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POVZETEK
V magistrski nalogi smo predstavili davčno osnovo davka od dohodka pravnih oseb v
Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji. Opredelili smo zakon, ki davčno osnovo v posamezni
državi določa in jo oblikuje. Najprej smo pogledali in opisali posamezne določbe,
slovenskega Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki se nanašajo na davčno osnovo,
oziroma, ki jo oblikujejo. Nato smo opisali in povzeli še posamezne določbe hrvaškega in
srbskega zakona, ki določa davčno osnovo davka od dohodka pravnih oseb ter določbe med
seboj primerjali, da smo lahko ugotovili razlike zakonov primerjanih držav in jih kritično
ovrednotili.
K posameznim členom zakona smo podali tudi mnenja in primere različnih avtorjev.
Najpomembnejši del naloge je torej primerjava vseh treh zakonov med seboj v delu, ki se
nanaša na davčno osnovo, in naše podano mnenje o posameznih členih zakona.
V nalogi smo opozorili na različno problematiko posameznega zakona. Predvsem smo
poudarili nejasnost določenih členov oziroma premalo opisanih, kar za davčnega zavezanca
predstavlja težje razumevanje zakona. Takšen je predvsem hrvaški zakon.
Poudarili smo tudi problematiko zaradi katere je zakon nejasen, in sicer da zakon v
posameznih členih napotuje davčnega zavezanca na drug zakon oziroma predpis. V
hrvaškem zakonu najdemo največ tako zapisanih določb. Na eni strani to pomeni težje
razumevanje zakona, na drugi strani pa možnost večjih napak pri določitvi davčne osnove,
predvsem če davčni zavezanec, sicer nenamerno, nekega zakona na katerega je bil napoten
ne upošteva, ravno zaradi nejasnosti določb.
Ko smo primerjali zakone v delu, ki se nanaša na davčno osnovo, posameznih primerjanih
držav, smo ugotovili, da so si v osnovi zelo podobni, vendar pa vsaka primerjana država
pristopi k določbam zakona, ki se nanaša na davčno osnovo drugače. Torej definira zakon
posamezne države drugačne rešitve glede kategorij, ki določajo davčno osnovo.
Da lahko davčni zavezanec optimizira davčno osnovo, mora poznati posamezna določila
zakona, ki se nanašajo na davčno osnovo oziroma posamezne rešitve, ki jih podaja zakon, ki
določajo oziroma vplivajo na davčno osnovo.

Ključne besede: davčna osnova, davek od dohodka pravnih oseb, določila zakona
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SUMMARY
DETERMINATION OF TAX BASE FOR INCOME TAX OF LEGAL ENTITIES IN
SLOVENIA, CROATIA AND SERBIA
This Master´s thesis we presented the tax base of tax on corporate income in Slovenia,
Croatia and Serbia. We defined a law that the tax base in each country provides and shape.
First, we look at and describe the specific rule of law of the Slovenian Law on Corporate
Income Tax relating to the tax base, which they form. Then we describe and summarize the
specific provisions of the Croatian and Serbian law which provides for the tax base of tax on
corporate income.
We compared provisions with each other, so we could determine the difference of law
between the compared countries and findings critically evaluated.
To specific findings we add the opinions of various authors.
The most important part of the task is therefore to compare all three laws among themselves,
in so far as it concerns the tax base, and our opinion to individual articles of the law.
In this work, we drew attention to the different problems of each low. In particular, we
emphasize the lack of clarity of certain articles. That present the taxpayer difficult to
understand the law. In particular, such a law have Croatia.
We mentioned the problems which makes law unclear, namely that the law in individual
articles refers to the taxpayer by other laws or regulations. In the Croatian law found it most.
On the one hand, this means the harder understanding of the law, on the other hand, the
possibility of significant errors in determining the tax base, especially if the taxpayer
otherwise unintentionally, a law which has been posted ignore.
When we compare the Law on Corporate Income Tax of individual countries, we find that
it is basically a law very similar, but each country accedes to the provisions of the law
relating to the tax base differently. So the law of each country have different solutions as
regards the categories that define the tax base.
That the taxpayer may optimize the tax base must be familiar with the specific provisions of
the law relating to the tax base and individual solutions that pass a law that determine or
affect the tax base.
Keywords: tax base, tax on corporate income, tax deductible income, tax deductible
expenses
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I. DEL:
1.

UVOD

Opis področja in opredelitev problema

V magistrski nalogi bomo pisali o davčni osnovi davka od dohodka pravnih oseb v Sloveniji,
in sicer bomo pregledali Zakon o davku od dohodka pravnih oseb v delu, ki jo določa.
Primerjali bomo davčno osnovo Slovenije z davčno osnovo davka od dohodka pravnih oseb
na Hrvaškem in v Srbiji. Torej opredelili bomo zakone primerjanih držav ter pregledali
posamezne člene teh zakonov, ki davčno osnovo določajo ter opredelili razlike in podobnosti
posameznih členom med primerjanimi državami.

1.1

Splošno o davku od dohodka pravnih oseb

Davek na dohodek pravnih oseb (Corporation Tax, Körperschaftsteuer) je ena od davčnih
oblik, ki jo uporabljajo davčni sistemi vseh sodobnih držav. Razlogi za vpeljavo teh davkov
so različni, vendar jih lahko razdelimo na dve temeljni skupini, in sicer na finančno-politične
in na socialno-politične.
Zagovorniki finančno-politične zasnove vidijo nekaj prednosti v vzpostavitvi davka od
dohodka pravnih oseb. Na eni strani so to njegova izdatnost za državni proračun. Prav tako
pa ima ta davek za gospodarstvo prednosti, s katerimi vpliva nanj. Dober sistem obdavčitve
pravnih oseb ima lahko razen fiskalnih prednosti (izdatnost) tudi ostale prednosti, ki se
kažejo v tem, da pravne osebe težijo k modernizaciji proizvodnje, spodbujanju izvoza,
zagotavljajo povečanje investicij, izboljšujejo organsko sestavo kapitala, zagotavljajo vsem
davčnim subjektom enake pogoje za razvoj, itd.
Socialnopolitična zasnova pa torej vidi v davku načelo pravičnosti. Le-ta se kaže v
razmišljanju, da bo zaradi tega davka, plačana tudi dohodnina. Z vlaganjem dohodka v
družbe kapitala (korporacije) bi se avtomatsko (samodejno) dohodek fizičnih oseb
vključeval v premoženje te družbe. Zato ne bi bilo pravnega naslova za obdavčitev fizičnih
oseb, če ne bi bilo davka na dohodek pravnih oseb1.
S stališča proračuna je davek na dobiček v razvitih državah manj pomemben davek, vendar
ne zanemarljiv. V državah EU znaša delež tega davka v skupnih davčnih prihodkih okoli
8%, v Sloveniji okoli 3%2.
Kljub sorazmerno majhni teži v skupnih javnih prihodkih pa je omenjeni davek zelo
pomemben davek, ker ima lahko negativne učinke na investicije, vpliva pa tudi na izbiro
načina financiranja davčnega zavezanca ter na odločitve o pravnem statusu davčnega
zavezanca, oziroma na njihovo organiziranost. Lahko deformira odločitve davčnega
zavezanca, zato je pomembno, da poznamo njegovo delovanje in učinke.
Pernek F., Kostanjevec B. & Čampa M.: Davčno pravo in javne finance. Novo mesto: Fakulteta za poslovne
in upravne vede, 2009, str. 68.
2
Kokotec Novak M.: Nekatere značilnosti obdavčitve dobička oziroma dohodkov podjetij v EU in usmeritve
v bodočnosti. Zbornik referatov 5. Davčne konference Slovenskega inštituta za revizijo. Ljubljana: Slovenski
inštitut za revizijo, 2004, str. 36.
1
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Zanimivo je razmišljanje, ali je davek od dobička korporacij dober davek. Politično je zelo
popularen davek, ker se navidezno obdavčuje tiste davčne zavezance, ki imajo visoke
dobičke.
Davčna stroka pa je mnenja, da je omenjeni davek škodljiv davek, ki lahko povzroča napačno
izbiro financiranja davčnega zavezanca. Glede na to, da so kapitalski davčni zavezanci v
lasti predvsem delničarjev, je celotni dobiček takih davčnih zavezancev mogoče pripisati
delničarjem, bodisi v obliki razdeljenega dobička ali v obliki nerazdeljenega dobička.
Nerazdeljen dobiček ima za posledico porast vrednosti davčnega zavezanca, kar se pokaže
na trgu v obliki dviga vrednosti delnic oziroma kapitalskih dobičkov. Če tako gledamo na
vlogo lastnikov, so nekateri strokovnjaki mnenja, da bi bilo potrebno odpraviti davek na
dobiček in predlagajo obdavčenje samo na ravni posameznikov, ki prejemajo dividende ali
kapitalske dobičke. V tem primeru bi šlo za integracijo davka od dobička in dohodnine, pri
čemer bi bil plačani davek od dobička samo akontacija davka na dohodke iz kapitala.
Po drugi strani pa zagovorniki samostojnega davka od dobička oziroma širše dohodkov
poudarjajo, da kapitalske družbe v svojem poslovanju uživajo razne koristi od javnih storitev
in sicer: uporabljajo javne dobrine in storitve (infrastrukturo, varnost), kapitalske družbe
imajo do svojih upnikov samo omejeno odgovornost in jamčijo le z vloženim kapitalom ter
na svojo okolico pomembno vplivajo tako v ekonomskem kot v družbenem pogledu, zato
jih mora država regulirati. Vse to govori v prid obdavčitve korporacij glede na dobiček
oziroma donos kapitala3.
Davki, davčne stopnje, davčne olajšave so vedno izraz trenutnih političnih odločitev neke
družbe. Spoznati vse možnosti, ki jih nudi neki davčni oziroma politični sistem je zelo
pomembno za vsako gospodarsko družbo. Ali je možno davke od dohodka načrtovati,
oziroma se jim v skladu s predpisi maksimalno izogniti? Kje smo mi v primerjavi s
sosednjimi državami? Ali višina davka od dohodka odločilno vpliva na selitev kapitala v
mednarodnih razsežnostih oziroma kaj naj bi spodbudilo tuja kapitalska vlaganja? V praksi
večkrat naletimo na vprašanje, koliko je v resnici obdavčen dobiček naše družbe. Ali bi pri
sosedih naš dobiček bil obdavčen enako, več ali manj4?

1.2

Splošno o davčni osnovi

Koliko je obdavčen dobiček davčnega zavezanca v posamezni državi je odvisno tudi od
davčne osnove davka od dohodka pravnih oseb.
Davčno osnovo običajno določajo računovodski predpisi, ki za računovodske izkaze
predpisujejo izračun dobička. Zakon osnovo sicer lahko določa tudi neoziraje se na
računovodske predpise, posebno glede uporabe transfernih cen, ki v veliki meri vplivajo na
velikost davčne osnove. V Sloveniji v makroekonomsko osnovo tako na primer niso
vključene obresti prebivalstva in dobički (dohodki) davčnih zavezancev, ki se obdavčujejo
v okviru dohodnine.
Kokotec Novak M.: Nekatere značilnosti obdavčitve dobička oziroma dohodkov podjetij v EU in usmeritve
v bodočnosti. Zbornik referatov 5. Davčne konference Slovenskega inštituta za revizijo. Ljubljana: Slovenski
inštitut za revizijo, 2004, str. 36.
4
Balič Fabe Z.: Ali plačujemo preveč davka od dobička? Naša (Slovenska) davčna bilanca v primerjavi z
Hrvaško in Italijansko davčno bilanco. Zbornik 2. Kongresa Slovenskih davčnih svetovalcev. Ljubljana:
Društvo davčnih svetovalcev Slovenije, 1998, str. 27.
3
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Na nivoju davčnega zavezanca je davčna osnova opredeljena kot razlika med prihodki in
odhodki ugotovljenimi v računovodskih izkazih in v skladu z ZDDPO-2 popravljenimi za
davčno priznane oziroma nepriznane prihodke in odhodke. Glede na ustaljeno prakso so med
postavkami tudi kategorije, ki so po vsebini donos kapitala (npr. obresti), istočasno pa ni
dovoljeno odštevati kategorij, ki so tudi donos kapitala (npr. dividende in/ali zadržani
dobiček, kar ima za posledico številne probleme za investitorje in tudi za celotno narodno
gospodarstvo. Davčna osnova je torej kombinacija normalnega donosa na kapital in čistega
dobička5.
Izhodiščno davčna osnova še vedno temelji na poslovnem izidu, ki ga pravna oseba ugotovi
v izkazu poslovnega izida. Če zakon ne določa drugače, se dobiček ugotovi kot razlika med
prihodki in odhodki v izkazu poslovnega izida, na podlagi zakona in v skladu z zakonom
uvedenimi računovodskimi standardi6.
Izhodiščna podlaga za določanje davčne osnove bo torej temeljila na zakonu, ki ureja
vprašanja računovodenja pravnih oseb. Gospodarske družbe ustanovljene na podlagi Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD)7 in tudi javna podjetja, ustanovljena na podlagi Zakona o
gospodarskih javnih službah, so glede vodenja poslovnih knjig in glede sestave letnega
poročila dolžne upoštevati ZGD. Pri tem ZGD predpisuje le splošna pravila računovodenja,
splošna pravila o členitvi in vrednotenju postavk v računovodskih izkazih in istočasno
določa, da podrobnejša pravila o računovodenju določijo računovodski standardi, ki jih
sprejme Slovenski Inštitut za revizijo (Slovenski računovodski standardi), v soglasju z
ministrom, pristojnim za finance8.
Glavna značilnost davka od dohodka pravnih oseb je, da obdavčuje davčno osnovo, ki jo
ugotovimo tako, da od prihodkov odštejemo davčno priznane odhodke v istem določenem
časovnem obdobju. Praviloma je to koledarsko leto, ni pa nujno.
Kot rečeno davčni izkaz ali davčna bilanca – s katero se ugotavlja davčna osnova – nikdar
ni enaka poslovnemu izkazu uspeha ali po starem bilanci uspeha. Tako je mogoče, da davčni
zavezanec v izkazu poslovnega izida ugotovi izgubo, v davčnem izkazu pa pozitivno davčno
osnovo in nasprotno. Čeprav tako davčni izkaz kot tudi izkaz poslovnega izida izkazujeta
razliko med prihodki in odhodki, ta pogosto ni enaka. Medtem ko izkaz poslovnega izida
govori o odhodkih, davčni izkaz govori o davčno priznanih odhodkih. V davčnem izkazu
morajo davčni zavezanci upoštevati kogentne norme davčne zakonodaje. Te določajo
predvsem vrste priznanih odhodkov in njihovo višino. Država lahko glede na svoje potrebe
oblikuje davčno osnovo in s tem davčni priliv9.

Kranjec M.: Davki in proračun. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2003.
Jerman S.: Primerjalna predstavitev obdavčitve po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb glede na
sedanji ZDDPO. Zbornik referatov 5. Davčne konference. Slovenskega inštituta za revizijo. Ljubljana:
Slovenski inštitut za revizijo, 2004 str. 7.
7
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1I). Uradni list RS, št. 42/2006, 65/2009, 33/2011, 91/2011, 32/2012,
57/2012, 44/2013-Odl.US, 82/2013 in 55/15.
8
Jerman S.: Primerjalna predstavitev obdavčitve po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb glede na
sedanji ZDDPO. Zbornik referatov 5. Davčne konference. Slovenskega inštituta za revizijo. Ljubljana:
Slovenski inštitut za revizijo, 2004 str. 8.
9
Čampa M.: Izplačila iz kapitala gospodarskih družb in njihova obdavčitev. Maribor: Davčni inštitut, 2003.
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1.3

Opis problema

V magistrski nalogi se bomo ukvarjali s problemom določanja davčne osnove davka od
dohodkov pravnih oseb. Pri ugotavljanju le-te se pojavijo problemi, ki se dotikajo
posamezne postavke, ki vpliva na oblikovanje davčne osnove. S primerjavo ugotavljanja
davčne osnove v Sloveniji, z ugotavljanjem le-te na Hrvaškem in v Srbiji, pa bomo
izpostavili tudi odločitveni problem, in sicer v kateri državi, ki smo jih primerjali, investirati.

2.

Razlogi za nastanek in cilj naloge, aktualnost teme

Hrvaška in Srbija sta pomembni zunanjetrgovinski partnerici Slovenije. Slovenija je imela
v vseh letih obdobja 1992–2012 presežek v blagovni menjavi s Hrvaško. Presežek je bil
najvišji v letu 2008, ko je bila vrednost izvoza Slovenije v Hrvaško dvakrat višja od vrednosti
uvoza Slovenije iz Hrvaške10. Seveda pa sta Hrvaška in Srbija tudi državi kamor je Slovenija
v preteklosti največ investirala. Konec leta 2012 je bilo evidentiranih 863 slovenskih
gospodarskih družb, ki so imele skupaj 2.136 neposrednih naložb v direktno povezanih
družbah. Največ jih je bilo v državah bivše Jugoslavije, in sicer 70,3%, od tega na Hrvaškem
(27,0%) in v Srbiji (23,8%). Največ tujih naložb so torej imeli slovenski vlagatelji konec leta
2012 na Hrvaškem, in sicer za 1.509,1 milijona EUR oziroma kot že rečeno 27,0-odstotni
delež vseh neposrednih naložb v tujini, kar je za 8,2% manj kot leta 201111.
Zaradi doseganja čim večjega dobička ter povečanja konkurenčnosti na domačem in tujem
trgu, si veliko gospodarskih družb prizadeva prodreti na tuje trge. Za slovenske gospodarske
družbe so države bivše Jugoslavije privlačni trgi za širjenje svojih dejavnosti. V katerih
državah investirati in poslovati je v veliki meri odvisno od davčne zakonodaje. Na odločitev
poslovodstva o lokaciji investicij bistveno vpliva ugodnejši sistem obdavčitve pravnih oseb,
saj se z davčno zakonodajo lahko ustvari ugodno davčno okolje za tuje vlagatelje. Gledano
iz davčnega vidika, bo davčni zavezanec investiral v tisti državi, kjer bo imelo
konkurenčnejše poslovno okolje zaradi dolgoročno nižje davčne obremenitve, torej
govorimo o davčni optimizaciji.
Veliko slovenskih davčnih zavezancev posluje na Hrvaškem in v Srbiji, zato je potrebno
poznati tudi njihovo zakonodajo pri določanju davčne osnove davka od dohodka pravnih
oseb in v čem se razlikuje od določanja davčne osnove v Sloveniji. Kajti samo s
poznavanjem zakonodaje in drugih predpisov, lahko davčni zavezanec sprejema pravilne
odločitve, kako v okviru dovoljenega čim bolj znižati davčno osnovo, torej govorimo o
optimizaciji davčne osnove. Ravno ta aktualnost je tudi razlog za nastanek naloge s tematiko
ugotavljanja davčne osnove davka od dohodka pravnih oseb.
Cilj magistrske naloge je predstaviti kako določimo oziroma ugotovimo davčno osnovo
davka od dohodka pravnih oseb v Sloveniji, kako na Hrvaškem in v Srbiji. Prav tako bomo
določili kaj vse vpliva na njeno določitev oziroma na kaj moramo biti ob njenem določanju
pozorni. Primerjali bomo pravne podlage ter pravila določanja davčne osnove v Sloveniji,
Statistični urad Republike Slovenije.: Zunanja trgovina, 1992-2012. Statistične informacije. Ljubljana:
Statistični urad Republike Slovenije, 2013, št. 6.
11
Banka Slovenije.: Nove obstoječe in ostale slovenske neposredne naložbe v tujini. Neposredne naložbe 2012.
Ljubljana: Banka Slovenije, 2013, št. 1.
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na Hrvaškem in v Srbiji, hkrati primerjali in analizirali oziroma ugotavljali podobnosti in
razlike pri določanju davčne osnove med posameznimi državami, ki smo jih določili za
primerjavo. V magistrskem delu bomo prišli do ugotovitev glede določanja davčne osnove,
ki jih bomo na koncu povzeli, podali lastno mnenje ter se do razlik pri določanju davčne
osnove tudi kritično opredelili.

3.

Metode dela

Pri proučevanju obravnavane teme, se bomo uprli na zakon in predpise, različna pojasnila in
na razlage zakonov ter predpisov, strokovno literaturo domačih in tujih avtorjev ter spletna
gradiva. Za razumevanje obravnavane tematike pa bodo v pomoč tudi izkušnje ter praktično
znanje pridobljeno tekom dela.
Uporabili bomo dinamično metodo, kar pomeni, da bomo proučili sedanje stanje na področju
določanja davčne osnove v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji. V okviru deskriptivnega
pristopa, ki daje prednost opisu davčne osnove bomo uporabili naslednje metode:
−

metodo deskripcije, s pomočjo katere smo opisovali teorijo in pojme ter ugotovljena
dejstva,

−

metodo klasifikacije, kjer smo definirali pojme,

−

metodo kompilacije, kjer smo s povzemanjem stališč različnih avtorjev v zvezi z
izbranim raziskovalnim problemom prišli do oblikovanja novih stališč,

−

metodo komparacije, kjer smo primerjali dela različnih avtorjev.

V okviru analitičnega pristopa smo uporabili naslednje metode:
−

metodo sinteze (razčlenjevali smo ugotovitve iz prakse in iz teorije na posamezne
dele),

−

metodo analize (povezovali smo teoretične poglede in preverjene izide iz prakse v
celoto).

V okviru analitičnega pristopa bo magistrska naloga temeljila na deduktivni – induktivni
metodi: na podlagi splošnih značilnosti bodo opredeljeni posamezni elementi proučevanja
in odvisnost med njimi. Posamezna dejstva pa bomo nato tudi kvantificirali s podatki.

4.

Pomen naloge za teorijo in prakso

Tema magistrske naloge je za teorijo in prakso zelo aktualna, saj se z njo sreča vsak lastnik
gospodarske družbe in odloča kje bo posloval oziroma v kateri državi, da bo zagotovil
davčno optimizacijo. S tega stališča je tudi pomembna in koristna za teorijo in prakso.
Z analizo obravnavane tematike bomo pripomogli k boljšemu poznavanju in razumevanju
le te, z ugotovitvami pa tudi prispevali k lažjemu delu v praksi.
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II. DEL: UGOTAVLJANJE DAVČNE OSNOVE ZA DAVEK
OD DOHODKA PRAVNIH OSEB V SLOVENIJI
1.

Pravna podlaga in načini ugotavljanja davčne osnove

Davčna osnova za davek rezidenta, kot tudi za davek poslovne enote nerezidenta, je dobiček
rezidenta ter seveda tudi dobiček nerezidenta, ki ga ustvari z delovanje v ali preko poslovne
enote, ki se torej nahaja v Sloveniji12.
Davčna osnova je temeljni institut davčnega prava in zanjo velja strogo načelo zakonitosti v
davčnem pravu. Je eden od obveznih elementov opisa zakonskega dejanskega stanu, saj brez
davčne osnove namreč ni mogoče določiti zneska davka.
Z uzakonitvijo predmeta obdavčitve zakonodajalec predpiše, kaj je obdavčeno (dohodek,
transakcija, pravica,…), torej vse tisto, na kar zakonodajalec veže nastanek davčne
obveznosti. Davčna osnova je del predmeta obdavčitve, njegova količinska konkretizacija,
kot izhaja iz davčnih predpisov. Praviloma je izražena v denarju, redkeje v drugih (tehničnih)
merskih enotah (litrih, kubičnih metrih, kosih). V prvem primeru gre za davke po vrednosti
oziroma davke ad valorem, v drugem pa za t.i. specifične davke. Če na primer zakon
obdavčuje dohodek (predmet obdavčitve), je davčna osnova znesek, ki je obdavčen, če pa
na primer obdavčuje lastništvo plovil (predmet obdavčitve), je davčna osnova njihova
dolžina, moč vgrajenega motorja, vrednost plovila,.. V davčni osnovi se količinsko
konkretizirajo le tisti predmeti obdavčitve, ki niso iz njih izvzeti v obliki davčnih
oprostitev13.
Za pravilno razumevanje slovenske ureditve se lahko uporabi nemški splošni zakon o
dajatvah (Abgabenordnung – AO14), ki določa da je za ugotovitev oziroma izračun davčne
osnove treba ugotoviti dejstva in narediti pravne zaključke, torej podati dejanske 15 in
pravne16 okoliščine, ki odločilno vplivajo na davčno obveznost in izračun davka. Kar
pomeni, da s pravnega vidika lahko davčno osnovo v praksi ugotovimo šele s pomočjo
pravne subsumpcije. Davčno osnovo vedno opredelijo materialnopravna pravila, ki
določajo, kateri elementi so pomembni za določitev oziroma izračun davčne osnove in kako
vplivajo na davčno osnovo in sicer ali jo povečujejo ali znižujejo. Kompleksnost
materialnopravnih pravil je odvisna od števila elementov, ki sestavljajo davčno osnovo. Če
bi bilo predpisano, da je davčna osnova kupnina, bi preprosto ugotovili le kolikšna je bila
dogovorjena kupnina. Ker pa je določeno, da je davčna osnova razlika med prihodki
davčnega obdobja ter davčno priznanimi odhodki, zmanjšana za davčne olajšave in pretekle
izgube, materialnopravna pravila, ki določajo, kaj je davčna osnova, obsegajo opredelitev
prihodka, odhodka, pogojev za uveljavljanje davčnih olajšav in preteklih izgub. Zato je
potrebno za določitev davčne osnove ugotoviti več različnih pravnih in dejanskih okoliščin.
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09,
110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12 in 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15. V nadaljevanju
ZDDPO-2.
13
Podlipnik A.: Davčna osnova. Pravnik, revija za pravno teorijo in prakso, 2016, št. 5-6, str. 377.
14
BGBI. I.S. 3866, 2003 I S. 61 s spremembami in dopolnitvami.
15
Potrebno je proučiti okoliščine, ki so pomembne za določitev davčne osnove.
16
V okviru tega razumemo predhodna delovnopravna, civilnopravna in druga pravna vprašanja, ki so
pomembna za obdavčenje.
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Z davčnega vidika je davčna osnova odločitev, izvedena z uporabo dejanskih in pravnih
okoliščin na veljavna materialnopravna pravila, ki sicer še ne pomeni odločitve o obveznosti
zavezanca za davek, je pa ena od bistvenih sestavnih delov17.
Ustavnopravno načelo zakonitosti v davčnem pravu izhaja iz 147. člena Ustave Republike
Slovenije (URS)18. Ta določba je specialna v odnosu do splošnega načela zakonitosti iz
drugega odstavka 120. člena URS. Davčno osnovo kot enega od temeljnih elementov davčne
obveznosti mora opredeliti že zakon, pri čemer se lahko zakon glede podrobnosti določanja
davčne osnove sklicuje tudi na strokovne standarde, vendar le, če so ti sprejeti na podlagi
zakonskega pooblastila. Ustavno sodišče je prav tako zavzelo stališče, da so metode na
podlagi katerih se izračuna davčna osnova, zakonska materija, kajti njihova izbira in uporaba
odločilno pripomoreta k izračunu davčne osnove.
Ločimo med dvema vrstama davčnih osnov in sicer dejansko in domnevno davčno osnovo.
Dejanska davčno osnova se ugotavlja na podlagi dejanskih podatkov o dohodkih
transakcijah, premoženju davčnega zavezanca, ki jih davčnim organom zagotavljajo sami
davčni zavezanci. Domnevna davčna osnova pa temelji na predpostavki, da naj bi davčni
zavezanec ustvaril določene dohodke, opravil določene transakcije, imel premoženje
določene vrednosti. Pojavi se lahko kot pavšalna davčna osnova in kot z oceno
(administrativno oziroma ex officio) ugotovljena davčna osnova. Prvi način zakonodajalec
predpiše takrat, ko je ugotavljanje dejanske davčne osnove povezano s težavami in
posledično z nesorazmernimi stroški (na primer dohodki, ki naj bi jih lastnik kmetijskega ali
gozdnega zemljišča dosegel v koledarskem letu oziroma v davčnem obdobju, odvisni od
površine, kakovosti zemljišča, rabe, lege,…). Z oceno se davčna osnova ugotovi podrejeno
(sekundarno), in sicer ko iz razlogov na strani davčnega zavezanca ali plačnika davka (na
primer ni verodostojna dokumentacija, napoved ali obračun nista predložena oziroma sta
napačna) ni mogoče ugotoviti dejanske davčne osnove, zato jo oceni davčni organ v odločbi
in na njeni podlagi odmeri davek19. V nalogi se bomo osredotočili na ugotavljanje dejanske
davčne osnove z uporabo neposredne oziroma direktne metode, s katero se davčna osnova
ugotavlja na podlagi podatkov, ki jih davčni zavezanec sam v obliki davčnega obračuna
sporoči davčnemu organu.
Menimo, da je davčna osnova vsekakor tudi pravni pojem, kar smo podprli tudi z zgornjimi
ugotovitvami, smo se pa v nalogi srečali s problemom premalo teoretične analize opredelitve
davčne osnove.
Zakonodajalec je zaradi izključitve vsakršne diskriminatornosti določil, da je davčna osnova
enaka za rezidente in nerezidente, ki svojo dejavnost oziroma posle opravljajo v poslovni
enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji. Postavljeno je tako imenovano teritorialno načelo,
iz katerega izhaja, da ni pomembno, v kakšni pravnoorganizacijski obliki slovenske družbe
ali poslovni enoti tujega pravnega subjekta v Sloveniji je ustvarjen dobiček. Ali povedano
drugače: dobiček, ki je ustvarjen v Sloveniji, je predmet obdavčitve, ne glede na to, ali ga je
ustvaril rezident ali nerezident v poslovni enoti ali prek poslovne enote v Sloveniji20.
Podlipnik A.: Davčna osnova. Pravnik, revija za pravno teorijo in prakso, 2016, št. 5-6, str. 381.
Ustava Republike Slovenije. Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47,
68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148 in 47/13 –
UZ90,97,99.
19
Podlipnik A.: Davčna osnova. Pravnik, revija za pravno teorijo in prakso, 2016, št. 5-6, str. 378.
20
Jerman S., Odar M.: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb s komentarjem. Ljubljana: GV, 2008, str.
125.
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Za pravilno določitev davčne osnove in posledično obsega davčne obveznosti davčnih
zavezancev je z davčnega vidika pomembna pravilna določitev vira dohodka. Rezidenti so
zavezani za davek od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji in izven Slovenije, nerezidenti
pa samo od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji. Razmejitev in določitev vira dohodka je
pomembna tudi zaradi odprave ekonomske in pravne dvojne obdavčitve in sicer za dosežene
dohodke z virom izven Slovenije21.
Nerezidenti, ki opravljajo dejavnost oziroma posle v poslovni enoti ali prek poslovne enote,
plačujejo davek od davčne osnove poslovanja poslovne enote. ZDDPO-2 natančneje določa,
da z davčnega vidika davčno osnovo – dobiček, tvori ves dobiček, ki se lahko pripiše
poslovni enoti. Ker poslovna enota ni pravna oseba, bi se lahko postavilo vprašanje
opredelitve prihodkov, predvsem pa odhodkov, ki jih tuj davčni zavezanec pripiše poslovni
enoti. Iz tega razloga je zakonodajalec določil, da mora biti dobiček poslovne enote
ugotovljen na enak način, kot če bi bila poslovna enota samostojen davčni zavezanec. Iz te
temeljne opredelitve pa tudi izhaja, da se morajo poslovni enoti pripisati vsi prihodki, ki jih
ustvarja z opravljanjem dejavnosti v poslovni enoti ali prek poslovne enote v Sloveniji22.
Bolj problematično je lahko področje odhodkov. Jasno je, da je treba poslovni enoti pripisati
vse dejanske stroške, ki so povezani z njenim pridobivanjem prihodkov. Seveda so to
dejanski stroški, ki jih ugotavljamo v izkazu poslovnega izida podružnice. Ti so davčno
priznani v skladu z določbami ZDDPO-2. Dejanski stroški praviloma lahko nastanejo le s
poslovanjem v Sloveniji. Bolj problematični so lahko poslovodni in splošni upravni stroški,
ki se lahko pripišejo poslovni enoti23.
Skladno z mednarodnimi davčnimi standardi lahko posamezna država obdavči dobiček
družbe rezidentke druge države, ki je bil ustvarjen na njenem območju, in sicer samo kadar
je ustvarjen prek stalne poslovne enote v posamezni državi. Davčno pravna opredelitev
stalne poslovne enote, se glasi, da je to stalno mesto poslovanja, preko katerega v celoti ali
delno potekajo posli določenega davčnega zavezanca. Pri tem lahko izpostavimo, da je
navedena opredelitev postala nekoliko neustrezna in nepopolna, zaradi sodobnih trendov
mednarodnega poslovanja, ki so posledica razvoja elektronskega poslovanja, ter prinašajo
novosti glede potrebe po fizični prisotnost v državi, kjer se dejavnost opravlja. To omogoča
zmanjšanje davčne osnove in prenašanje dobička v države z ugodnejšim davčnim režimom,
kar se je v zadnjih letih pokazalo kot znaten problem. S pomočjo elektronskega poslovanja
lahko tuj davčni zavezanec vzpostavlja kontakte s kupci in vodi poslovanje v določeni državi
prek spletnih strani, brez fizične prisotnosti oziroma brez stalne poslovne enote. S tem se
pojavi vprašanje obstoja stalne poslovne enote in posledično ustrezne obdavčitve.
Menimo, da bi bilo potrebno dopolniti in opredeliti zakonsko določbo o stalni poslovni enoti
tako, da bi bila v skladu s sodobnim poslovanjem, in sicer na način, da bi bilo onemogočeno
zmanjševanje davčne osnove.
Ugotavljanje višine davčne obveznosti mednarodne družbe poteka v posamezni državi na
podlagi določil nacionalne zakonodaje. Pri mednarodnem poslovanju lahko pride do situacij,
ko si glede na njihovo nacionalno zakonodajo dve državi lastita pravico do obdavčitve istega
dohodka kar lahko privede do dvojne obdavčitve. Za namene reševanja takšne situacije
Prislan B.: Kaj pomeni obdavčitev po svetovnem dohodku. IKS, 2016 št. 06, str. 75.
Petkovič D.: Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2008. Poslovodno računovodstvo, 2009, št.
1, str. 75.
23
Jerman S., Odar M.: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb s komentarjem. Ljubljana: GV, 2008, str.
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države sklepajo bilateralne sporazume oziroma pogodbe o izogibanju dvojnega
obdavčevanja, s pomočjo katerih se razdelijo pravice do obdavčitve24.
Izhodiščno davčna osnova torej temelji na poslovnem izidu, ki ga torej pravna oseba ugotovi
in sicer v izkazu poslovnega izida, ki se sestavi za poslovne namene. Osnova za davek je
dobiček, ki se ugotovi v skladu z ZDDPO-2. Če navedeni zakon ne določa drugače, se
dobiček ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki v izkazu poslovnega izida, na podlagi
zakona in v skladu z njimi uvedenimi računovodskimi standardi25.
Dobička pa nikakor ne smemo enačiti z dobičkom, ki ga družbe in drugi davčni zavezanci
ugotavljajo v skladu z računovodskimi standardi ali drugimi predpisi. Gre za dve popolnoma
ločeni in vsebinsko različni opredelitvi. Dobiček ugotovljen v izkazu poslovnega izida po
standardih in drugih predpisih lahko imenujemo tudi poslovni dobiček ali dobiček iz
poslovanja (profit), medtem ko dobiček, to je davčno osnovo za obračun davka rezidenta in
davek nerezidenta za dejavnost oziroma posle v poslovni enoti ali prek poslovne enote v
Sloveniji, lahko natančneje imenujemo kar davčni dobiček. ZDDPO-2 obravnava le davčni
dobiček, ki je praviloma vedno drugačen od poslovnega dobička.
Dobiček oziroma davčni dobiček, je opredeljen kot presežek prihodkov nad odhodki, ki so
določeni z ZDDPO-2. Dobiček dobimo, ko od prihodkov, ki jih ugotovimo po ZDDPO-2,
odštejemo odhodke. V vseh tistih primerih, ko so odhodki višji od prihodkov, ki jih
ugotovimo po zakonu, govorimo o izgubi. Davčno izgubo ZDDPO-2 obravnava v 36. in 37.
členu.
Zakonsko predpisan način ugotavljanja davčne osnove izhaja iz ugotavljanja poslovnega
izida na podlagi standardov ali drugih predpisov. Zakonodajalec je predpisal, da so prihodki
in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida, tudi osnova za določitev prihodkov in
odhodkov v davčnem obračunu. V teoriji so poznani trije temeljni načini ugotavljanja davčne
osnove, in sicer:
-

davčna osnova je enaka dobičku, ugotovljenemu v izkazu poslovnega izida
izdelanem za poslovne namene;

-

davčna osnova je določena neodvisno od ugotavljanja poslovnega izida za poslovne
namene in

-

davčna osnova izhaja iz prihodkov in odhodkov, ki so ugotovljeni v poslovnem izidu,
s tem da davčni predpis natančneje določa davčno obravnavo tako priznanih
prihodkov in odhodkov.

Zakonodajalec se je v ZDDPO-2 odločil, da izhaja iz zadnje možnosti. Vsekakor gre za
izbiro sodobne konceptualne odločitve, ki izhaja iz temeljnega izhodišča, da naj bi se davek
obračunal od davčne osnove, ki je zelo blizu ugotovljenemu dobičku za poslovne namene,
seveda pred obračunom davka. Taka rešitev izhaja iz temeljne ugotovitve, da naj bi bili

Tekavčič B., Škof B.: Davčno-pravni vidiki stalne poslovne enote v povezavi z elektronskim poslovanjem.
Davčno – finančna praksa, 2016, št. 3, str. 5.
25
Škof B., Wakounig M. in drugi: Davčno pravo. Maribor: PF in Davčno-finančni raziskovalni inštitut, 2007,
287.
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delničarji oziroma družbeniki in država v približno enakem položaju glede določanja osnove
za delitev26.
Menimo, da je izbrani način ugotavljanja davčne osnove najbolj primeren, saj naj bi bila
davčna osnova primerljiva s poslovnim dobičkom, ne pa enaka le temu. Torej je poslovni
dobiček oziroma poslovna bilanca osnova za davčno bilanco oziroma za davčno osnovo,
zato tudi ne more biti davčna osnova neodvisna od poslovnega izida. Slovenija je k rešitvi
oziroma določitvi načina ugotavljanja davčne osnove pristopila na podlagi postavitve
družbenikov na enak položaj kot državo, ter na temelju tega določila, da davčna osnova
izhaja iz prihodkov in odhodkov, ki so ugotovljeni v poslovnem izidu, natančneje pa
določeni z ZDDPO-2, kar menimo, da je pravilen pristop.
Uporaba računovodskih standardov v Sloveniji je predpisana z zakonom o gospodarskih
družbah (ZGD-1), pa tudi z drugimi zakoni, kot so na primer zakon o zavodih, zakon o
društvih, zakon o gospodarskih javnih službah, zakon o zadrugah, zakon o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), zakon o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2). Na osnovi navedenih pravnih
podlag rezidenti ugotavljajo prihodke, odhodke in poslovni izid. Torej rezident, ki je
ustanovljen na podlagi enega izmed zgoraj navedenih zakonov, mora ugotavljati prihodke,
odhodke in poslovni izid na podlagi Slovenskih računovodskih standardov, saj mu tako
naroča zakon na podlagi katerega je ustanovljen27.
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki je temeljni zakon o delovanju družb, v osmem
poglavju, in sicer od 53. do 70. člena določa tudi način računovodskega spremljanja
poslovanja in način vrednotenja ter merjenja posameznih kategorij, izdelavo izkaza stanja
sredstev in obveznosti do njihovih virov, ugotovitev finančnega izida ter izračunavanja in
izkazovanja poslovnega izida gospodarskih družb28. Vsekakor pa je zelo pomembno, da je
ZGD-1 določil, da morajo družbe voditi poslovne knjige ter izdelati letna poročila v skladu
z določbami zakona in ob upoštevanju Slovenskih računovodskih standardov (SRS),
Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) in računovodskih načel ter
splošnih računovodskih predpostavk.
Do konca leta 2005 so SRS predstavljali edino zakonsko predpisan računovodski okvir za
gospodarske družbe, ustanovljene na podlagi ZGD. Vključitev Slovenije v EU, spremembe
4. Direktive o računovodskih izkazih (Direktiva 78/660/EGS), 7. Direktive o konsolidiranih
računovodskih izkazih (Direktiva 86/635/EGS) ter sprejem Uredbe Evropske unije
EC/1606/2002, dajejo podlago za obvezno (v določenih primerih prostovoljno) neposredno
uporabo MSRP v Sloveniji. Tako uredba, ki se kot pravni akt v državi članici uporablja
neposredno, v 4. členu določa, da so dolžne družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na
katerem od organiziranih trgov vrednostnih papirjev znotraj EU, za obdobja po 01.01.2005
konsolidirane računovodske izkaze sestaviti ob upoštevanju MSRP.
Pomembno je poudariti, da sta oba računovodska okvira tako MSRP, kot tudi SRS, ki se na
podlagi Zakona o gospodarskih družbah uporabljata v Sloveniji od leta 2006 dalje,

26

Jerman S., Odar M.: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb s komentarjem. Ljubljana: GV, 2008, str.
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27
Jerman S., Odar M.: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb s komentarjem. Ljubljana: GV, 2008, str.
129.
28
Mušič Bajuk A., Čižman M. in drugi.: Slovenski računovodski standardi 2016. IKS, 2016, št. 01, str. 43.
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enakovredna podlaga za določanje izhodiščne davčne osnove, saj na podlagi zakonske
določbe SRS v zasnovi ne smejo biti v nasprotju z MSRP29.
Torej ne glede na to, kateri okvir računovodskega poročanja družba izbere (SRS ali MSRP),
mora ob upoštevanju enakih računovodskih usmeritev ugotoviti enak poslovni izid. Ta
določba ZGD-1 je zelo pomembna tudi z davčnega vidika, saj je zaradi nje davčno nevtralno,
ali družba izbere za svoj okvir računovodskega poročanja SRS ali MSRP30.
S pravnega vidika je zelo pomembna zakonska podlaga za določanje davčne osnove.
Menimo, da mora vsak davčni zavezanec najprej upoštevati računovodska pravila in
Slovenske računovodske standarde, ki napotujejo k pravilnemu vrednotenju prihodkov in
odhodkov, ki so nato osnova za določanje davčno priznanih prihodkov in odhodkov in s tem
davčne osnove. Za določanje slednjega pa je pomemben Zakon o davku od dohodkov
pravnih oseb. Menimo, da je pravilno, da zakon določa tudi upoštevanje določil Pravilnika
o uporabi navedenega zakona, z namenom informiranja davčnega zavezanca o uporabi
podzakonskih aktov.
V nalogi smo se tudi srečali s problemom pravne opredelitve davčne osnove, saj je velikokrat
obravnavana v raznih delih oziroma literaturi, vendar pa je bilo njeno podrobno teoretično
analizo težko najti, oziroma je praktično skorajda ni podane.

Odprava dvojne obdavčitve in manj kot enkratne obdavčitve

2.

Institut odprave ekonomske dvojne obdavčitve je potrebno razumeti kot odpravo več kot
enkratne obdavčitve istega davčnega vira. ZDDPO-2 odpravo ekonomske dvojne obdavčitve
ureja na naslednjih področjih:
-

odprava dvojne obdavčitve pri istem zavezancu za prihodke, ki so bili v preteklosti
že obdavčeni in odprava dvojne obdavčitve za prihodke, ki izvirajo iz davčno
nepriznanih odhodkov zavezanca v preteklih davčnih obdobjih. Gre za odpravo
dvojne obdavčitve prihodkov na ravni enega davčnega zavezanca na tak način, da
prihodek, ki je bil že enkrat vključen v davčno osnovo (neposredno ali posredno), ne
more biti ponovno vključen v davčno osnovo niti v tekočem niti v naslednjih davčnih
obdobjih. Odprava dvojne obdavčitve za prihodke, ki izvirajo iz začasno davčno
nepriznanih odhodkov v preteklih davčnih obdobjih je v zakonu izrecno urejena v
okviru določb o priznavanju prevrednotenja, rezervacij in amortizacije. Odprava
dvojnega obdavčenja za prihodke, ki izvirajo iz, v preteklih obdobjih, dokončno
davčno nepriznanih odhodkov, pa ZDDPO-2 ureja z generalno določbo o prepovedi
dvojnega obdavčevanja31. Torej ne glede na razlike med ugotovljenimi prihodki in
odhodki za poslovne in davčne namene in tudi ne glede na ˝tehnični˝ izračun davčne
osnove v davčnem obračunu nedvoumno določa, da se od ugotovljene davčne osnove
oziroma dobička davek plača le enkrat. Prihodki davčnega zavezanca rezidenta ali
nerezidenta iz dejavnosti oziroma poslov, ki jih opravlja v poslovni enoti ali preko

Škof B., Wakounig M. in drugi: Davčno pravo. Maribor: PF in Davčno-finančni raziskovalni inštitut, 2007,
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Škof B., Wakounig M. in drugi: Davčno pravo. Maribor: PF in Davčno-finančni raziskovalni inštitut, 2007,
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poslovne enote v Sloveniji, povečujejo dobiček (davčno osnovo) le enkrat. ZDDPO2 namreč določa, da v primeru, ko so bili prihodki že vključeni v davčno osnovo v
preteklih davčnih obdobjih, v tekočem davčnem obdobju ne morejo biti znova
vključeni v davčno osnovo, čeprav so po SRS, MSRP ali o zakonu o računovodstvu
pripoznani kot prihodki. Enako velja tudi za odhodke. Odhodki, ki so že zniževali
davčno osnovo v tekočem obdobju ali v preteklih davčnih obdobjih, ne morejo znova
znižati davčne osnove. Prihodki ugotovljeni v računovodskih izkazih za poslovne
potrebe se izključijo iz davčne osnove v vseh tistih primerih ko so ti prihodki
pripoznani kot popravek odhodkov, ki v preteklih davčnih obdobjih niso bili davčno
priznani in niso zniževali davčne osnove. Iz davčne osnove se izvzamejo prihodki
največ do zneska davčno nepriznanih odhodkov v preteklih davčnih obdobjih32;
-

odprava ekonomske dvojne obdavčitve zaradi transfernih cen med zavezanci
rezidenti. S tem mislimo na izjeme in poenostavitve tako, da se davčna osnova iz
transakcij med zavezanci rezidenti, ki imajo položaj povezanih oseb, ne poveča ali
zmanjša, razen za medsebojne transakcije med zavezanci rezidenti, ki imajo položaj
povezanih oseb v primeru, da eden od zavezancev rezidentov izkazuje nepokrito
davčno izgubo iz preteklih davčnih obdobij, plačuje davek po stopnji 0% ali je
oproščen plačila davka po ZDDPO-2;

-

odprava ekonomske dvojne obdavčitve pri dividendah in kapitalskih dobičkih.
Ekonomsko dvojno obdavčenje pri dividendah je odpravljeno v celoti, ker se ne glede
na kapitalsko udeležbo prejete dividende izločijo iz davčne osnove (uporablja se
metoda izvzema). Edina izjema so prejete dividende od izplačevalca, ki je rezident
države, kjer je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja davka manjša od
12,5%. Odprava ekonomske dvojne obdavčitve pri kapitalskih dobičkih se zagotavlja
z izvzemom 50% kapitalskih dobičkov iz davčne osnove pod pogojem, da je znašala
udeležba zavezanca v kapitalu najmanj 8% ter da je bil zavezanec imetnik deleža v
kapitalu najmanj šest mesecev in je v tem obdobju nepretrgoma za polni delovni čas
zaposloval vsaj eno osebo. Izpolnjeni morajo biti vsi trije pogoji. Zavezanec pa mora
poslovati vsaj še 10 let (razen če preneha v skladu s VII. poglavjem ZDDPO-2, ki se
nanaša na obdavčitev pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev,
združitvah in delitvah), sicer mora ob prenehanju povečati davčno osnovo za
neobdavčen del dobička iz preteklih 5 davčnih obdobij33;

-

odprava ekonomske dvojne obdavčitve v zvezi s stroški dela. ZDDPO-2 kot davčno
priznane odhodke priznava vse stroške dela, ne glede na to, ali so izplačani v denarni
obliki kot plača ali v nedenarni obliki kot bonitete, ali druge ugodnosti v zvezi z
zaposlitvijo. Pogoj za priznavanje odhodkov je obdavčitev stroškov dela po Zakonu
o dohodnini34.

Davčni zavezanci strmijo k optimizaciji davčne osnove in njihov cilj vsekakor ni večkratno
plačilo davka od enakega vira. Menimo, da zakon sicer jasno določi, kateri prihodki ne smejo
biti dvakrat obdavčeni, vendar pa menimo, da takšno določilo zmede davčnega zavezanca,
zaradi postavitve le te na začetek določb o davčni osnovi.

32
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3.

Davčna osnova pri spremembah računovodskih usmeritev in
popravkih napak

ZDDPO-2 v 14. členu določa ugotavljanje davčne osnove pri spremembah računovodskih
usmeritev in popravkih napak, in sicer pravi: ˝Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma
priznavanju prihodkov in odhodkov zavezanca se zneski, ki predstavljajo razlike zaradi
sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, pri obdavčljivih prihodkih in
davčno priznanih odhodkih po tem zakonu, za katere se preračunajo preneseni čisti poslovni
izid ali druge sestavine kapitala, v obdobju spremembe računovodske usmeritve in
popravkov napak vključijo v davčno osnovo, in sicer tako, da povečujejo oziroma
zmanjšujejo davčno osnovo˝.
Z računovodskimi usmeritvami razumemo načela, temelje, dogovore, pravila in navade, ki
jih davčni zavezanec upošteva pri sestavljanju računovodskih izkazov. Spremenijo se, če
tako zahtevajo računovodski standardi in stališča oziroma pojasnila le teh. Računovodske
usmeritve lahko spremeni davčni zavezanec samo, da bi računovodski izkazi vsebovali
zanesljivejše in ustreznejše informacije o njegovem poslovanju. Davčni zavezanec uporabi
novo usmeritev za nazaj (kot da bi jo vedno uporabljalo). Kot primer za spremembo
računovodskih usmeritev lahko navedemo odločitev davčnega zavezanca, da zaloge
nedokončane proizvodnje in gotovih izdelkov ne vrednoti več po spremenljivih
proizvajalnih stroških, ampak po zoženi lastni ceni. Na primer se lahko davčni zavezanec
odloči spremeniti računovodsko usmeritev in amortizacije ne obračuna več po metodi
enakomernega časovnega amortiziranja, ampak jo začne obračunavati po funkcionalni
metodi; ali pa: davčni zavezanec sprejme odločitev, da bo namesto uporabe metode FIFO za
odtujitev oziroma odsvojitev vrednostnih papirjev uporabljalo metodo povprečnih cen; ali
pa: davčni zavezanec spremeni računovodsko usmeritev tako, da bo oblikovalo popravek
vrednosti terjatev iz poslovanja tako, da bo njihovo oslabitev ocenjevalo posamično, in ne
več na podlagi starostne strukture zapadlih terjatev.
Napake lahko nastanejo pri pripoznavanju, merjenju, predstavljanju in/ali razkrivanju
postavk računovodskih izkazov. Napake so opustitve postavk in napačne navedbe v
računovodskih izkazih za pretekla obdobja, ki izhajajo iz neupoštevanja ali napačne uporabe
zanesljivih informacij, ki so bile na voljo v času, ko so bili računovodski izkazi odobreni za
objavo, in za katere se je upravičeno domnevalo, da bodo pridobljene in upoštevane pri
sestavljanju računovodskih izkazov. Davčni zavezanec odpravi napake za nazaj, in sicer v
prvih računovodskih izkazih, sestavljenih po odkritju napak. Napake moramo razlikovati od
prevar, ki jih lahko opredelimo kot namerno napačne navedbe računovodskih informacij.
Napake so lahko na primer: ena izmed odgovornih oseb v družbi je pozabila v računovodstvo
dostaviti račun za opravljene storitve pred koncem poslovnega leta. Računovodski izkazi so
bili sestavljeni brez upoštevanja stroškov te storitve, kar pomeni, da je bil tudi ugotovljen
previsok dobiček in tudi ugotovljena previsoka davčna osnova in posledično je bilo
plačanega preveč davka od dohodkov pravnih oseb. Zato so bile tudi izračunane in plačane
previsoke akontacije za plačilo davka v naslednjem davčnem obdobju. Ali pa pri
ugotavljanju prihodkov je zaradi računske napake družba ugotovila prenizke celotne
prihodke, zato je bil ugotovljen prenizek čisti dobiček, prenizka je bila davčna osnova in
premalo je bilo plačanega davka od dohodka pravnih oseb. Ugotovljene so bile prenizke
akontacije za plačilo davka v naslednjem davčnem obdobju.
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Učinki sprememb računovodskih usmeritev in popravki napak se po SRS in MSRP
preračunavajo s kapitalom oziroma poračunajo s kapitalskimi postavkami. Taka rešitev je
logična, kajti če bi se učinki sprememb računovodskih usmeritev in napake iz prejšnjih
obdobij odpravljali tako, da bi se povečali prihodki in odhodki, bi s tem vsebinsko naredili
novo napako, saj učinki spremembe računovodskih usmeritev in popravki napak iz prejšnjih
obdobij nimajo nobene povezave s tekočim poslovnih izidom. Praviloma se bo za učinke
sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak spremenila postavka prenesenega
čistega poslovnega izida. Iz davčnega zornega kota pa ta zakonska določba pomeni, da se
davčna osnova praviloma poveča ali zmanjša v vseh primerih, ko se zaradi sprememb
računovodskih usmeritev ali popravkov napak spremeni postavka preneseni čisti izid ali
kakšna druga postavka kapitala v enakem znesku, kot se je povečala ali zmanjšala postavka
preneseni čisti poslovni izid ali kakšna druga postavka. To velja, če imamo opraviti z
obdavčljivimi prihodki in davčno priznanimi odhodki po ZDDPO-235.
SRS 2016 tak način popravljanja napak predvideva le za bistvene napake, manjše napake
davčni zavezanci še vedno popravljajo preko tekočega poslovnega izida36.
Zaradi navedenega menimo, da je pomembno opredeliti bistvene napake oziroma kdaj je
napaka bistvena. Lahko rečemo, da je napaka bistvena, če vpliva na gospodarske odločitve,
ki jih sprejemajo uporabniki na podlagi računovodskih izkazov. Bistvenost je odvisna od
obsega in narave napake. Ravno zaradi tega nekatere napake ne vplivajo na izkaz poslovnega
izida (na primer izkazovanje poslovnih prihodkov namesto finančnih prihodkov), druge
napake pa vplivajo na izkaz poslovnega izida (na primer neobračunani stroški amortizacije),
kar posledično pomeni napačno določena davčna osnova s tem pa tudi davčna obveznost.
V navedenem primeru je potrebno popraviti tudi davčni obračun, kar je določeno z ZDavP237, in sicer v 53. členu popravljanje pomanjkljivosti in pomot v davčnem obračunu, v 54.
členu popravljanje davčnega obračuna, če je davčna obveznost previsoko izkazana, v 55.
členu pa je določena predložitev davčnega obračuna na podlagi samoprijave.
Sprememba računovodske usmeritve je nekako izenačena s popravkom napak. Če so napake
bistvene jih je potrebno popraviti preko prenesenega čistega poslovnega izida, kar pa seveda
vpliva tudi na davčno osnovo.
S pravnega vidika zelo pomembno določilo, saj se davčni zavezanci znajo lotiti popravka
napak, ki pri delu razumljivo tudi nastanejo, ki pa tudi vpliva na davčno osnovo in sicer na
način, da se spremeni postavka prenesenega čistega poslovnega izida. Menimo, da bi bilo
pregledneje in razumljivejše za davčnega zavezanca, če bi določilo bilo postavljeno za členi,
ki določajo davčno priznane prihodke in odhodke, ter delno priznane odhodke.

35
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4.

Davčna osnova pri prevrednotenju gospodarskih kategorij na višje
vrednosti

15. člen ZDDPO-2 določa, da pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju
prihodkov in odhodkov zavezanca se znesek presežka iz prevrednotenja, ki je posledica
prevrednotenja gospodarskih kategorij na višje poštene vrednosti in ki ga zavezanec prenese
v preneseni čisti poslovni izid ali druge kapitalske postavke, vključi v davčno osnovo v letu
takšnega prenosa. Presežek iz prevrednotenja se prenaša v preneseni poslovni izid in v
davčno osnovo pri sredstvih, ki se amortizirajo, sorazmerno z obračunano amortizacijo po
33. členu tega zakona od prevrednotenega dela teh sredstev38.
Po začetnem pripoznanju sredstev v računovodskih izkazih je v skladu z računovodskimi
standardi treba sredstva znova izmeriti in vrednotiti na bilančni presečni dan. Za merjenje
po pripoznanju opredmetenih osnovnih sredstev mora družba za svojo računovodsko
usmeritev izbrati ali model nabavne vrednosti ali model prevrednotenja, ki ga novi SRS 2016
imenujejo model revaloriziranja. Model nabavne vrednosti določa, da je potrebno
opredmeteno osnovno sredstvo razvidovati po njegovi nabavni vrednosti. Le ta se zmanjša
za amortizacijski popravek vrednosti in še za izgubo zaradi oslabitve. Nekatere družbe pa
bodo za vrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev izbrale model revaloriziranja.
Organizacije lahko navedeni model uporabijo za prevrednotenje oziroma revaloriziranje
zemljišč in nepremičnin. SRS 2016 revaloriziranje opreme ne dovoljuje, torej velja samo za
zemljišča in zgradbe, kar pomeni, da bodo morale organizacije, ki so opremo in
neopredmetena sredstva vrednotile po modelu prevrednotenja, ob prehodu na SRS 2016
odpraviti presežek iz prevrednotenja iz naslova opreme in neopredmetenih sredstev.
Izjemoma SRS 2016 dovoljuje, da lahko organizacije s prehodom na nove SRS 2016
spremenijo tudi računovodsko usmeritev vrednotenja zemljišč in zgradb, z modela
prevrednotenja oziroma revaloriziranja na model nabavne vrednosti39.
Izbira modela prevrednotenja za opredmetena osnovna sredstva pride v poštev le v tistih
primerih, ko zunanji dejavniki (na primer povečanje tržne vrednosti zemljišč) povečujejo
vrednost sredstev. Dejavniki izvirajoči iz družbe, pa ne povečujejo vrednosti sredstev.
Izhodišče za ocenjevanje vrednosti opredmetenih sredstev je namreč njihova poštena, torej
tržna vrednost ki jo po navadi ugotavljajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti na način, ki
temelji na mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti40.
Prevrednotenje osnovnih sredstev zaradi okrepitve pomeni, da se učinek zaradi
prevrednotenja osnovnih sredstev prenese neposredno v kapital, in sicer v kategorijo
presežek iz prevrednotenja. Presežek iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev, ki
je sestavni del kapitala, pa se prenese na preneseni poslovni izid, ko je pripoznanje sredstva
odpravljeno, torej, ko pride do odtujitve ali izločitve iz uporabe. Lahko pa se presežek iz
prevrednotenja prenaša v preneseni poslovni izid preteklih let že med uporabo sredstva in
sicer tako, da je vsako leto za znesek obračunanega stroška amortizacije nad izvirno nabavno
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vrednostjo, presežek iz prevrednotenja zmanjševala in povečevala preneseni čisti dobiček
preteklih let41.
Torej pri uporabi modela vrednotenja in prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev na
večjo pošteno vrednost za učinek prevrednotenja ne moremo prepoznati čistega dobička, ker
ne gre za dobiček iz poslovanja, ampak za dobiček kot posledico delovanja zunanjih
dejavnikov, ampak ga pripoznamo kot povečanje kapitala. ZDDPO-2 določa, da davčno
osnovo povečuje tudi prenos presežka iz prevrednotenja v preneseni poslovni izid, ne glede
na to, da za ta znesek prihodki v izkazu poslovnega izida niso pripoznani. Iz davčnega
zornega kota je torej vseeno, ali je celotni dobiček ugotovljen v izkazu poslovnega izida ali
pa neposredno v bilanci stanja kot prenos presežka iz prevrednotenja v preneseni poslovni
izid, saj po 15. členu ZDDPO-2 tudi tako povečanje celotnega dobička ali povečanje drugih
kapitalskih postavk povečuje davčno osnovo. Navedeni člen tudi določa, da se pri
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstvih, ki se amortizirajo, davčna osnova
poveča sorazmerno z obračunano amortizacijo42.
Torej je prevrednotenje sredstev na višje vrednosti načeloma davčno nevtralno. Povečana
amortizacija sredstev od prevrednotenega dela sredstev namreč po eni strani znižuje davčno
osnovo, v istem letu pa je davčni zavezanec dolžan za znesek tako obračunane amortizacije
povečati davčno osnovo zaradi ˝davčnega˝ prenosa presežka iz prevrednotenja v preneseni
poslovni izid43.
Organizacija lahko prevrednoti oziroma revalorizira samo zemljišča in nepremičnine na
višjo vrednost. Ugotovili smo, da je revalorizacija davčno nevtralna. Menimo, da morajo
organizacije izbrati model prevrednotenja oziroma revalorizacije in opraviti prevrednotenje
oziroma revalorizacijo, če razpolagajo z zemljišči in zgradbami, katerih tržna vrednost se
viša in sicer z namenom, da v bilanci stanja prikažejo zemljišča in zgradbe po pošteni
oziroma tržni vrednosti. Menimo, da so navedene informacije pomembne za uporabnike
bilance stanja in izkazov, ki na njihovi podlagi sprejemajo gospodarske odločitve oziroma
odločitve v zvezi z organizacijo.

5.

Povezane osebe in transferne cene med povezanimi osebami

V navedenem poglavju bomo opredelili kdo so povezane osebe po ZDDPO-2, kako morajo
biti oblikovane transferne cene, da bodo odhodki nastali v transakcijah med povezanimi
osebami tudi davčno priznani. Nadalje tudi kakšna je lahko obrestna mera za dana oziroma
prejeta posojila pri poslovanju s povezanimi osebami, in o zagotavljanju podatkov o poslih
s povezanimi osebami.
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5.1

Povezane osebe

V 16. členu ZDDPO-2 so opredeljene povezane osebe, kjer je ena oseba rezident, druga pa
nerezident. 17. člen pa opredeljuje povezane osebe, če sta obe osebi rezidenta oziroma
rezident in fizična oseba, ki opravlja dejavnost. Pri obojih temelji povezanost na podlagi
kapitala, pogodbe ali pa so to družinski člani.
Za povezani osebi se štejeta zavezanec rezident ali nerezident in tuja pravna oseba ali tuja
oseba brez pravne osebnosti, ki ni zavezanec, če ima zavezanec, torej neposredno ali
posredno v lasti, in sicer najmanj 25% vrednosti ali števila delnic, kot tudi deležev v kapitalu,
kot tudi upravljanju ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic, v tuji osebi ali pa obvladuje leto na podlagi pogodbe ali pa če se pogoji razlikujejo od pogojev, in sicer, ki so ali bi bili v
enakih ali torej primerljivih okoliščinah doseženi med nepovezanimi osebami. Za povezano
osebo se šteje tudi tuja oseba, ista oseba ali ista fizična oseba44 ali njihovi družinski člani.
V drugem odstavku 16. člena pa opredeljuje tiste družinske člane, ki so povezane osebe, in
sicer so to zakonec ali oseba, s katero fizična oseba živi v dalj časa trajajoči življenjski
skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne
posledice kot zakonska zveza, ali partner oziroma partnerica, s katerim fizična oseba živi v
registrirani istospolni partnerski skupnosti, po zakonu, ki ureja registracijo istospolne
partnerske skupnosti, otrok, posvojenec in pastorek ali otrok osebe, s katero fizična oseba
živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in
družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska zveza ali otrok partnerja, s katerim
fizična oseba živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, po zakonu, ki ureja
registracijo istospolne partnerske skupnosti, ter starši in posvojitelji fizične osebe45.
Ko govorimo o fiskalnih namenih je potrebno prednostno upoštevati opredelitve povezanih
oseb v davčnem pravu in ne opredelitve povezanih oseb v drugih predpisih npr. statusnih,
računovodskih, ali revizijskih. Na podlagi ZDDPO-2 ugotovimo, da sta dve osebi povezani
osebi po ZDDPO-2, če med njima obstaja kapitalska povezava najmanj 25% ali če obstaja
obvladovanje na podlagi pogodbe ali če se pogoji transakcije razlikujejo od pogojev, ki bi
bili doseženi v enakih ali primerljivih okoliščinah med nepovezanimi osebami46.
Osebe so lahko tudi povezane, čeprav ena druge ne obvladuje na podlagi kapitalske,
upravljavske ali nadzorne vloge ali na podlagi pogodbe. Pogoji posla se ne določijo v
pogajanjih med neodvisnima pogodbenima stranema, ampak jih narekuje le volja ene od
strank. V teh primerih gre za poslovno povezanost. Tak vpliv lahko kažejo naslednji
dejavniki, ki so določeni v 24. členu Pravilnika o transfernih cenah47: ekskluzivna pravica
prodaje proizvodov, ki jih proizvede druga pogodbena stran, nesposobnost davčnega
zavezanca, da bi posloval brez kapitala, izdelkov in tehničnega sodelovanja, ki mu ga
zagotavlja drug davčni zavezanec v transakciji, visoka stopnja finančne odvisnosti (posojila
in drugo), sodelovanje ene pogodbene strani pri nabavi in prodaji, sodelovanje pogodbenih
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strani v kartelih in konzorcijih, nadzor nad ponudnikih ali trgovcih, pogodbe, ki vodijo k
monopolnemu položaju48.
Menimo, da je pri opredelitvi povezanih oseb pomembno, da je določen prag lastništva 25%,
kot kriterij za določanje povezanih oseb, ki je uporabljen v nacionalnih zakonodajah, kot
tudi v večini sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Če navedeni prag ne bi bil
določen, bi bilo težje določiti katere so povezane osebe, torej, samo na podlagi definicije, da
nekdo posredno in neposredno sodeluje v upravljanju. Torej vprašanje bi bilo kaj oziroma
koliko je posredno in neposredno. Prav tako menimo, da je zakon primeren z vidika
opredelitve povezanih oseb glede poslovne povezanosti, saj menimo, da s takšno
opredelitvijo prepreči neupravičeno odlivanje dobičkov in s tem tudi davka v tujino.
Z davčnega vidika je pomembna razdelitev opredelitve povezanih oseb na zavezance in tuje
osebe (16. člen ZDDPO-2) ter rezidente in rezidente in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost,
saj je pri mednarodnih transakcijah vedno potrebno prilagoditi davčno osnovo na raven
primerljivih tržnih cen, če odhodki niso skladni s primerljivimi tržnimi cenami. Medtem, ko
je pri domačih transakcijah prilagoditev prihodkov in odhodkov, potrebno opraviti le pri
transakcijah, med rezidentom in fizično osebo, ki je obdavčena po Zakonu o dohodnini, ker
nista obdavčena z istim davkom, in med dvema rezidentoma, če eden izkazuje nepokrito
izgubo iz preteklih let, ali plačuje davek po stopnji 0% ali nižji od tiste določene v 60. členu
zakona ali pa je eden od rezidentov oproščen plačila davka po ZDDPO-2. S pravnega vidika
je pomembno, da ugotovimo pravne in dejanske okoliščine, ki vplivajo na to ali bo moral
davčni zavezanec davčno osnovo prilagoditi na raven s primerljivimi tržnimi cenami.
Menimo, da je povezane osebe potrebno natančno opredeliti, tako kot jih Zakon o davku od
dohodkov pravnih oseb, saj je pri tem potrebno poudariti davčni vidik. Menimo, da če
povezane osebe niso ustrezno opredeljene, to lahko povezane osebe izkoristijo sebi v prid in
neupravičeno znižujejo davčno osnovo. Da do tega ne pride je potrebno določiti transferne
cene, torej cene med povezanimi osebami, prav tako tudi obrestno mero za posojila med
povezanimi osebami zaradi katerih ne pride do neupravičenega znižanja davčne osnove, kar
pa pojasnjujemo v nadaljevanju.
Torej povezane osebe je potrebno opredeliti z namenom, da vemo ali bomo imeli opravka s
transfernimi cenami ali ne.

5.2

Transferne cene

Tretji odstavek 16. člena določa kakšne cene se upoštevajo pri ugotavljanju prihodkov med
povezano osebo rezidentom in nerezidentom, in sicer: pri ugotavljanju prihodkov zavezanca
se upoštevajo transferne cene s povezanimi osebami za sredstva, vključno z
neopredmetenimi sredstvi, ter storitve, vendar prihodki najmanj do višine, ugotovljene z
upoštevanjem cen takih ali primerljivih sredstev ali storitev, ki se v enakih ali primerljivih
okoliščinah dosežejo ali bi se dosegle na trgu med nepovezanimi osebami (v nadaljnjem
besedilu: primerljive tržne cene). Na enak način se upošteva cene pri ugotavljanju prihodkov
med povezanimi osebami rezidenti, kar je določeno v četrtem odstavku 17. člena. Četrti
odstavek 16. člena ZDDPO-2 določa kakšne cene se upoštevajo pri ugotavljanju odhodkov
med povezanimi osebami, kjer je ena oseba nerezident, ter peti odstavek 17. člena ZDDPO48

Jerman S., Odar M.: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb s komentarjem. Ljubljana: GV, 2008, 146.

25

2 določa kakšne cene se upoštevajo med povezanimi osebami rezidenti, in sicer se glasi
takole: ˝Pri ugotavljanju odhodkov zavezanca se upoštevajo transferne cene s povezanimi
osebami za sredstva, vključno z neopredmetenimi sredstvi, ter storitve, vendar odhodki
največ do višine, ugotovljene z upoštevanjem primerljivih tržnih cen˝49.
ZDDPO-2 v petem odstavku 16. člena opredeljuje metode za določanje primerljivih tržnih
cen. Pri določanju primerljivih tržnih cen se lahko uporabi tudi kombinacija metod.
Uporabljajo pa se tako pri določanju primerljivih tržnih cen med povezanimi osebami
rezidenti, kot tudi med povezanimi osebami rezident in nerezident. Metode so:
-

metoda primerljivih prostih cen;

-

metoda preprodajnih cen;

-

metoda dodatka na stroške;

-

metoda porazdelitve dobička; in

-

metoda stopnje čistega dobička.

Nadalje opisujemo, kako se po posamezni metodi določijo primerljive tržne cene:
-

metoda primerljivih prostih cen: zahteva primerjavo transferne cene med
povezanimi davčnimi zavezanci s cenami, ki jih pri podobnih poslih dosegajo
nepovezani kupci ali prodajalci. Je najpogosteje uporabljena metoda pri ugotavljanju
transfernih cen pri storitvah med povezanimi osebami;

-

metoda preprodajnih cen: upošteva doseženo maržo pri preprodaji blaga. Ta
metoda je uporabna le za istovrstno blago, pri čemer je potrebno izločiti pogoje
prodaje. Izhaja se iz cen, po katerih so bila sredstva oziroma storitve, ki so bile
kupljene od povezane osebe, ponovno prodane nepovezani osebi;

-

metoda dodatka na stroške: primerljiva tržna cena se določi tako, da se stroškom
dobavitelja prišteje ustrezen dodatek, ki ga ali bi ga v enakih ali primerljivih
okoliščinah dosegle na trgu nepovezane osebe;

-

metoda porazdelitve dobička: je metoda, s katero se ugotovi znesek dobička iz
povezane transakcije, ki se razdeli med sodelujoče povezane osebe na podlagi
ekonomsko razumno veljavne podlage. To metodo uporabimo v vseh tistih primerih,
ko imamo opraviti s tako medsebojno povezanimi in prepletenimi transakcijami, da
jih ni mogoče razdeliti in obravnavati posamično;

-

metoda stopnje čistega dobička: primerja čisti dobiček, ki je dosežen v povezani
transakciji s primerno osnovo (npr. stroški, prihodki od prodaje, sredstva).
Primerljiva tržna cena se določi na podlagi razmerja med čistim dobičkom in
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ustrezno primerno osnovo in to ob upoštevanju opravljenih funkcij ter s tem
povezanimi vloženimi sredstvi in prevzetimi tveganji50.
Pravilnik o transfernih cenah51 določa vrstni red uporabe metod za določanje primerljive
tržne cene. Davčni zavezanec mora uporabiti metodo primerljivih prostih cen, če je izpolnjen
eden izmed pogojev za primerljivost nenadzorovane transakcije z nadzorovano transakcijo.
Če niti eden izmed pogojev ni izpolnjen, je potrebno uporabiti metodo preprodajnih cen ali
metodo dodatka na stroške, šele nato pa metodo porazdelitve dobička in metodo stopnje
čistega dobička. Dopuščena je možnost uporabe ustrezne kombinacije navedenih metod.
Z davčnega vidika so lahko transferne cene, ki predstavljajo cene po katerih se odvijajo
transakcije med povezanimi družbami, problematične, kadar se povezane družbe odločajo
za posle, za katere se v primeru nepovezanosti ne bi odločile in dosegajo cilje z oblikovanjem
transfernih cen, ki so lahko drugačne od cen, ki bi se dosegle pri poslovanju z nepovezanimi
družbami52.
V nadaljevanju je prikazan primer, kako je s politiko prenosnih cen mogoče oblikovati
različno davčno osnovo. Ta pristop ponazarjata naslednji možnosti. V prvem primeru davčni
zavezanec izhaja iz prenosne cene 800 denarnih enot, v drugem pa iz 700 denarnih enot. V
drugem primeru lahko vidimo, da je davek od dobička manjši za 9 odstotkov, celotni čisti
dobiček pa se je povečal za 3 odstotke53.
Tabela 1: Prenosna cena 800 denarnih enot
Kalkulacijska prvina
Obvladujoča
družba – država A
Nakupna
500
cena/stroškovna cena
800
Prodajna cena/prihodki
300
Dobiček
25%
Davčna stopnja
75
Davek
225
Čisti dobiček
Vir: (Kokotec Novak in drugi 2014, 282)

Odvisna družba
–država B

Skupaj

800
900
100
16%
16
84

400
91
309

Nemec A.: Metode določanja transfernih cen in priprava dokumentacije. Zbornik referatov 6. Davčne
konference Slovenskega inštituta za revizijo. Ljubljana: Slovenski inštitut za revizijo, 2005, str. 60.
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Pravilnik o transfernih cenah. Uradni list RS, št. 141/06 in 4/12.
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Komerički T.: Posebnosti določanja davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb pri povezanih
družbah v Sloveniji. Davčno – finančna praksa, 2008, št. 10, str. 16.
53
Kokotec Novak M., Odar M. in drugi.: Koncerni. Ljubljana: GV, 2014, str. 282.
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Tabela 2: Prenosna cena 700 denarnih enot
Kalkulacijska prvina
Obvladujoča
družba – država A
Nakupna
500
cena/stroškovna cena
700
Prodajna cena/prihodki
200
Dobiček
25%
Davčna stopnja
50
Davek
150
Čisti dobiček
Vir: (Kokotec Novak in drugi 2014, 28254).

Odvisna družba
–država B

Skupaj

700
900
200
16%
32
168

400
82
318

Iz navedenega primera vidimo, kako na višino davčne osnove vpliva oblikovanje cen med
povezanimi osebami. Z le-tem lahko znižamo davčno osnovo. Iz primera ugotovimo, da če
je dogovorjena cena nižja od primerljive tržne cene je davek na ravni obeh organizacij nižji,
torej skupni davek. Lahko rečemo, da gre za prelivanje dobička iz ene države v drugo
oziroma v državo, kjer je stopnja davka nižja. Torej s prelivanjem dobička se vpliva na
davčno osnovo. To pa je tudi pomemben davčni vidik transfernih cen, in sicer načrtovanje
le teh, da se doseže čim nižja obdavčitev. Davčni zavezanci v državah z visoko obdavčitvijo,
težijo k temu, da bi izkazali čim višjo davčno osnovo v državah z nižjo efektivno stopnjo
obdavčitve. K čim nižji davčni osnovi oziroma obdavčitvi strmijo tudi zaradi
konkurenčnosti, saj jim tako ostane več sredstev za vlaganje v razvoj,…Na oblikovanje
transfernih cen vpliva tudi obdavčitev izplačila dobička, torej bo davčni zavezanec s
transfernimi cenami oblikoval višjo davčno osnovo v državi kjer velja nižja stopnja davka
za izplačilo dobička. Poslovni vidik določanja transfernih cen pomeni določiti točno takšno
transferno ceno, da se doseže največji dobiček skupine povezanih podjetij. Če ne
upoštevamo tržnih načel in torej cene transakcij med povezanimi osebami ne oblikujemo v
višini, ki velja na trgu, ne govorimo več o davčni optimizaciji, ampak o izogibanju davkov.
ZDDPO-2 zahteva pri transakcijah med povezanimi družbami uporabo neodvisnega tržnega
načela oziroma upoštevanje neodvisnih tržnih cen. Poslovanje med povezanimi družbami
mora za davčne namene potekati po cenah, ki se ali bi se za takšna ali primerljiva sredstva
oziroma storitve dosegle na trgu med nepovezanimi družbami. Neodvisno tržno načelo
predstavlja mednarodni standard, ki so ga sprejele države članice OECD pri določanju
transfernih cen za davčne namene55.
Če nadaljujemo ugotovimo, da so transferne cene odražajo v izkazu poslovnega izida, in
sicer v kategorijah prihodkov (pri prodaji surovin in izdelkov, plačil za razne storitve, kot so
plače, svetovanje,.. najemnine za nepremičnine in premičnine ter razne licenčnine) ter v
kategoriji odhodkov (nabavni vrednosti blaga in storitev, stroških poslovanja in stroških
financiranja). Vpliv transfernih cen se lahko pojavi tudi pri naslednjih kategorijah bilance
stanja in sicer: neopredmetenih sredstev (uporaba zaščitnih znakov, patentov, dobro ime),
opredmetenih sredstev, tekočih naložbah in obveznostih, dolgoročnih terjatvah in
obveznostih ter delniškem kapitalu. Če pa pogledamo zakaj imajo transferne cene vpliv na
bilanco stanja, ugotovimo, da hočejo davčni zavezanci locirati neopredmetena sredstva v
državah, kjer so deležna večjih davčnih ugodnosti, s čimer povečajo svoj dobiček. Pri tem
54

Kokotec Novak M., Odar M. in drugi.: Koncerni. Ljubljana: GV, 2014, str. 282.
Komerički T.: Posebnosti določanja davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb pri povezanih
družbah v Sloveniji. Davčno – finančna praksa, 2008, št. 10, str. 18.
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je potrebno opozoriti tudi na pravno in ekonomsko lastništvo neopredmetenih sredstev. Za
davčne namene pa se lastništvo obravnava na več načinov, in sicer: pravno lastništvo,
ekonomsko lastništvo, lastništvo glede na sporazum ter lastništvo glede na sporazum o
delitvi stroškov. Sporazum o delitvi stroškov sklepajo povezane osebe največkrat za skupen
razvoj neopredmetenih sredstev, sporazumejo pa se o delitvi stroškov in tveganj, povezanih
z razvojem, proizvodnjo in pridobivanjem sredstev, storitev ali pravic in posledično z
opredelitvijo vrste in obsega pravic, povezanih z izkoriščanjem tako pridobljenih sredstev.
V takem sporazumu je delež stroškov, ki odpade na vsakega udeleženca enak deležu koristi,
ki jih pričakuje od sredstva. Sporazum mora biti sestavljen v obliki pogodbe56.
Iz navedenega lahko sklepamo, da če se vpliv transfernih cen odraža v izkazu poslovnega
izida, pomeni, da imajo transferne cene tudi vpliv na davčno osnovo. Prav tako je s sredstvi,
ki jih želijo davčni zavezanci locirati v državi, kjer imajo večjo davčno ugodnost. Davčni
vidik se kaže tudi pri skupnem razvoju neopredmetenih sredstev povezanih oseb, saj se
morajo stroški deliti na podlagi koristi, pri čem lahko davčni zavezanci prav tako prilagodijo
koristi in tako vplivajo na davčno osnovo.
Pri transfernih cenah je potrebno opozoriti še na problem dvojne obdavčitve, za odpravo
katere skrbijo tudi smernice OECD. Gre za to, da če se pri davčnem nadzoru davčnemu
zavezancu povezani osebi zviša davčna osnova, zaradi neprimerljive tržne cene, se mora
drugi povezani osebi, ki je sodelovala pri transakciji, znižati davčno osnovo. Če državi
nimata sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčenja, se lahko zgodi, da se
davčna osnova drugemu davčnemu zavezancu ne zniža, kar pa privede do dvojne
obdavčitve.
Z davčnega vidika so transferne cene pomembne, zato, da ne pride do neupravičenega
znižanja davčne osnove, če se določijo takšne cene, ki niso enake tržnim cenam oziroma,
oziroma se ne bi določile med dvema nepovezanima osebama. Pomemben je poslovni in
davčni vidik transfernih cen, ki smo ju zgoraj opisali, saj le tako razumemo kako davčni
zavezanec vpliva na davčno osnovo.

5.3

Cene med povezanimi osebami rezidenti

17. člen ZDDPO-2 v 6. odstavku določa, da se ne glede na določbe četrtega in petega
odstavka navedenega člena pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov rezidenta iz poslov med
dvema rezidentoma, ki sta povezani osebi po tem členu, davčna osnova ne poveča oziroma
zmanjša, razen če eden od rezidentov:
1. v davčnem obdobju, in sicer za katerega se ugotavljajo prihodki in odhodki, izkazuje
torej nepokrito davčno izgubo iz preteklih obdobij; ali
2. plačuje davek po tem zakonu po stopnji 0% oziroma po posebej določeni stopnji, nižji
od splošne stopnje po 60. členu ZDDPO-2, ki določa, da se davek plačuje po stopnji 17%
od davčne osnove.; ali

Petauer B: Transferne cene, eden največjih davčnih problemov sodobnega časa. Ljubljana: Legat, 2005, str.
17.
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3. je oproščen plačevanja davka po tem zakonu57.
Torej je z vidika transfernih cen v ZDDPO-2 ˝davčno relevantno˝ poslovanje med
povezanimi osebami - rezidenti le v zgoraj določenih primerih58.
To pomeni, da poslovanje med povezanimi osebami rezidenti, ki ne izpolnjujejo zgornjih
meril, ne bo podvrženo korelacijam prihodkov in odhodkov, in sicer v segmentu:
-

korelacije zaradi uporabe transfernih cen, ter,

-

korelacijam obresti na priznano obrestno mero ali do nje.

Ta pravila so torej pomembno poenostavila davčno poslovanje povezanih oseb – rezidentov,
ki nimajo posebnega položaja po ZDDPO-2 in ki nimajo nepokrite izgube, saj jim ni treba
popravljati davčne osnove zaradi transfernih cen in obresti59.
Z davčnega vidika določilo zakona pomeni, da se obdavčljivi prihodki ne prenašajo na
davčnega zavezanca povezano osebo, ki je v ugodnejšem položaju in se na tak način znižuje
davčna osnova, posledično pa zniža tudi plačilo davka. Kar bi tudi pomenilo prikrito
izplačilo dobička.
Kot smo že navedli gre za pomembno razliko, ki jo loči tudi zakon, in sicer opredeli ločeno
povezane osebe rezident in nerezident, katerih cene transakcij, davčni zavezanec mora
prilagoditi na primerljive tržne cene, ter posebej povezane osebe rezidente, kjer prilagoditev
ni potrebna, kajti če ena povezana oseba izkaže večjo davčno osnovo, druga pa nižjo, je to
davčno nevtralno zaradi obdavčitve v skladu z istim zakonom. Prilagoditev je potrebna samo
pri povezani osebi rezident in fizična oseba, ter povezanih osebah rezidentih, in sicer v
primerih določenih z zakonom, kot je zgoraj navedeno.

5.4

Zagotavljanje podatkov pri poslih s povezanimi osebami

V skladu s prvim odstavkom 18. člena ZDDPO-2 mora zavezanec, ki posluje s povezano
osebo nerezidentom zagotavljati in hraniti podatke o povezanih osebah, obsegu in vrsti
poslovanja z njimi, ter o določitvi primerljivih tržnih cen v roku in na način v skladu z
zakonom, ki ureja davčni postopek. V skladu z drugim odstavkom 18. člena ZDDPO-2, pa
mora davčni zavezanec, ki posluje s povezano osebo rezidentom na zahtevo davčnega organa
predložiti podatke v zvezi z določitvijo primerljivih tržnih cen v roku in na način v skladu z
zakonom, ki ureja davčni postopek60.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09,
110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12 in 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15. V nadaljevanju
ZDDPO-2.
58
Petkovič D.: Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2008. Poslovodno računovodstvo, 2009, št.
1, strl. 75.
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Rožič U.: Nove rešitve glede določanja davčne osnove po ZDDPO-2. Davčno – finančna praksa, 2007, št.
1, str. 4.
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Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09,
110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12 in 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15. V nadaljevanju
ZDDPO-2.
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Namen zakonskih določb o podatkih in dokumentaciji v zvezi s poslovanjem med
povezanimi osebami je zagotovitev dokazov, da so transferne cene skladne s primerljivimi
tržnimi cenami61.
Zavezanci, ki so kvalificirani kot povezane osebe po ZDDPO-2, so dolžni zagotavljati
podatke v zvezi s povezanimi osebami ter poslovanju s povezanimi osebami. V primeru, ko
zavezanec posluje s povezano osebo nerezidentom, ZDDPO-2 določa obveznost
zagotavljanja podatkov o povezanih osebah, obsegu in vrsti poslovanja z njimi in o določitvi
primerljivih tržnih cen. Pri tem je ureditev rokov in načina zagotavljanja podatkov
prepuščena ZDavP-2. V primeru, ko sta povezani osebi dva zavezanca rezidenta je opuščena
zahteva po zagotavljanju, hranjenju in predlaganju obsežnih podatkov v enakem obsegu in
na način, kot v primeru, da je povezana oseba zavezanca nerezident. Za transakcije med
povezanimi osebami rezidenti, ZDDPO-2 določa, da mora zavezanec na zahtevo davčnega
organa v postopku davčnega nadzora predložiti podatke v zvezi z določitvijo primerljivih
tržnih cen, in sicer v roku in na način, kot to določa ZDavP-2.
ZDavP-2 taksativno našteva obseg in vrsto dokumentacije, ki je potrebna zaradi
zagotavljanja podatkov med povezanimi osebami. Dokumentacija mora dokazovati
dejansko stanje o povezanih osebah, o obsegu in vrsti poslovanja z njimi ter o določitvi
primerljivih tržnih cen. Davčni zavezanec pripravi splošno in posebno dokumentacijo62.
V kolikor pride pri davčnem zavezancu, povezani osebi do inšpekcijskega nadzora mora
davčni zavezanec predložiti ustrezno dokumentacijo o transfernih cenah, ki mora vsebovati
tudi primerljivost posameznih transakcij, torej kot če bi transakcija potekala med
nepovezanimi osebami. Pri tem nikakor niso dovolj nezavezujoče ponudbe bank, ki jih
običajno predložijo zavezanci za davek. Če bi zavezanec za davek v resnici sklenil pogodbe
z nepovezano osebo, bi te medsebojne pogodbe vsebovale zelo podrobne določbe o ostalih
pogodbenih pogojih. Zavezanci za davek morajo predložiti listine, na podlagi katerih je bilo
dejansko realizirano (prejeto ali dano) posojilo med nepovezanimi osebami63.
Kot osnova za obravnavanje problematike transfernih cen davčnih zavezancev in davčnim
upravam so smernice OECD za določanje transfernih cen za mednarodna podjetja in davčne
uprave. Sestavljene so iz devetih poglavij, ki opredeljujejo neodvisno tržno načelo, metode
določanja transfernih cen, primerjalno analizo, upravne rešitve za preprečevanje in reševanje
sporov pri določanju transfernih cen in smernice za pripravo dokumentacije o transfernih
cenah64. Uvaja pa se tudi projekt BEPS, ki predlaga kaj naj dokumentacija o transfernih
cenah vsebuje, morale pa jo bodo države implementirajo v svojo zakonodajo. Dokumentacija
naj bi obsegala splošni del, lokalni del in poročilo o državah65. Na podlagi navedenega
vidimo, da se na mednarodni ravni strmi k poenotenju dokumentacije in tudi poenotenju
ostalih rešitev v zvezi s transfernimi cenami in sicer z namenom preprečevanja odliva
dobička v države z ugodnejšo obdavčitvijo.
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V večini držav, Slovenija ni med njimi, je dokazno breme v zvezi s transfernimi cenami na
strani davčnega organa. Kar pomeni, da davčnemu zavezancu ni potrebno dokazovati, da so
transferne cene usklajene s tržnim načelom, razen kadar davčni zavezanec ugotovi neskladje
lahko zahteva od zavezanca da predloži dokumentacijo v zvezi s transfernimi cenami. V
kolikor je davčni zavezanec ne predloži, se lahko zgodi da preide dokazno breme iz davčnega
organa na davčnega zavezanca66.
Z davčnega vidika je pomembna problematika poračuna transfernih cen 67 oziroma
nadomestne prilagoditve transfernih cen. Gre za to, da države po svetu za namen upoštevanja
neodvisnega tržnega načela sledijo dvema različnima pristopoma določanja transfernih cen.
Nekatere države zahtevajo, da davčni zavezanci pripravijo dokumentacijo o transfernih
cenah v trenutku, ko so sklepali transakcijo s povezanimi osebami in na podlagi informacij,
ki so jim tisti trenutek bile na razpolago. Gre za tako imenovani pristop za vzpostavljanje
primerljive tržne cene ali ˝ex ante˝ ali ˝price setting approach˝. Druge države pa sledijo t.i.
˝pristopu preverjanja skladnosti rezultatov z neodvisnim tržnim načelom˝, ki sloni na
naknadni podlagi (˝ex post approach˝ ali ˝outcome testing approach˝). Ključna razlika med
pristopoma je da pri ex post pristopu prihaja do nadomestnih prilagoditev na koncu leta,
ponekod skozi poslovne izide, ponekod pa zgolj v davčnem obračunu. Posledica tega je
lahko dvojno obdavčenje, saj ni nujno, da bo imela nasprotna država enak pristop. Projekt
poenotenja po OECD državah ni bil uspešen, saj je časovni vidik zbiranja informacij za
določitev transfernih cen odvisen tudi od narave posla, posledično pa je lahko eden način
primernejši kot drugi. Da bi davčni zavezanci zadovoljili davčnim zahtevam ene ali obeh
držav pogosto v praksi na koncu leta izvedejo tako imenovane nadomestne prilagoditve
poslovnih rezultatov, in sicer na primer v obliki zaračunanega pavšala na osnovi dejanske
prodaje ali stroškov prodanega blaga, dodatnih storitev, ali pa samo v davčnem obračunu
zvišajo ali znižajo davčno osnovo, odvisno od možnosti, ki jih dovoljuje nacionalna davčna
zakonodaja. Ponekod so pa nadomestne prilagoditve prepovedane, kar v praksi lahko
povzroči dvojno obdavčitev. Slovenska zakonodaja ne obravnava prilagoditev na koncu leta,
v praksi pa so dovoljena. Prav tako jo tudi OECD Smernice neposredno ne dovoljujejo ali
prepovedujejo68. Glede na navedeno menimo, da je z davčnega vidika pomembno, da davčni
zavezanci določijo transferno ceno po pristopu ˝ex ante˝, tako ne bi bilo nadomestnih
prilagoditev na koncu leta, saj bi moral proučiti cene ob posamezni transakciji, ali so
primerne za davčne namene, s tem pa ne bi bilo vpliva na davčno osnovo.
Menimo, da je določba zakona pravilno določena, saj davčni zavezanec mora zagotavljati
podatke o poslih med povezanimi osebami. Z pravnega vidika je hramba dokumentacije
pomembna zaradi dokazovanja uporabe primerljivih tržnih cen, z davčnega vidika pa
omogoča naknadni pregled pravilno uporabljenih tržnih cen, ter posledično pravilno
določene davčne osnove.
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5.5

Obresti med povezanimi osebami

ZDDPO-2 v 19. členu določa obresti med povezanimi osebami.
Prvi odstavek 19. člena določa, da se pri ugotavljanju prihodkov upoštevajo obračunane
obresti na dana posojila povezanim osebam, vendar najmanj do višine zadnje objavljene, ob
času odobritve posojila znane priznane obrestne mere, razen, če zavezanec dokaže, da bi v
enakih ali primerljivih okoliščinah dal posojilo po obrestni meri, ki je nižja od priznane
obrestne mere po tem odstavku, tudi posojilojemalcu – nepovezani osebi.
Drugi odstavek 19. člena določa, da se pri ugotavljanju odhodkov upoštevajo obračunane
obresti na prejeta posojila od povezanih oseb, vendar največ do višine zadnje objavljene, ob
času odobritve posojila znane priznane obrestne mere, razen, če zavezanec dokaže, da bi v
enakih ali primerljivih okoliščinah dobil posojilo po obrestni meri, ki je višja od priznane
obrestne mere po tem odstavku, tudi od posojilodajalca – nepovezane osebe.
V tretjem odstavku 19. člena je določeno, da lahko davčni zavezanec pri ugotavljanju
prihodkov in odhodkov upošteva obračunane obresti iz prvega in drugega odstavka tega
člena do višine zadnje objavljene, ob času obračuna obresti znane priznane obrestne mere,
če se obresti obračunavajo mesečno in je dogovorjena fleksibilna obrestna mera, oziroma do
višine povprečne mesečne priznane obrestne mere, če se te obresti obračunavajo za obdobje,
daljše od enega meseca, pri čemer pa to obdobje ne sme biti daljše od enega leta.
V četrtem odstavku 19. člena ZDDPO-2 je določeno, da se povprečna mesečna priznana
obrestna mera iz tretjega odstavka tega člena izračuna kot navadna aritmetična sredina
priznane obrestne mere prvega in zadnjega meseca obdobja, za katerega se obresti
obračunavajo.
Peti odstavek 19. člena ZDDPO-2 določa, da priznano obrestno mero iz prvega, drugega in
tretjega odstavka navedenega člena določi in objavi minister, pristojen za finance, pred
začetkom davčnega obdobja, za katerega se bo uporabljala, pri tem pa upošteva, da gre za
obrestno mero, ki se v primerljivih okoliščinah doseže ali bi se dosegla na trgu med
nepovezanimi osebami.
Šesti odstavek 19. člena predpisuje, da se pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov rezidenta
iz poslov med rezidentoma, ki sta povezani osebi po 17. členu tega zakona, davčna osnova
ne poveča oziroma zmanjša razen, če eden od rezidentov:
-

v davčnem obdobju, za katerega se ugotavljajo prihodki in odhodki, izkazuje
nepokrito davčno izgubo iz preteklih obdobij; ali

-

plačuje davek po tem zakonu po stopnji 0% oziroma po posebej določeni stopnji,
nižji od splošne stopnje po 60. členu tega zakona, ki kot smo že navedli določa, da
se davek plačuje po stopnji 17% od davčne osnove; ali

-

je oproščen plačevanja davka po tem zakonu69.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09,
110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12 in 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15. V nadaljevanju
ZDDPO-2.
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Davčno obrestno mero ZDDPO-2 ne prepušča določanju zavezancem samim, glede na tržne
razmere, ki med nepovezanimi osebami determinirajo višino obrestne mere, temveč jo
določa zakon, oziroma daje pooblastilo ministru pristojnemu za finance, da določi transferno
obrestno mero, ki jo ZDDPO-2 imenuje priznana obrestna mera70.
Med stroške storitev v širšem pomenu se po SRS 14 štejejo tudi stroški obresti. Z obrestmi
razumemo nadomestilo za uporabo denarja ali nadomestnih stvari. Če si povezane osebe
medsebojno zaračunavajo obresti po drugačni obrestni meri, kot je priznana obrestna mera,
je v primeru da gre za obračun obresti med pravnimi osebami rezidenti, razlika v davčno
priznanih prihodkih ali odhodkih od obresti, izračunanih do priznane obrestne mere,
obdavčena pri enem od davčnih zavezancev. Nekoliko drugače je, če gre za razmerja med
davčnimi zavezanci rezidenti in tujimi osebami oziroma slovenskimi fizičnimi osebami. V
tem primeru se davčnemu zavezancu rezidentu davčna osnova poveča za razliko med
prihodki, obračunanimi za obresti, po priznani obrestni meri in pogodbeni obrestni meri ali
se finančni odhodki za obresti, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida, ki se davčno priznajo
v davčnem obračunu, zmanjšajo za razliko obresti, obračunane po priznani obrestni meri in
pogodbeni obrestni meri. Torej če je obrestna mera za dano ali prejeto posojilo enaka
priznani obrestni meri, so prihodki za obresti ali odhodki tudi zanje davčno priznani v
obračunanem znesku. Če pa obrestni meri nista enaki, je treba za potrebe ZDDPO-2 narediti
vnovičen obračun obresti po znani priznani obrestni meri in obračunati razliko.
Pri obrestih med tistimi povezanimi osebami rezidenti, ki imajo pozitivno davčno osnovo in
plačujejo davek od dohodka pravnih oseb po splošni stopnji iz 60. člena ZDDPO-2 gre z
vidika države za davčno nevtralno operacijo, saj so obresti pri enem davčnem zavezancu
rezidentu prihodki, pri drugem davčnem zavezancu rezidentu pa odhodki v enakem oziroma
istem znesku. Po SRS in po MSRP je treba na bilančni presečni dan dogovorjene obresti na
podlagi določil pogodbe ali drugega akta do tega dne obračunati in v računovodskih izkazih
pripoznati finančne prihodke ali stroške obresti oziroma finančne odhodke za obresti71.
Če povezane osebe ne bi pri posameznih transakcijah oblikovale cen na podlagi tržnega
načela ter prav tako uporabile zadnjo priznano obrestno mero pri najetih oziroma danih
posojilih, bi s takim ravnanjem dveh zavezancev, ki sta povezani osebi, oblikovali takšno
davčno osnovo, ki bi bila najnižja, kar pomeni, da bi znižali davčno osnovo pri posameznem
zavezancu, povezani osebi, ter se s tem izognili plačilu davka, torej govorimo že o davčni
utaji, in sicer v višini, ki predstavlja razliko, ki bi jo morali plačati, če bi pri oblikovanju cen
in uporabi obrestnih mer upoštevali tržno načelo. Posledično bi pa to pomenilo tudi neenak
položaj konkurenčnih davčnih zavezancev, ki niso povezane osebe oziroma ne poslujejo s
povezanimi osebami in na tak način ne morejo zniževat davčne osnove. Zato menimo, da
zakon pravilno določa obrestno mero oziroma jo omeji tako na strani prihodkov, kot na strani
odhodkov z namenom odpravljanja konkurenčnosti prednosti davčnih zavezancev, ki lahko
na tak način znižujejo davčno osnovo, pred davčnimi zavezanci, ki te možnosti nimajo.
Tudi obresti med povezanimi osebami, morajo biti v skladu z zadnjo objavljeno priznano
obrestno mero. Če bi se obračunavale višje obresti od navedenih, bi to pomenilo
neupravičeno zniževanje davčne osnove, kar je pomemben davčni vidik. V bistvu bi šlo za
prikrito izplačilo dobička, saj bi davčni zavezanec sklenil posel, ki ga s tretjo osebo oziroma
Škof B., Wakounig M. in drugi: Davčno pravo. Maribor: PF in Davčno-finančni raziskovalni inštitut, 2007,
str. 323.
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nepovezano osebo ne bi sklenil. V primerih, ko gre za prikrita izplačila dobička, gre na eni
strani za korist družbeniku, na drugi strani pa je to slabo za organizacijo, saj jo na tak način
izčrpava, oziroma zmanjšuje premoženje družbe, kar posledično vpliva na višino davčne
osnove tako, da jo znižuje.
Za prikrito izplačilo dobička gre takrat, ko dajatve ali storitve, ki jih družba zagotovi
družbeniku, niso poslovno pogojene, ampak so posledica societetnega razmerja, kar pomeni
da družba s temi dejanji ne uresničuje svojih lastnih ciljev, kot je na primer doseganje
dobička72.
Na tem mestu samo opozorimo na obresti iz presežka posojil oziroma institut tanke
kapitalizacije, saj ga bomo podrobneje obdelali v posebnem poglavju. Gre prav tako za
preprečevanje prekomernega zniževanja davčne osnove iz naslova posojil med povezanimi
osebami.

6.

Rezervacije

Slovenski računovodski standard 10 določa rezervacije, in sicer rezervacije so sedanja
obveza, katere čas in/ali znesek poravnave sta negotova. Rezervacije se oblikujejo za sedanje
obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih
poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih zneske za njihovo poravnavo
je mogoče zanesljivo oceniti73.
Mednarodni računovodski standardi pa določajo, da so rezervacije kot obveznost z
negotovim časom ali zneskom. Obveznost je sedanja obveza davčnega zavezanca, ki izhaja
iz preteklih poslovnih dogodkov, nje poravnava pa bo po pričakovanju povzročila odtok
dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi, iz davčnega zavezanca. Obvezujoč dogodek
pa je opredeljen kot dogodek, ki povzroči pravno ali posredno obvezo, zaradi katere davčni
zavezanec nima nobene druge stvarne možnosti, kot da takšno obvezo poravna74.
ZDDPO-2 v 20. členu govori o rezervacijah. V skladu s prvim odstavkom 20. člena se pri
ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju odhodkov zavezanca, oblikovanje
rezervacij, v skladu z 12. členom ZDDPO-275, prizna kot odhodek v znesku, ki ustreza 50%
oblikovanih rezervacij, razen če s ZDDPO-2 ni določeno drugače.
Drugi odstavek 20. člena ZDDPO-2 pa opredeljuje katere so rezervacije o katerih govori
zakon v prvem odstavku, in sicer se za rezervacije po tem členu štejejo rezervacije za dana
jamstva ob prodaji proizvodov ali opravitvi storitev, rezervacije za reorganizacijo,
rezervacije za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, rezervacije za pokojnine, rezervacije

Kobal A.: Izplačilo družbeniku kot predpostavka prikritih izplačil dobička, Davčno – finančna praksa št.
9/2008, str. 4.
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Zadnja sprememba velja od 01.02.2015. Čeprav s 01.01.2016 veljajo novi MRS, ostaja MRS 37- Rezervacije,
pogojne obveznosti in pogojna sredstva enak od 01.02.2015.
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za jubilejne nagrade in rezervacije za odpravnine ob upokojitvi. Pogojne dolgoročne
obveznosti pa se torej ne štejejo za rezervacije.
Tretji odstavek 20. člena ZDDPO-2 določa, da se odprava in poraba rezervacij iz prvega in
drugega odstavka tega člena, ki niso bile priznane kot odhodek, v davčnem obdobju upošteva
na način, da:
- se iz davčne osnove izvzamejo prihodki, ki se nanašajo na odpravo ali porabo
rezervacij in sicer v delu, v katerem oblikovanje rezervacij ni bilo priznano kot
odhodek in
- se priznajo odhodki iz porabe rezervacij v delu, v katerem oblikovanje rezervacij ni
bilo priznano kot odhodek.
V četrtem odstavku 20. člena je predpisano, da se kot oblikovanje oziroma odprava
rezervacij po prvem, drugem in tretjem odstavku 20. člena obravnava tudi njihov popravek
na sedanjo vrednost predvidenih bodočih izdatkov na koncu obračunskega obdobja.
Rezervacije se oblikujejo z namenom, da bi davčni zavezanec vnaprej zbral potrebne zneske,
ki bodo v prihodnosti omogočili pokrivanje takrat dejansko nastalih stroškov oziroma
odhodkov. Oblikujejo se, če obstaja zaradi obvezujočega preteklega dogodka sedanja
obveza, če je verjetno, da bo v prihodnosti obvezo potrebno poravnati in pod pogojem, da je
mogoče znesek sedanje obveze zanesljivo izmeriti76.
V nadaljevanju bomo natančneje opisali kako se oblikujejo rezervacije (ki so davčno
priznani odhodek v višini 50% oblikovanega zneska) v skladu s Slovenskimi
računovodskimi standardi. To so:
-

rezervacije za dana jamstva in sicer ob prodaji proizvodov ali seveda ob
opravitvi storitev. So tista vrsta rezervacij, ki jih bomo pri slovenskih davčnih
zavezancih verjetno najpogosteje srečali v praksi. SRS 10 in MRS 37 teh rezervacij
ne obravnavata posebej. SRS 10.15 le določa, da se rezervacije za dana jamstva ob
prodaji proizvodov ali opravitvi storitev uskladijo na koncu obračunskega obdobja z
zmanjšanjem ali povečanjem poslovnih odhodkov na znesek ocenjenih obveznosti iz
danih jamstev, ki bodo nastale v naslednjih obračunskih obdobjih. Navedene
rezervacije se oblikujejo v velikosti zneska stroškov oziroma izdatkov, povezanih z
danim jamstvom. Praviloma se ta znesek določi z odstotkom od zneska prihodkov,
doseženih s prodajo proizvodov ali storitev. Določi se na podlagi večletnih izkušenj,
pri tem pa je potrebno upoštevati spremembe okoliščin, ki vplivajo na velikost
stroškov. Način oblikovanja rezervacij naj bi vsak davčni zavezanec predpisal v
Pravilniku o računovodstvu ali z drugim ustreznim aktom;

-

rezervacije za reorganizacijo. So rezervacije, za katere SRS 10.13 določa, da lahko
zajemajo le neposredne stroške, ki se utegnejo pojaviti pri reorganiziranju.
Reorganiziranje je program, ki ga načrtuje in obvladuje poslovodstvo davčnega
zavezanca ter pomembno spreminja bodisi področje poslovanja bodisi način vodenja
poslovanja. Rezervacija za reorganiziranje vključuje le neposredne izdatke, ki se

Škof B., Wakounig M. in drugi: Davčno pravo. Maribor: PF in Davčno-finančni raziskovalni inštitut, 2007,
str. 301.
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pojavijo pri reorganiziranju, in sicer tiste, ki so nujno povzročeni z reorganizacijo in
niso povezani s tistim delovanjem davčnega zavezanca, ki se bo nadaljeval. Ne
vključuje pa stroškov dopolnilnega usposabljanja ali premeščanja osebja, ki ostane,
stroškov trženja in naložb v novo ureditev in omrežje za razpečevanje. Rezervacije
se pripoznajo po sprejetju načrta reorganizacije, ko se začne ta načrt uresničevati ali
ko so prizadeti obveščeni, da bo reorganizacija izpeljana;
-

rezervacije za pričakovane izgube in sicer iz kočljivih pogodb. Kočljiva pogodba
je pogodba, pri kateri neizogibni stroški izpolnjevanja pogodbenih obvez,
ugotovljeni na koncu poslovnega leta, presegajo gospodarske koristi, ki se
pričakujejo od nje. Gre torej za primere, ko ima davčni zavezanec sklenjene na
primer prodajne pogodbe o dobavi poslovnih učinkov z natančno določenimi
prodajnimi pogoji, pred dokončno izpolnitvijo pogodbe pa se pojavijo nepričakovane
obveznosti. Računovodsko gledano rezervacije na račun vnaprej vračunanih stroškov
se zmanjšujejo neposredno za stroške oziroma odhodke, za pokrivanje katerih so bile
oblikovane. SRS 10.14 pa pri zmanjševanju rezervacij za kočljive pogodbe določa
izjemo, da se rezervacije za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb prenašajo med
poslovne prihodke v obračunskih obdobjih, v katerih se pojavijo stroški oziroma
odhodki za pokrivanje katerih so bile oblikovane. Preden se oblikuje rezervacija za
kočljivo pogodbo, pripozna davčni zavezanec izgubo zaradi oslabitve sredstev,
povezanih s takšno pogodbo77;

-

rezervacije za pokojnine. V SRS 2006, ki so s spremembami in dopolnitvami veljali
do 31.12.2015, je SRS 10.43 za razvidovanje, obračunavanje in razkrivanje teh
rezervacij napotil na uporabo MRS 19 – Zaslužki zaposlencev in MRS 26 –
Obračunavanje in poročanje pokojninskih programov. S 01.01.2016 so v veljavi SRS
2016, ki pa navedenega ne določajo, saj so SRS 2016 samostojni standardi in se
neposredno več ne povezujejo z MSRP, čeprav tam kjer direktiva oziroma ZGD-1
ne določa drugače, sledijo temeljnim pravilom računovodenja po MSRP. V SRS
2016, ki veljajo od 01.01.2016 pa so rezervacije za pokojnine omenjene v SRS 12.15,
ki govorijo o stroških materiala in storitev, ki predpisuje, da se rezervacije za
pokojnine obravnavajo kot stroški dela. Nato SRS 13.16 določajo, da je potrebno
razkriti še rezervacije v smislu SRS 10. Rezervacije za pokojnine so omenjene tudi
v SRS 20, ki govori o Oblikah bilance stanja za zunanje poslovno poročanje, in sicer
so v primeru bilance stanja vključene vanjo. Ker SRS sami ne določajo, kako je treba
rezervacije za pokojnine razvidovati, obračunavati in razkrivati, lahko sklepamo, da
se morajo davčni zavezanci glede navedenega, ravnati po MRS. Ali pa opustijo
obračunavanje rezervacij za pokojnine, kajti po SRS imajo mikro davčni zavezanci
in organizacije možnost opustiti to obračunavanje zaradi poenostavitve;

-

jubilejne nagrade. SRS 10.36. določa, da organizacija na bilančni presečni dan
ugotovi in v izkazu poslovnega izida pripozna prihodke oziroma odhodke v zvezi s
preračunom rezervacij za jubilejne nagrade. Rezervacije se pri porabljanju
zmanjšujejo neposredno za nastale obveznosti v zvezi s stroški oziroma odhodki, za
katere so bile oblikovane. Zato se pri porabljanju rezervacij stroški ali odhodki ne
pojavljajo več v izkazu poslovnega izida; in
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-

rezervacije za odpravnine ob upokojitvi. SRS 10.35 določajo, da mora
organizacija na bilančni presečni dan ugotoviti in v izkazu poslovnega izida
pripoznati prihodke oziroma odhodke v zvezi s preračunom rezervacij za odpravnine
ob upokojitvi iz naslova:
- zneska dodatno oblikovanih rezervacij za stroške sprotnega službovanja v zvezi
z odpravninami za tekoče leto;
- zneska povečanja ali zmanjšanja že oblikovanih rezervacij v primeru uvedbe ali
spremembe programa (sprememba stroškov preteklega službovanja);
- obračunanih obresti v zvezi z rezervacijami (kot dodatni strošek rezervacij);
- učinkov vseh omejitev ali skrčenj rezervacij za odpravnine ob upokojitvi78.

Aktuarski dobički in izgube iz naslova odpravnin ob upokojitvi se ne pripoznavajo v
poslovnem izidu, ampak neposredno v kapitalu v okviru rezerv, nastalih zaradi vrednotenja
po pošteni vrednosti. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti iz tega
naslova, so lahko tudi negativne. Rezerve, oblikovane iz tega naslova, se odpravijo v
preneseni čisti poslovni izid v ustreznem delu sorazmerno, ko je za zaposlene, ki so odšli ali
se upokojili, pripoznanje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi odpravljeno.
Minimalne zneske odpravnin določa zakonodaja79, večji zneski pa so dogovorjeni predvsem
s kolektivnimi pogodbami posamezne dejavnosti, podjetniškimi kolektivnimi pogodbami in
individualnimi pogodbami o zaposlitvi. Odpravnino ob upokojitvi lahko razumemo kot
enkratno izplačilo (nagrado), ki jo delavec prejme ob prenehanju zaposlitve zaradi
upokojitve. Pri tem ni važno koliko časa je bil delavec zaposlen pri davčnem zavezancu, ki
je dolžen izplačati odpravnino. Odpravnina v celotnem znesku bremeni tistega davčnega
zavezanca, v katerem je bil delavec zaposlen takrat, ko je izpolnil pogoje za upokojitev.
Odpravnine ob upokojitvi ni mogoče enačiti z odpravninami zaradi poslovnih razlogov
delodajalca. Slednje so odpravnine, ki jih ureja 109. člen Zakona o delovnih razmerjih in
imajo socialno komponento. Jubilejne nagrade ZDR ne ureja, torej ne gre za zakonsko
varovano pravico. So pa jubilejne nagrade urejene v večini kolektivnih pogodb, lahko pa
neposredno v pogodbah o zaposlitvi. Zaradi odpovedi splošne kolektivne pogodbe za
gospodarske dejavnosti obstaja tudi možnost da delodajalci, za katere se ne uporablja katera
od veljavnih kolektivnih pogodb in nimajo obveznosti za jubilejne nagrade po pogodbah o
zaposlitvi, nimajo pravice obveze za izplačilo jubilejnih nagrad. V zvezi s potrebo po
oblikovanju rezervacij za jubilejne nagrade je v takšnih primerih treba upoštevati tudi
morebitne posredne obveze davčnega zavezanca, na podlagi katerih je pričakovati, da bodo
jubilejne nagrade vendarle izplačane. Pretežni del kolektivnih pogodb ureja jubilejne
nagrade na način, da pripada delavcu za 10, 20 in 30 let delovne dobe pri zadnjem
delodajalcu jubilejna nagrada v določenem znesku. Večina kolektivnih pogodb jih tudi
določa, da pripada jubilejna nagrada delavcu za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, in
ne za skupno delovno dobo. Za izplačilo odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad po
01.01.2007, se upošteva Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih

Slovenski računovodski standardi 2016. Uradni list RS, št. 95/15.
Zakon o delovnih razmerjih. Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 103/07, 45/08 – ZArbit in 21/13 –
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dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, ki določa neobdavčen znesek jubilejnih nagrad
in znesek odpravnine ob upokojitvi, do višine katerega se prispevki še ne obračunajo80.
Knjigovodsko se oblikovanje rezervacij evidentira kot nastanek odhodkov oziroma stroškov
ter sočasen nastanek obveznosti do virov sredstev v trenutku oblikovanja. Poraba tako
oblikovanih rezervacij v naslednjih letih, se bo v davčnih obračunih odrazila kot povečanje
odhodkov za porabo rezervacij, ki so bile ob oblikovanju le delno priznane. To pomeni, da
bo zavezanec, ki je v nekem letu (npr. 2007) oblikoval rezervacije, upravičen tudi do
priznanja drugih (preostalih) 50% oblikovanih stroškov za določen namen, vendar šele ob
porabi rezervacije v davčnem obračunu. V primeru, da za oblikovani namen rezervacija pri
zavezancu ne bo porabljena, mora biti glede na predračun črpanja po posameznih letih v
prihodnosti tudi odpravljena. V tem primeru bo zavezanec po posameznih letih v poslovnih
knjigah evidentiral odpravo dolgoročne rezervacije v postavkah obveznosti (breme razreda
96), sočasno pa izkazal poslovne prihodke iz odprave rezervacij (breme razreda 766). Ker
pa so bili v letu oblikovanja rezervacije (to je v tem primeru v letu 2007) odhodki na tej
podlagi le delno priznani (50%), bodo zavezancu izkazani prihodki v poslovnih knjigah iz
odprave rezervacije v davčnem obračunu zmanjšani za znesek oblikovanih, vendar davčno
nepriznanih odhodkov iz dolgoročne rezervacije, v davčnem obračunu leta 200781.
Poraja se vprašanje, ali so rezervacije, ki jih gospodarska družba oblikuje v skladu s
splošnimi pogoji iz SRS 10, vendar niso izrecno naštete v drugem odstavku 20. Člena
ZDDPO-2, davčno priznane ali ne? Če je davčni zavezanec dolžan v skladu s SRS 10 ali
MRS 37 ali na podlagi druge zakonske zahteve oblikovati rezervacije, jih pa ne moremo
razvrstiti v katero od rezervacij, ki so taksativno naštete v 20. Členu ZDDPO-2, so te
rezervacije lahko v celoti davčno priznan odhodek. Če ZDDPO-2 ne vsebuje posebnih
določb glede posameznih vrst odhodkov, potem se ti odhodki priznajo v zneskih, ki so
obračunani v skladu z računovodskimi standardi82.
Če povzamemo ugotovitve pri rezervacijah lahko ugotovimo, da morajo biti le-te oblikovane
v skladu z novimi SRS 2016, ki veljajo od 01.01.2016, in sicer SRS 10. Če so tako
oblikovane kot je navedeno, so po ZDDPO-2 davčno priznan odhodek, vendar v višini
zneska 50% oblikovanih rezervacij. Davčno priznan odhodek se prizna ob oblikovanju
oziroma pripoznanju rezervacij. Za preostalih 50% rezervacij, ki ob pripoznanju še niso
davčno priznan odhodek, postane ta del davčno priznan odhodek šele ob porabi rezervacije.
Če pa rezervacija ne bo porabljena, se mora odpraviti, in sicer tako da se zmanjša rezervacija
in se povečajo prihodki, vendar v znesku oblikovanih davčno nepriznanih odhodkov.
Navedeni predpisi in zakonodaja se nam zdijo pravilni, saj davčni zavezanec v skladu z
dejavnostjo ima razloge, da oblikuje rezervacije, in jih v skladu s SRS 10 tudi mora
oblikovati, zato je tudi pravilno, da je del teh rezervacij tudi davčno priznan odhodek.
Menimo, da je potrebno o rezervacijah voditi posebno evidenco, ki prikazuje, način, višino
in vrsto oblikovanih rezervacij. To je potrebno predvsem z vidika lastnikov davčnega
zavezanca in davčne uprave, kot neke vrste dokazilo, da rezervacije niso oblikovane v
previsokem znesku, kar bi pomenilo rezerve oziroma zadrževanje dobička davčnega
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zavezanca. Hkrati pa davčni zavezanec s tem odlaga svojo davčno obveznost na plačilo
davka v prihodnosti.
Menimo, da je zakonsko določilo z vidika davčnega zavezanca zelo ugodno, saj je 50%
rezervacij priznanih že ob njihovem oblikovanju. Menimo, da mora imeti davčni zavezanec
v svojem aktu, na primer Pravilniku o računovodstvu določeno, koliko rezervacij glede na
naravo in poslovanje davčnega zavezanca lahko oblikuje, da niso rezervacije oblikovane v
previsokem znesku ter bi tako previsoko oziroma neopravičeno zniževale davčno osnovo.

Prevrednotenje sredstev na nižje vrednosti

7.

Pri prevrednotenju sredstev na nižje vrednosti bomo govorili o odhodkih iz prevrednotenja
sredstev, prevrednotenju in odpisu terjatev, prevrednotenju finančnih naložb ter
prevrednotenju dobrega imena.

7.1

Odhodki iz prevrednotenja sredstev

Zakon o gospodarskih družbah83 v 67. členu določa splošna pravila vrednotenja postavk v
računovodskih izkazih. V osmem odstavku 67. členu je določeno, da se stalna sredstva z
omejeno dobo koristnosti zmanjšujejo za popravke vrednosti tako, da se vrednost sredstev
sistematično odpisuje ves čas njihove uporabne dobe koristnosti. Oslabitev stalnih sredstev
na bilančni presečni dan je potrebna, če se pričakuje, da bo znižanje njihove vrednosti trajno,
da se prevrednotenje oziroma popravki vrednosti in oslabitev pripoznajo kot odhodki v
izkazu poslovnega izida. V izjemnih primerih kadar koristnost dobrega imena ni mogoče
zanesljivo oceniti, se dobro ime sistematično odpiše v obdobju petih let.
Pravila prevrednotenja določajo tudi SRS 2016, in sicer SRS 5 – Terjatve, govori o terjatvah.
Finančne naložbe do določene v SRS 3 – Finančne naložbe, in dobro ime SRS 17 – Oslabitev
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih osnovnih sredstev. Kar bomo v
nadaljevanju pri posameznem podnaslovu podrobneje opisali.
ZDDPO-284 pa ureja davčno priznavanje odhodkov iz prevrednotenja za naslednje vrste
sredstev:
-

Terjatve in sicer v 21. členu,

-

finančne naložbe v 22. členu in

-

dobro ime v 23. členu ZDDPO-2.

Tudi navedena zakonska določila bomo v nadaljevanju podrobneje obdelali.
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7.2

Prevrednotenje in odpis terjatev

V SRS od 5.23. do 5.28. je določeno prevrednotenje terjatev. SRS 5.23 določa, da je
prevrednotenje terjatev sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Opravi se lahko na
koncu poslovnega leta ali med njim. Pojavi se predvsem kot prevrednotenje terjatev zaradi
njihove oslabitve oziroma odprave oslabitev, to je zmanjšanja oziroma kasneje povečanja
njihove vrednosti na njihovo udenarljivo vrednost.
SRS 5.38 pa določa: ˝Popravki vrednosti terjatev, za katere organizacija ocenjuje, da jih ni
mogoče v celoti poplačati, se za terjatve pomembnih vrednosti oblikujejo posamično, za
ostale terjatve pa lahko v odstotku, izračunanem na podlagi izkušenj iz preteklih let in
pričakovanj v prihodnosti. Popravki vrednosti terjatev zmanjšujejo knjigovodsko vrednost
terjatev in povečujejo prevrednotovalne poslovne odhodke, razen popravki vrednosti terjatev
iz obresti ali dividend, ki povečujejo prevrednotovalne finančne odhodke85.
Odhodki zaradi prevrednotenja zaradi oslabitve so v skladu z drugim odstavkom 21. člena
priznani v davčnem obračunu le za kratkoročne in dolgoročne poslovne terjatve. Kot
sredstvo se kratkoročne in dolgoročne terjatve pripoznajo, če je verjetno, da bodo pritekale
gospodarske koristi, povezane z njimi, in če je mogoče njihove izvirne vrednosti zanesljivo
izmeriti. Ob nastanku se izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin (faktur,
bremepisov, pogodb), ki temeljijo na že nastalih in dokumentiranih poslovnih dogodkih.
Kratkoročne in dolgoročne terjatve, zajemajo terjatve v zvezi s prodanimi proizvodi,
trgovskim blagom in opravljenimi storitvami pa tudi v zvezi s prodanimi opredmetenimi
osnovnimi in neopredmetenimi sredstvi. Mednje vštevamo tudi terjatve, povezane s
finančnimi prihodki, kot so terjatve za obresti in deleže v dobičku, terjatve do države, do
zaposlenih. Določbe tega člena ne veljajo za finančne terjatve. Terjatve za dane predujme se
v bilanci stanja ne izkazujejo med terjatvami, temveč v zvezi s stvarmi, na katere se nanašajo.
Poslovne terjatve tudi ne vključujejo aktivnih časovnih razmejitev86.
SRS 5.26 določa, da terjatve, za katere se po začetnem pripoznanju domneva, da ne bodo
poravnane oziroma ne bodo poravnane v celotnem znesku, se razkrijejo kot dvomljive, če se
zaradi njih začne sodni postopek, pa kot sporne87.
Šesti odstavek 21. člena ZDDPO-2 določa, da je odpis terjatev priznan kot odhodek na
podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku ali na podlagi
pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave, v delu, v katerem terjatve niso bile
poplačane oziroma niso bile poplačane v celoti. Odpis terjatev je priznan kot odhodek tudi
na podlagi neuspešno zaključenega izvršilnega postopka sodišča ali brez sodnega postopka
za poplačilo terjatev, če zavezanec dokaže, da bi stroški sodnega postopka presegli znesek
poplačila terjatev, oziroma če dokaže, da so bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih opravil s
skrbnostjo dober gospodarstvenik, za dosego poplačila terjatev, oziroma da so nadaljnji
pravni postopki ekonomsko neupravičeni88.
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Katera so dejanja, ki bi jih opravil skrben gospodar za poplačilo dolga, je treba presojati v
vsakem konkretnem primeru posebej. Če na primer pogledamo naslednje primere:
-

tožnik odpisa terjatev ni opravil v skladu z 12. in 21. členom ZDDPO-2. V postopku
je predložil le fotokopijo sodnega registra trgovinskih družb, iz katerega izhaja, da je
bila družba B, d. o. o., izbrisana iz sodnega registra, kar pa za priznanje odpisa
terjatev ne zadošča;

-

tožnik ni izkazal terjatev s predpisano evidenco (popisom terjatev) in mu odpisa že
iz tega razloga ni bilo mogoče priznati. Ker so podatki in navedbe v zvezi s terjatvami
(izdani računi in drugo) le posreden dokaz o obstoju terjatev, so tožnikove navedbe
o uničenju računov, ki so bili podlaga za odpis, brezpredmetne;

-

tožeča stranka v postopku ni z verodostojnimi knjigovodskimi listinami izkazala, da
se sporni odpis terjatev nanaša na obstoječe terjatve, na terjatve, ki so zastarale, niti
tega, da je pred zatrjevanim zastaranjem terjatve skušala izterjati;

-

tožeča stranka ni izkazala, da je za domnevno sporno odpisane terjatve vložila
ustrezne tožbe in resno pristopila k izterjavi;

-

začetek stečajnega postopka še ni dovolj za to, da se terjatev v celoti odpiše. Začetek
stečajnega postopka je praviloma lahko podlaga le za popravek vrednosti, medtem
ko se cela terjatev lahko odpiše šele po zaključku stečaja89.

Prevrednotenje zaradi slabitve je zmanjšanje knjigovodske vrednosti terjatve, ki učinkuje
kot povečanje oziroma evidentiranje prevrednotovalnih poslovnih odhodkov v zvezi s
terjatvami.
Prvi odstavek 21. člena ZDDPO-2 določa, da se odhodki zaradi prevrednotenja terjatev
zaradi oslabitve priznajo v obračunanih zneskih v skladu z 12. členom ZDDPO-2, vendar
znesek teh odhodkov v davčnem obdobju ne sme presegati nižjega od naslednjih zneskov:
- zneska, ki je enak aritmetični sredini v preteklih treh davčnih obdobjih dejansko
odpisanih terjatev pod pogoji iz šestega odstavka tega člena, ali
- zneska, ki torej predstavlja 1% obdavčljivih prihodkov davčnega obdobja90.
Zakonodajalec je torej omejil najvišji možni znesek odhodkov iz naslova prevrednotenja
terjatev, ki jih lahko zavezanec prizna kot davčno priznan odhodek. Vprašanje se pojavi, kaj
v primeru, ko je znesek aritmetične sredine preteklih treh davčnih obdobjih dejansko
odpisanih terjatev nič. To pomeni, da davčni zavezanec v tem primeru ne bo mogel uveljaviti
odhodkov iz prevrednotenja terjatev, saj je nižji znesek dovoljenih odhodkov slabitev
terjatev enak nič.
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Davčni zavezanec bo moral voditi ustrezne evidence, in sicer: terjatev po posameznem
kupcu in ne samo skupinsko, vodenje odhodkov prevrednotenja terjatev, ki izhajajo iz
predhodnih obdobij npr. v letih 2005 in 2006, ko odhodki iz prevrednotenja terjatev niso bili
davčno priznani odhodki in se davčno priznajo šele ob njihovi odpravi, evidenco oblikovanih
odloženih davkov, evidenca za nepriznane razlike odhodkov iz naslova prevrednotenja
terjatev, ki jih potem v naslednjih davčnih obdobjih (pri odpisu terjatev vključevati med
davčno priznane odhodke, evidenca morebitnih prihodkov iz odprave oslabitve, ki se bodo
morali izvzet iz davčne osnove v deležu, ki je v predhodnem obdobju povečeval davčno
osnovo91.
ZDDPO-2 ureja tudi odpravo dvojnega obdavčevanja v primerih, ko se odpravi predhodna
oslabitev terjatev in se posledično izkažejo prihodki iz odprave oslabitve, ki ni bila davčno
priznana, ne vštevajo v davčno osnovo zavezanca92.
Torej v vseh tistih primerih, ko je davčni zavezanec oblikoval popravke vrednosti terjatev in
kasneje njihov odpis ni bil izveden, mora davčni zavezanec davčno osnovo povečati za že
davčno priznane odhodke iz prevrednotenja terjatev v preteklih davčnih obdobjih93.
Ker so odhodki iz prevrednotenja terjatev deloma začasno nepriznani, ZDDPO-2 povzroča
začasne časovno usklajevalne razlike med poslovnim izidom in davčno osnovo. Del
prevrednotovalnih odhodkov, ki znižuje poslovni izid tekočega obdobja, namreč ni davčno
priznan in se davčno priznava v kasnejših letih, ko odhodki za poslovne namene niso
obračunani. Takšne začasne razlike terjajo evidentiranje terjatev za odloženi davek, pod
pogoji, ki jih določajo računovodski standardi94.
Če pogledamo naslednji primer: začasne razlike zaradi slabitev terjatev do kupcev. Kupec
je šel v stečaj, davčni zavezanec je svoje terjatve prijavil v stečajno maso, vendar ne
pričakuje poplačila. Ker terjatev še vedno obvladuje, ne odpravi njenega pripoznanja,
temveč le popravi vrednost. Nominalna vrednost terjatve je 100, oblikovan je popravek
vrednosti v enaki višini. Davčni zavezanec pričakuje zaključek stečaja čez 5 let, ko bodo
nastopili pogoji za uveljavitev znižanja davčne osnove po 6. odstavku 21. člena ZDDPO-2.
Ugotovimo pa, da davčni zavezanec v letu oblikovanja popravkov vrednosti terjatev izkaže
odhodke zaradi slabitve, ki znižujejo poslovni izid za 100 enot. Ker je slabitev davčno
priznani odhodek šele v prihodnjih davčnih obdobjih oziroma, ko je končan stečajni
postopek, izračuna prihranek davka, to je 17 enot, za katere načrtuje, da jih bo lahko
uveljavilo kot znižanje davčne obveznosti čez 5 let. Ne glede na rok uveljavitve znižanja
davka terjatve ne diskontira, ker računovodski standardi tega ne dovoljujejo. Tekoči poslovni
izid je torej za 100 enot nižji, vendar ga z oblikovanjem odloženih terjatev za davek
popravimo za 17 enot. Za znesek odloženih terjatev za davke torej povečamo razpoložljivi
bilančni dobiček95.
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Z davčnega vidika je pomembno poznati razliko med popravkom vrednosti terjatev in
odpisom terjatev. Slednji predstavlja davčno priznan odhodek, popravek vrednosti terjatev
pa ne. Da davčni zavezanci lahko znižajo davčno osnovo, morajo ravnati v skladu z načeli
dobrega gospodarja, saj bi v nasprotnem primeru zniževali davčno osnovo v prevelikem
znesku, s tem pa bi se poslabšala tudi plačilna disciplina davčnih zavezancev.

Prevrednotenje finančnih naložb

7.3

ZDDPO-2 v prvem odstavku 22. člena določa, da se pri ugotavljanju davčne osnove odhodki
zaradi prevrednotenja, kot posledica oslabitve kratkoročnih in dolgoročnih finančnih naložb
oziroma finančnih inštrumentov, ne priznajo.
Drugi odstavek 22. člena ZDDPO-2 govori o odpravi oslabitve iz prvega odstavka tega
člena, ki se upošteva na način, da se prihodki iz odprave oslabitve, ki ni bila priznana kot
odhodek, izvzemajo iz davčne osnove.
Tretji odstavek 22. člena ZDDPO-2 opredeljuje, da ne glede na prvi odstavek tega člena se
odhodki zaradi prevrednotenja finančnih naložb oziroma finančnih inštrumentov, izmerjenih
po pošteni vrednosti prek poslovnega izida priznajo kot odhodek v obračunanih zneskih v
skladu z 12. členom tega zakona.
Četrti odstavek 22. člena ZDDPO-2 določa, da odhodki zaradi prevrednotenja kot posledica
oslabitve, ki se po prvem odstavku tega člena ne priznajo in ki niso bili odpravljeni na način
iz drugega odstavka tega člena, se priznajo ob odtujitvi, zamenjavi ali drugačni poravnavi
oziroma odpravi finančne naložbe oziroma finančnega inštrumenta.
V petem odstavku 22. člena ZDDPO-2 pa je določeno, da ne glede na določbe prvega
odstavka tega člena, se odhodki iz prevrednotenja zaradi oslabitve posojil, vrednoteni po
metodi odplačne vrednosti, pri banki priznajo kot odhodek, vendar največ do višine, ki jo
določa zakon, ki ureja bančništvo96.
Finančne naložbe so sestavni del finančnih instrumentov davčnega zavezanca. Finančni
instrument pa je vsaka pogodba, na podlagi katere nastane finančno sredstvo ene
organizacije in hkrati finančna obveznost druge organizacije. Pri tem je finančno sredstvo
vsako sredstvo, ki je:
-

denar,

-

pogodbena pravica prejeti denar ali drugo finančno sredstvo,

-

pogodbena pravica zamenjati finančne instrumente z drugimi pod pogoji, ki utegnejo
biti ugodni,

-

kapitalski finančni instrument druge družbe ali

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09,
110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12 in 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15. V nadaljevanju
ZDDPO-2.
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pogodbena obveznost, ki se lahko poravna ali se bo poravnala z lastnimi kapitalskimi
instrumenti družbe.

Donosi iz finančnih naložb so donosi iz njihove odtujitve (presežek iztržka zanje nad njihovo
knjigovodsko vrednostjo), pa tudi donosi, ki letno pritekajo od davčnih zavezancev, v katere
so te naložbe naložene (na primer obresti, izplačila bilančnega dobička, dividende, kapitalski
dobički).
Merjenje finančnih naložb je odvisno od njihove razvrstitve. SRS 2016 torej za finančne
naložbe določa tri načine prevrednotenja oziroma merjenja in sicer: prevrednotenje in
merjenje po pošteni vrednosti, merjenje po odplačni vrednosti in merjenje po nabavni
vrednosti. Od razvrstitve finančnih naložb in načina merjenja, pa je odvisno tudi
obravnavanje finančnih naložb za potrebe obračuna davka od dohodka po ZDDPO-2.
Pri prevrednotenju in merjenju po pošteni vrednosti, je namen opredelitve poštene vrednosti
za finančni instrument, s katerim se trguje na delujočem trgu, dobiti ceno, po kateri bi se
posel s tem instrumentom opravil na dan bilance stanja na najugodnejšem delujočem trgu,
do katerega ima davčni zavezanec neposreden dostop. Objavljene cene na delujočem trgu
najbolje pričajo o sprotni pošteni vrednosti. Borzna cena je torej najboljša informacija o
pošteni vrednosti, posli pa se seveda sklepajo po cenah, ki se po navadi razlikujejo od
objavljenih borznih vrednosti97.
SRS (2016) 3.2298 določa, da se po pravilih pripoznavanja dobičkov ali izgub zaradi
prevrednotenja ali poznejšega merjenja finančnih naložb po pošteni vrednosti, ugotovljeni
dobiček ali ugotovljena izguba iz spremembe poštene vrednosti finančnega sredstva, ki ni
del razmerja pri varovanju vrednosti, pripozna kot:
-

dobiček ali izguba v poslovnem izidu v sklopu finančnih prihodkov in odhodkov za
finančna sredstva, razvrščena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida;

-

dobiček ali izguba neposredno v kapitalu kot presežek iz prevrednotenja v zvezi z
finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo, razen izgub zaradi prevrednotenja
zaradi oslabitve in preračunov finančnih sredstev, izraženih v tujih valutah, dokler se
za finančno sredstvo ne odpravi pripoznanje pri finančnem sredstvu, ki je
razpoložljivo za prodajo. Takrat je treba prej pripoznani nabrani dobiček ali izgubo
pripoznati v poslovnem izidu obdobja.

Finančne naložbe za katere ni objavljena cena na delujočem trgu in katerih poštene vrednosti
ni mogoče zanesljivo izmeriti, se izmerijo po nabavni vrednosti99.
Razvrščanje finančnih naložb je z računovodskega in tudi davčnega vidika zelo pomembno,
saj posledično vpliva tudi na ugotovitev poslovnega izida ter s tem seveda tudi na davčno
osnovo. Standardi določajo, da morajo davčni zavezanci finančna sredstva, ki so finančne
naložbe, po začetnem pripoznanju dosledno razvrstiti med:

Odar M.: Davčni vidik obravnavanja vseh vrst finančnih naložb. Zbornik referatov 1. Davčni dnevi.
Ljubljana: DURS, 2007, str. 42.
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Slovenski računovodski standardi 2016. Uradni list RS, št. 95/15.
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Odar M.: Davčni vidik obravnavanja vseh vrst finančnih naložb. Zbornik referatov 1. Davčni dnevi.
Ljubljana: DURS, 2007, str. 42.
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finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida: v to skupino
davčni zavezanci razvrstijo finančne naložbe v posesti za trgovanje. Le te se v
glavnem pridobivajo za ustvarjaje dobička iz kratkoročnih nihanj cen na trgu. Pri
odločitvi o razvrstitvi je torej pomemben namen pridobitve finančne naložbe. Če se
je davčni zavezanec odločil, da bo finančne naložbe kupoval in prodajal, torej bo z
njimi trgovalo, kar pomeni, da z njimi ne namerava upravljati družbe, od takih naložb
pričakuje donose v obliki dividend ali zaslužke pri njihovi prodaji. Nakupno politiko
pridobitve naložb naj bi imel davčni zavezanec določeno v pravilniku o
računovodstvu ali kakem drugem aktu. Navedene finančne naložbe sestavljajo:
finančne naložbe, pridobljene ali prevzete za prodajo in ponovni nakup v kratkem
roku (delnice obveznice, naložbe v kupone vzajemnih in podobnih skladov), del
portfelja pripoznanih finančnih inštrumentov, ki se obravnavajo skupaj in za katere
obstajajo dokazi o nedavnem kratkoročnem prinašanju dobičkov, izpeljani finančni
inštrumenti (vsi, ki jih je družba pridobila za trgovanje in ne za varovanje pred
tveganji, in sicer: prodajne in nakupne opcije, obrestne in valutne zamenjave, opcije
z vnaprej določeno najvišjo sprejemljivo obrestno mero, opcije z vnaprej določeno
najnižjo sprejemljivo obrestno mero, opcije z vnaprej določeno najnižjo in najvišjo
sprejemljivo obrestno mero, obveze iz posojil, sredstva pri izdajanju obveznic in
akreditivi), ter vsako finančno sredstvo, ki ga kot tako opredeli davčni zavezanec, če
zanj obstaja delujoči trg ali če je njegovo vrednost mogoče zanesljivo izmeriti;

-

finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo: mednje razvrsti finančna sredstva
z določenimi ali določljivimi plačili in določeno zapadlostjo v plačilo, davčni
zavezanec pa jih namerava in zmore posedovati do zapadlosti v plačilo. Mednje mora
davčni zavezanec razvrstiti le tiste dolžniške vrednostne papirje, ki kotirajo na borzi
in jih namerava in zmore posedovati so njihove zapadlosti v plačilo;

-

posojila: finančne naložbe v posojila so finančne naložbe v finančne dolgove drugih
družb, države, območja, občine ali drugih izdajateljev. Pri tem je potrebno upoštevati
še določbo standarda, da se poslovne terjatve ne štejejo kot finančne naložbe, razen
tistih ki so v posesti za trgovanje. Posojila so neizpeljana finančna sredstva z
določenimi ali določljivimi plačili, ki ne kotirajo na delujočem trgu;
za prodajo razpoložljiva finančna sredstva: so tista neizpeljana finančna sredstva, ki
jih družba namerava posedovati v obdobju, krajšem od enega leta in ki jih družba ni
razvrstila v druge skupine finančnih naložb100.

-

Če prevrednotenje finančnih naložb povzamemo ugotovimo, da je prevrednotenje le teh na
nižjo vrednost po SRS (2016) in MRS obvezno. To pomeni, da ko finančno naložbo
pripoznamo jo moramo v skladu s SRS (2016) in MRS oslabiti in sicer tako da v poslovnih
knjigah znižamo njihovo knjigovodsko vrednost oziroma se prevrednotenje oziroma
popravki vrednosti in oslabitev pripoznajo kot odhodki v izkazu poslovnega izida. Ko pa
sestavljamo davčno bilanco oziramo obračun davka od dohodka pravnih oseb, pa moramo
upoštevati določila 22. člena ZDDPO-2, ki v prvem odstavku, odhodkov, ki so posledica
oslabitve kratkoročnih in dolgoročnih naložb, ne prizna. Torej se nobena slabitev finančnih
naložb ne prizna v trenutku njenega pripoznanja. V računovodskih izkazih, izdelanih za
poslovne potrebe v skladu s standardi, bodo davčni zavezanci oslabili finančne naložbe.
Davčni zavezanci bodo morali izračunati odložene terjatve za davek, če gre za velike
oziroma pomembne zneske, kar pa vpliva na ugotovljen poslovni izid, ne pa tudi na
Odar M.: Davčni vidik obravnavanja vseh vrst finančnih naložb. Zbornik referatov 1. Davčni dnevi.
Ljubljana: DURS, 2007, str. 41.
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ugotovljeno davčno osnovo davka od dohodka pravnih oseb. Če v skladu s prvim odstavkom
22. člena ZDDPO-2, slabitev finančnih naložb ni davčno priznan odhodek, potem je tudi
odprava oslabitve izvzeta iz davčne osnove, kar je določeno v drugem odstavku 22. člena
ZDDPO-2, to pa zato ker se vsaka oslabitev finančnih naložb, kot smo že zapisali pripozna
kot finančni odhodek, se posledično odprava oslabitve prizna kot finančni prihodek.
Posledično torej velja, da če so bili finančni odhodki izvzeti iz davčne osnove, se morajo
tudi pripoznani finančni prihodki izvzeti iz davčne osnove.
Kot smo že ugotovili SRS (2016) 3.20 določa, po kakšni vrednosti (pošteni, odplačni po
metodi efektivnih obresti in nabavni vrednosti) je opravljeno začetno pripoznanje finančnih
naložb. Z davčnega vidika je to zelo pomembno, saj so na podlagi tretjega odstavka 22. člena
ZDDPO-2 odhodki iz prevrednotenja finančnih naložb, izmerjeni po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, priznajo tudi v davčnem izkazu, kot davčno priznani odhodki, kljub
prvemu odstavku 22. člena ZDDPO-2, ki navedene odhodke davčno ne priznava. Finančne
naložbe so torej ob pripoznanju davčno nepriznan odhodek. Odhodki zaradi prevrednotenja
so davčno pripoznani odhodki ob odtujitvi, zamenjavi oziroma odpravi finančne naložbe
oziroma finančnega inštrumenta. Razen če se finančne naložbe pripoznajo po pošteni
vrednosti, potem so odhodki iz prevrednotenja davčno priznani ob pripoznanju.
Davčni vidik finančnih naložb je, da slabitev le teh ni davčno priznana, kar menimo da je
določba pravilno zastavljena.

7.4

Prevrednotenje dobrega imena

ZGD-1I101 v osmem odstavku 67. člena določa, da kadar koristi dobrega imena ni mogoče
zanesljivo oceniti, se dobro ime sistematično odpiše v obdobju petih let.
SRS (2016) 2.26, ki govori o neopredmetenih sredstvih, določa, da se neopredmeteno
sredstvo z nedoločeno dobo koristnosti ne amortizira, ampak se prevrednotuje zaradi
oslabitve. Dobro ime se obravnava kot neopredmeteno sredstvo z določeno dobo koristnosti.
Kadar dobe koristnosti dobrega imena ni mogoče zanesljivo oceniti, se dobro ime
enakomerno časovno amortizira v petih letih.
V skladu s prvim odstavkom 23. člena ZDDPO-2 se odhodki iz prevrednotenja zaradi
oslabitve dobrega imena priznajo v obračunanem znesku, v skladu z 12. členom ZDDPO-2,
vendar največ do zneska, ki ustreza 20% začetno izkazane vrednosti dobrega imena.
Drugi odstavek 23. člena ZDDPO-2 določa, da če obračunan znesek oslabitve dobrega
imena, v skladu z 12. členom tega zakona, preseže znesek, ki se prizna kot odhodek po tem
zakonu po prvem odstavku tega člena, se presežni znesek, ki se po prvem odstavku tega
člena ne prizna kot odhodek, prizna v naslednjih davčnih obdobjih, tako da ta preneseni
znesek skupaj z odhodki iz prevrednotenja zaradi oslabitve dobrega imena v tekočem
davčnem obdobju ne preseže zneska, ki ustreza 20% začetno izkazane vrednosti dobrega
imena.

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1I). Uradni list RS, št. 42/2006, 65/2009, 33/2011, 91/2011, 32/2012,
57/2012, 44/2013-Odl.US, 82/2013 in 55/15.
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Dobro ime je torej gospodarska kategorija, ki je predstavljena v bilanci stanja med
neopredmetenimi sredstvi. Dobro ime je presežek nabavne vrednosti pripojenega davčnega
zavezanca nad določljivo pošteno vrednostjo pridobljenih sredstev, zmanjšano za vse
obveznosti pridobljenega davčnega zavezanca. Dobro ime pomeni znesek diskontiranih
prihodnjih gospodarskih koristi, ki jih prevzemni davčni zavezanec plača lastnikom
prevzetega davčnega zavezanca102.
Pri poslovnih združitvah mora prevzemnik pripoznati dobro ime na datum prevzema kot
presežek a nad b:
A je skupek:
-

prenesenega nadomestila, po navadi merjenega po pošteni vrednosti na datum
prevzema,

-

zneska neobvladujočega deleža v prevzetem davčnem zavezancu ter

-

v poslovni združitvi, izvedeni v več stopnjah, poštene vrednosti prejšnjega
prevzemnikovega deleža v lastniškem kapitalu prevzetega davčnega zavezanca na
datum prevzema.

B pa je čisti znesek opredeljivih pridobljenih sredstev in prevzetih obveznosti na datum
prevzema.
Če je razlika negativna, jo je treba pripoznati kot presežek (prihodek) v poslovnem izidu103.
Do 31.12.2015 je veljalo, da se dobro ime lahko samo slabi in ne amortizira. Z novim ZGD1I, pa je določeno, da se dobro ime lahko tudi amortizira. V skladu s tem so bili spremenjeni
tudi SRS (2016). To pomeni, da bodo davčni zavezanci, ki ne bodo mogla določiti dobe
koristnosti pričela s 01.01.2016 z amortiziranjem dobrega imena in pri tem uporabila
amortizacijsko stopnjo 20 %. Še vedno torej velja, da se dobro ime tudi slabi. Davčni
zavezanci, ki vodijo knjige po MSRP, pa kljub določbi ZGD-1I, ne bodo obračunavali
amortizacije, ampak le slabili dobro ime.
Da je prevrednotenje dobrega imena po ZDDPO-2 davčno priznan odhodek se mora dobro
ime le slabiti, ne pa tudi amortizirati.

102

Jerman S., Odar M.: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb s komentarjem. Ljubljana: GV, 2008, str.
233.
103
Odar M.: Spremembe in dopolnitve slovenskih računovodskih standardov in vpliv na obdavčitev pravnih
oseb. Zbornik referatov 10. Davčne konference Slovenskega inštituta za revizijo, Ljubljana: Slovenski inštitut
za revizijo, 2010, str. 7.
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8.

Prihodki

V tem delu bomo govorili o izvzemu dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam,
izvzemu dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev o odhodkih, ki se nanašajo na udeležbo
ter izvzemu prihodkov od nepridobitne dejavnosti.

8.1

Izvzem dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam

Pri določanju davčne osnove zavezanca se prejete dividende oziroma drugi deleži iz dobička,
vključno z dohodki, ki so podobni dividendam iz 74. člena tega zakona, razen skritih rezerv
iz istega člena, ki niso bile predmet obdavčitve pri izplačevalcu izvzamejo iz davčne osnove
prejemnika.
Za izvzem dividend (metoda izvzema) iz davčne osnove morajo biti izpolnjeni tudi določeni
pogoji:
-

izplačevalec mora torej biti zavezanec za davek po ZDDPO-2;

-

izplačevalec je za davčne namene rezident druge države članice EU v skladu s
pravom te druge države in se tudi v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju
dvojnemu obdavčevanju dohodka, ki jo je sklenila ta država članica s tretjimi
državami, ne šteje kot rezident države zunaj EU. Izplačevalec mora biti zavezanec
za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja Direktiva sveta 90/435/EGS, in
ni oproščen davka, niti nima možnosti izbire obdavčitve;

-

izplačevalec je zavezanec za davek od dohodka, ki je torej primerljiv z davkom po
ZDDPO-2;

-

izplačevalec ni rezident države, v primeru poslovne enote pa se ta ne nahaja v državi,
v kateri je splošna oziroma povprečna stopnja obdavčitve dobička družb nižja od
12,5%104.

Iz davčne osnove se izvzamejo dividende prejemnika. Temelji pa na predpostavki, da so bili
dobički, iz katerih se torej dividende oziroma dohodki, ki so podobni dividendam, izplačajo,
seveda že obdavčeni pri izplačevalcu dobička. Zato so pomembni zgoraj našteti pogoji, da
je izplačevalec dividend,… v enaki ali podobni obdavčitvi, kot je prejemnik dividend.
Če pa pogoji niso izpolnjeni, pa mora prejemnik dividende vključit v davčno osnovo ter jih
obdavčit v skladu z ZDDPO-2. To pomeni, da sta tako izplačevalec, kot tudi prejemnik
dividend plačala davek od izplačanih dividend. Dvojno obdavčitev tak zavezanec odpravi
na način, da lahko od davčne obveznosti odbije znesek davka, ki ga je na prejete dividende
v tujini dejansko plačal (metoda odbitka)105.

Jerman S.: Primerjalna predstavitev obdavčitve po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb glede na
sedanji ZDDPO. Zbornik referatov 5. Davčne konference, 2004.
105
Drobnič N.: Obdavčenje in odprava dvojnega obdavčenja dividend pri čezmejnih naložbah (I. del). Davčno
– finančna praksa, 2007, št. 2, str. 5.
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Posledica uporabe metode odbitka, se kaže v davčni izravnavi razlike med zneskom dejansko
plačanega davka pri izplačevalcu z davkom, ki je od sorazmernega dela dohodka plačan pri
prejemniku. Če je v tujini od dividend davek plačan v manjšem znesku kot znaša obdavčitev
dividend po ZDDPO-2, se v Sloveniji po metodi odbitka opravi davčna izravnava v višini
davčne obremenitve dividend106.
Če so dividende izplačane iz tujine, je v tujini navadno odtegnjen davčni odtegljaj, torej je
davek plačan v imenu in za račun prejemnika. Prejemnik pa dobi na račun nakazan znesek
znižan za plačan davek v tujini. Davčni zavezanec prejemnik dividende mora v poslovne
knjige evidentirati kot prejete dividende celotni znesek, ki ga dobi nakazanega na
transakcijski račun plus znesek v tujini plačanega davka. Odbitek tujega davka prejemnik
dividend ne more nikoli upoštevati, saj lahko to naredi samo za dohodke, ki so vključeni v
njegovo davčno osnovo. Torej za dividende, ki so izvzete iz davčne osnove to ne velja.
Zaradi navedenega lahko sklepamo, da je za prejemnika bolje, da dobi prejete dividende od
domače osebe, kot pa izplačane iz tujine.
Davčni vidik navedene določbe je da dividende niso dvakratno obdavčene in sicer pri
izplačevalcu le teh, nato pa še pri prejemniku. V bistvu gre za odpravo dvojne obdavčitve.

Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev

8.2

Z ZDDPO-2 je prvič po osamosvojitvi Slovenije podana zakonska možnost za delno, to je
50%-no neobdavčitev kapitalskih dobičkov, ki jih zavezanci ustvarijo z odsvojitvijo
finančnih naložb v lastniške deleže drugih oseb107.
Izvzem 50% dobičkov iz davčne osnove je možen samo pod naslednjimi pogoji, ki morajo
biti vsi istočasno izpolnjeni:
-

zavezanec, ki ustvari dobiček, je bil imetnik najmanj 8%-nega deleža v kapitalu
oziroma pri upravljanju druge osebe;

-

čas trajanja navedene udeležbe v kapitalu, kot tudi upravljanju gospodarske družbe,
zadruge ali druge oblike organiziranja je torej trajal najmanj 6 mesecev;

-

v obdobju šest mesečne udeležbe je torej davčni zavezanec zaposloval nepretrgoma
eno osebo. In sicer za polni delovni čas;

-

ne gre za udeležbo v kapitalu oziroma upravljanju v gospodarske družbe, zadruge in
druge oblike organiziranja, ki imajo sedež ali kraj dejanskega delovanja
poslovodstva v državah, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja
obdavčitve dobička družb nižja od 12,5% (pri tem mora biti država objavljena na
seznamu, ki ga objavlja Ministrstvo za finance in Davčna uprava RS). Navedena
omejitev ne velja za države članice EU.
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Z izvzemom 50% realiziranih kapitalskih dobičkov iz davčne osnove, pa se za naložbenike
ureja poleg odprave ekonomske dvojne obdavčitve še davčna ugodnost, ki se zdi davčno
precej zanimiva. Predstavlja namreč ugodnost, ki v davčni sistem vnaša dejanske možnosti
davčnega načrtovanja.
Kapitalski dobički v deleže družb tveganega kapitala so lahko 100% izvzeti iz davčne
osnove. Izpolnjen mora biti pogoj, da je družba tveganega kapitala imela status družbe
tveganega kapitala celotno davčno obdobje in če je imela status družbe tveganega kapitala
skozi celotno obdobje imetništva takega deleža zavezanca.
ZDDPO-2 v sedmem odstavku 25. člena omogoča tudi popolni izvzem kapitalskih dobičkov
pri zamenjavi lastniških deležev oziroma delnic v bankah, ki pa ni dokončen, temveč zgolj
začasen in po svoji vsebini predstavlja zgolj institut odloga obdavčitve, saj mora zavezanec
v zameno prejete lastniške deleže ali delnice ovrednotiti po davčni vrednosti, ki so jo imeli
v zamenjavi odsvojeni lastniški deleži108.
Če razmišljamo naprej lahko z odsvojitvijo finančnih naložb ustvarimo tudi izgubo. V
današnjih časih se to veliko dogaja. Sklepamo lahko, da je tudi izguba priznana le 50
odstotkov, seveda, če so prej navedeni pogoji istočasno oziroma vsi hkrati tudi izpolnjeni.
Če pogoji niso izpolnjeni je izguba sto odstotno priznana, zato ker če ne bi bili izpolnjeni
pogoji in bi se dosegel dobiček, bi ta bil sto procentov obdavčen.

8.3

Odhodki, ki se nanašajo na udeležbo

ZDDPO-2109 v prvem odstavku 26. člena predpisuje, da pri določanju davčne osnove po 24.
in 25. členu tega zakona, se odhodki, povezani z upravljanjem in financiranjem naložb v
kapital gospodarskih družb, zadrug in drugih oblik organiziranja, ki omogočajo dohodke, ki
se izvzemajo po 24. in 25. členu tega zakona, ne priznajo v znesku, ki je enak 5% zneska v
davčnem obdobju prejetih dividend in dobičkov, ki so po 24. in 25. členu tega zakona izvzeti
iz davčne osnove zavezanca.
V drugem odstavku 26. člena pa določa, da mora davčni zavezanec iz davčne osnove izvzeti
odhodke iz prvega odstavka tega člena v davčnem obdobju, v katerem iz davčne osnove
izvzame dohodke po 24. in 25. členu tega zakona.
Poleg splošne določbe o davčnem nepriznavanju odhodkov ZDDPO-2 v 26. členu izrecno
ureja davčno nepriznane odhodke, ki se nanašajo na neobdavčene prihodke iz finančnih
naložb110.
Davčno nepriznavanje odhodkov je odvisno od tega, ali se dividende oziroma kapitalski
dobički lahko izvzamejo iz davčne osnove ali ne, torej ali so dividende po metodi izvzema
Jerman S.: Obdavčitev dividend in kapitalskih dobičkov po ZDDPO-2. V Gospodarski subjekti na trgu –
posodobitev gospodarskega prava. Petnajsto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega
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oproščene, ali so obdavčene in se zanje priznava odbitek tujega davka. Pri metodi izvzema
so dividende v Sloveniji v celoti oproščene. Skladno s 26. členom ZDDPO-2 davčno
nepriznani odhodki, ki so povezani z izvzemom dividend in kapitalskih dobičkov iz davčne
osnove, znašajo 5% zneska v davčnem obdobju prejetih dividend in dobičkov, ki se lahko
izvzamejo iz davčne osnove zavezanca111.
Kateri odhodki pa so tisti, ki se nanašajo na udeležbo oziroma, ki so povezani z
neobdavčenimi dividendami in kapitalskimi dobički? Pravilnik o izvajanju ZDDPO – 2112 v
prvem odstavku 9. člena določa navedene odhodke. To so:
-

potni stroški, sejnine in drugi odhodki članom uprave in članom nadzornega sveta,
ki so nastali v zvezi z upravljanjem in financiranjem naložbe, če bremenijo družbo
naložbenico;

-

stroški zaposlenih (torej potni stroški, dnevnice, plače in drugi dohodki), ki se torej
pri družbi naložbenici ukvarjajo še z upravljanjem premoženja oziroma naložb;

-

stroški za upravljanje, ki jih zaračuna družba ali fizična oseba (upravljavec
premoženja), ki na podlagi pogodbe upravlja premoženje družbe naložbenice.

Pojavi pa se dilema izvzemanja določenih odhodkov v obračunu davka o dohodkov. Na
problem opozarja mag. Dejan Petkovič, in ga vidi predvsem v tem, da ne glede na znesek
odhodkov iz 1. odstavka 9. člena Pravilnika, torej tudi, če so odhodki upravljanja in
financiranja pri zavezancu enaki 0, se kot odhodek ne priznajo odhodki v znesku, ki je enak
5% zneska v davčnem obdobju prejetih dividend in dohodkov.
Spodaj navajam primer izvzemanja prihodkov in odhodkov v skladu z določili ZDDPO-2 in
Pravilnika: Družba za davčno svetovanje A, ki ima enega zaposlenega, je v letu 2004 kupila
100% delež v računovodskem servisu B za 50.000 EUR. Glavni strošek v družbi A je plača
davčnega svetovalca, ki je v letu 2004 začrtal poslovno politiko v družbi B in v družbi A
prejema le plačo v skladu s pogodbo o zaposlitvi. Leta 2007 pa je družba A prodala 100%
delež v družbi B za 150.000 EUR. V izkazu poslovnega izida je pripoznan prihodek v višini
100.000 EUR, Iz davčne osnove bo v skladu s 25. členom ZDDPO-2 izvzeto 50.000 EUR
prihodkov (50% od ustvarjenega dobička), saj so vsi pogoji izvzetja izpolnjeni. V tabeli 1 so
prikazani različni možni primeri v družbi A (tudi če bi nastopili določeni stroški upravljanja
oziroma financiranja. Posebej pereča in sporna se zdita primera 2 in 3. Denimo v primeru 3
bo družba A, ki v zadanem primeru nima stroškov upravljanja in financiranja naložbe v
družbo B in je v letu 2007 z dobičkom prodala naložbo v B, izvzela odhodke, ki jih pa
dejansko ni imela113.

Petauer B.: Problematika izvzema odhodkov, povezanih z upravljanjem in financiranjem naložb iz davčne
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Tabela 3: Primer izvzemanja odhodkov iz obračuna DDPO
PRIMER 1 PRIMER 2
Izvzeti prihodki v DDPO
50.000
50.000
Dejanski odhodki upravljanja in financiranja
5.000
2.000
pri A
Izvzeti odhodki v obročnem DDPO (5% od
2.500
2.500
izvzetih prihodkov)
Vir: (Petkovič 2008, 5)114

PRIMER 3
50.000
0
2.500

Torej na eni strani lahko zadevo vidimo pod poenostavitev, tako kot smo že zapisali. Na
drugi strani pa predstavlja dilemo, kot smo prikazali s tem primerom.
Metoda odbitka pa na drugi strani ne učinkuje tako, da so dividende v Sloveniji
neobdavčene. Dividende se po metodi odbitka vključujejo v davčno osnovo in so s tem
obdavčene, čeprav se z odbitkom lajša dvojno obdavčenje. V vsebinskem smislu je končna
posledica pravice do odbitka tujega davka delna neobdavčitev dividend v Sloveniji, vendar
v tem primeru ZDDPO-2 ne omejuje davčnega priznavanja odhodkov115.
Predlagamo, da bi zakon vseeno te odhodke iz 26. člena v višini do 5% prejetih dividend,
obravnaval kot davčno nepriznane, vendar pod določenimi pogoji. To pomeni, da bi moral
davčni zavezanec imeti dokumentirane vse odhodke, ki se nanašajo na prihodke iz 24. in 25.
člena ZDDPO-2 in če jih je manj kot 5 %, bi jih bilo izvzetih manj, medtem ko zgornja meja
bi pa še vedno bila določena oziroma omejena z 5%.

8.4

Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti

Prvi odstavek 9. člena ZDDPO-2 določa, da davčni zavezanec kot zavod, društvo,
ustanova, verska skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat, ne plača
davka po tem zakonu, če:
- je v skladu s posebnim zakonom torej ustanovljen za opravljanje nepridobitne
dejavnosti, in
- dejansko posluje skladno torej z namenom ustanovitve in delovanja.
Drugi odstavek 9. člena pa določa, da ne glede na prvi odstavek tega člena, plača zavezanec
iz prvega odstavka tega člena davek po tem zakonu od dohodkov iz opravljanja pridobitne
dejavnosti.
Tretji odstavek 9. člena predpisuje, da ne glede na drugi odstavek tega člena pravna oseba,
javni zavod, ustanovljena za zagotavljanje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov po
zakonu, ki ureja blagovne rezerve, ne plača davka po drugem odstavku tega člena za
dejavnost zagotavljanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov.

Petkovič D.: Dileme izvzemanja določenih odhodkov v obračunu davka od dohodkov. Davčno – finančna
praksa, 2008, št. 3, str. 5-6.
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Za pravilno ugotovitev davčne osnove je za plačilo davka najpomembnejša opredelitev
pridobitne oziroma nepridobitne dejavnosti, katero opredeli minister, pristojen za finance v
Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti116.
V prvem delu 27.člen obravnava prihodke in jasno določa, da se iz davčne osnove
zavezancev iz 9. člena tega zakona izvzamejo prihodki iz opravljanja dejavnosti, ki ni
pridobitna. Torej je potrebno prihodke razdeliti na tiste, ki izvirajo iz pridobitne in na tiste,
ki izvirajo iz nepridobitne dejavnosti. Za nekatere vrste prihodkov je to preprosto opravilo.
Če pa pride do prelivanja med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo, je pa to težje, in jih
praviloma ne moremo opredeliti drugače kot sorazmerno glede vseh prihodkov iz
poslovanja.
V 27. členu je tudi drugi način ugotavljanja odhodkov za ugotovitev davčne osnove
zavezancev iz 9. člena. V večini primerov se bodo davčni zavezanci odločili za sorazmerni
del ugotavljanja stroškov oziroma odhodkov pridobitne dejavnosti, zato ker je to
najpreprostejše. Če je na primer med vsemi prihodki davčnega zavezanca 40 odstotkov
prihodkov iz opravljanja dejavnosti, ki ni pridobitna, potem se po načelu sorazmernosti za
potrebe ugotavljanja davčne osnove šteje, da je tudi 40 odstotkov vseh stroškov oziroma
odhodkov davčnega zavezanca takih, ki jih pripišemo dejavnosti, ki ni pridobitna. V takem
primeru davčni zavezanec ugotovi davčno osnovo na podlagi upoštevanja 60 odstotkov vseh
prihodkov in 60 odstotkov vseh stroškov oziroma odhodkov, ki jih je ugotovil v izkazu
poslovnega izida, izdelanega za poslovne potrebe.
Precej težav pa bodo imeli tisti davčni zavezanci, ki se bodo odločili za ugotavljanje
dejanskih stroškov oziroma odhodkov pridobitne oziroma nepridobitne dejavnosti. Potrebno
je sprotno in natančno evidentiranje in razvrščanje neposrednih stroškov. Kar zahtevno pa
je lahko razvrščanje posrednih stroškov. V tem primeru bi moral davčni zavezanec imeti
podrobno urejeno stroškovno računovodstvo in določena pravila razvrščanja posrednih
stroškov na pridobitno in nepridobitno dejavnost. V teh primerih si bodo davčni zavezanci
pomagali s pomočjo ključev za razdelitev stroškov117.
Zakonsko določilo, da se izvzamejo prihodki iz nepridobitne dejavnosti, je pravilno
postavljeno. To je pomembno zato, da se od takšnih prihodkov ne plača davek, torej da
davčni zavezanec ne plača davka iz nepridobitne dejavnosti. Davčni zavezanci, ki takšno
dejavnost opravljajo, pri tem ustvarijo tudi določene odhodke. Mislimo da je tudi to pravilno
določeno, saj bi v nasprotnem primeru, prihodke iz davčne osnove izvzeli, odhodke pa ne
kar bi posledično pomenilo nižjo davčno osnovo in zato nižje plačilo davka. Predlagali bi pa
samo eden način ugotavljanja odhodkov, in sicer za ugotavljanje dejanskih odhodkov iz
nepridobitne dejavnosti. Res je to za davčnega zavezanca bolj zapleten način, kot če se odloči
za ugotavljanje odhodkov sorazmerno od prihodkov nepridobitne dejavnosti, ampak
mislimo, da pri nekaterih dejavnostih davčni zavezanec nima odhodkov sorazmernih s
prihodki. Če so na primer prihodki nepridobitne dejavnosti znašajo 40% vseh prihodkov, ni
nujno, da znašajo odhodki tudi 40% vseh odhodkov. Lahko znašajo samo 30%. S tem bi bilo
izvzeto iz davčne osnove več odhodkov, kot če bi jih izvzeli takšne kot dejansko so, kar
pomeni nižjo davčno osnovo. Zato bi bilo bolje, če bi izvzeli iz davčne osnove odhodke, ki
se dejansko nanašajo na nepridobitno dejavnost in ne v sorazmernem delu od prihodkov iz
nepridobitne dejavnosti.
Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Uradni list RS, ŠT. 109/2007, 68/2009.
Jerman S., Odar M.: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb s komentarjem. Ljubljana: GV, 2008, str.
268.
116
117

54

9.

Odhodki

V tem poglavju bomo govorili o tem kateri odhodki so davčno nepriznani in kateri so davčno
priznani odhodki ter kateri so delno priznani odhodki. Pogledali pa bomo še kaj ZDDPO-2
določa še o obrestih iz presežka posojil ali tanki kapitalizaciji, amortizaciji, rezervacijah pri
bankah, borznoposredniških družbah ter zavarovalnicah in plačah in drugih izplačilih v zvezi
z zaposlitvijo.

Davčno nepriznani odhodki

9.1

Po splošnem načelu se za davčne namene ne priznajo tisti odhodki, ki niso potrebni za
pridobitev prihodkov, obdavčenih po ZDDPO-2, kot to določa drugi odstavek 29. člena
ZDDPO-2. Ti odhodki so tisti, za katere glede na dejstva in okoliščine izhaja, da:
-

niso neposreden pogoj, in sicer za opravljanje dejavnosti. Torej tudi niso posledica
opravljanja dejavnosti;

-

imajo značaj privatnosti;

-

in, ki torej niso skladni z običajno poslovno prakso118.

Odhodki, ki se v celoti ne priznajo so določeni v 30. členu ZDDPO-2. To so:
-

izplačila dohodkov. Za le-te velja, da so podobni dividendam, sicer pa je vključeno
tudi prikrito izplačilo dobička;

-

odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let;

-

stroški, ki se nanašajo na privatno življenje;

-

stroški prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev;

-

kazni, ki jih izreče pristojni organ;

-

davki, ki jih je plačal družbenik kot fizična oseba;

-

davek na dodano vrednost, če ga zavezanec ni uveljavljal kot odbitek, čeprav je imel
pravico;

-

obresti od nepravočasno plačanih davkov;

-

obresti od posojil, prejetih od oseb iz držav, kjer je stopnja davka od dobička nižja
od 12,5 odstotka;

Kot določa drugi odstavek 29. člena Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Uradni list RS,
št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12 in 81/13, 50/14,
23/15 in 82/15. V nadaljevanju ZDDPO-2.
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-

donacije: donacije so sicer opredeljene kot davčno nepriznani odhodki, ne glede na
to komu so namenjene, vendar pa ZDDPO-2 za določene donacije omogoča davčno
olajšavo, vendar le do zneska davčne osnove, kar pomeni, da z njimi ni mogoče
prikazati davčne izgube;

-

podkupnine119.

Davčno nepriznani odhodki so tisti odhodki, ki so sicer evidentirani v izkazu poslovnega
izida in znižujejo poslovni dobiček tekočega obdobja, vendar jih zavezanci ne morejo
uveljaviti v davčnem obračunu za potrebe znižanja davčne osnove.
Ker davčno nepriznani odhodki povečujejo davčno obremenitev in znižujejo čisti dobiček
zavezancev, ki je na razpolago za delitev lastnikom kapitala, se interes zavezancev kaže v
čim manjšem obsegu odhodkov, ki bi bili kvalificirani za davčno nepriznane odhodke120.
Predlagamo, da bi v ZDDPO-2 bili nekateri odhodki, ki so določeni v 30. členi navedenega
zakona še natančneje opredeljeni, kot na primer stroški, ki se nanašajo na privatno življenje
lastnikov. Osebno se mi je zgodilo to da je lastnik davčnega zavezanca hotel, da med davčno
priznane stroške vključimo tudi stroške za osebno higieno, kot je na primer strošek brivnika.
Kljub temu da to ni odhodek, ki je potreben za pridobitev prihodkov, kot to določa 29. člen
ZDDPO-2, je vztrajal, da če bo on neurejen izgubi stranke oziroma s tem izgubi posel,
posledično tudi prihodke. Če pride do davčnega inšpekcijskega nadzora se v okviru le tega
dokončno odloči ali so davčno priznani ali ne, kar pa lahko privede do subjektivnosti.
Menimo, da takšni odhodki ne morejo biti davčno priznani, saj mora za njih poskrbeti sam
lastnik in ne davčni zavezanec, zato menimo, da bi bilo potrebno stroške, ki se nanašajo na
privatno življenje še podrobneje določit v zakonu.
Če pogledamo še podkupnine. Znano je, da dandanes, če hoče davčni zavezanec skleniti
kakšen posel oziroma dobiti posel mora dati podkupnino. Če bi bile davčno priznane, bi to
na drugi strani pomenilo, da bi jih moral prejemnik evidentirat med svojimi prihodki, kar bi
povečevalo davčno osnovo prejemnika podkupnine. Torej na eno strani bi imeli odhodke od
podkupnin, na drugi strani prihodke, slednji bi imel zaradi tega višjo davčno osnovo, kar
pomeni, da bi plačal davek, torej bi država nekaj davka dobila iz naslova podkupnin. Sedaj
država tega davka ne dobi, kljub temu da predvidevamo, da se podkupnine dajejo. Po drugi
strani pa bi s tem podrli Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije121. Od kod denar za
podkupnine? Tudi ta je lahko davčno utajen. Morebiti bi s tem, ko bi se razkrile informacije
o podkupninah, dobili sliko o marsičem drugem oziroma še druge informacije, ki bi
pripomogle pri ugotavljanju davčnih utaj.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09,
110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12 in 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15.
120
Škof B., Wakounig M. in drugi: Davčno pravo. Maribor: PF in Davčno-finančni raziskovalni inštitut, 2007,
str. 310.
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Davčno priznani odhodki

9.2

Davčno se priznajo odhodki, ki so potrebni za pridobitev obdavčenih prihodkov po ZDDPO2122.
Gre torej za dva pogoja. Po prvem mora biti torej izpolnjeno računovodsko pravilo vzročne
povezanosti, in sicer prihodkov z odhodki. Z drugim pogojem pa je določeno, torej da vsi
odhodki, ki so potrebni za pridobitev prihodkov pa niso davčno priznani. Ampak so samo
tisti odhodki davčno priznani, ki so seveda potrebni za pridobitev prihodkov, in sicer
obdavčenih po ZDDPO-2.
Z navedeno opredelitvijo se strinjamo, je dovolj natančno pojasnjena, da lahko ugotovimo,
da so davčno priznani odhodki tisti, ki so potrebni za pridobitev prihodkov registrirane
dejavnosti.

9.3

Delno priznani odhodki

Prvi odstavek 31. člena določa, da se delno priznani odhodki priznajo v višini 50%, in sicer:
-

stroški reprezentance, kamor se štejejo stroški za pogostitev, zabavo ter darila ob
poslovnih stikih zavezanca s poslovnimi partnerji;

-

stroški nadzornega sveta oziroma drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo
nadzora123.

Pri računih za reprezentanco je potrebno dokazati, da gre dejansko za razmerje s poslovnimi
partnerji, zato je potrebno navesti, za katerega poslovnega partnerja gre ali pa dodati opombo
o vsebini razgovora. Na računu poleg imen poslovnih partnerjev, ki so prisostvovali
poslovnemu kosilu, ne sme biti na računu navedeno ime zaposlenega ali ime direktorja
družbe (če pa je navedeno, si za tisti dan ne obračunate povračila stroškov prehrane).
Stroški, ki se nanašajo na zaposlene (npr. pogostitev zaposlenih), ne štejejo za
reprezentančne stroške, temveč kot davčno nepriznane odhodke v celoti.
Če želimo imeti reprezentančne stroške priznane, moramo davčnemu organu predložiti
poimenski seznam poslovnih partnerjev, ki so bili udeleženi oziroma so prisostvovali
poslovnemu dogodku124.
Strinjamo se z določitvijo zakona, da so stroški reprezentance priznani samo v višini 50%,
saj ima lahko davčni zavezanec veliko računov za reprezentanco. Seveda je to lahko odvisno
tudi od dejavnosti, ki jo opravlja. Menimo, da je najpomembnejše to, da davčni zavezanec
lahko dokaže, da je gostil poslovne partnerje, saj se drugače lahko, če pride do
1. odstavek 29. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Uradni list RS, št. 117/06,
56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12 in 81/13, 50/14, 23/15 in
82/15.
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inšpekcijskega nadzora, smatra, da so takšni stroški osebne narave in niso povezani s
poslovnimi partnerji, kar pa pomeni davčno nepriznanje takšnega stroška v celiti.
Z davčnega vidika davčni zavezanec mora vedeti, da se davčna osnova izračuna na način da
iz poslovnih prihodkov izvzame morebitne prihodke, da ne pride so dvojne obdavčitve. K
poslovnim odhodkom pa prišteje davčno nepriznane odhodke.

9.4

Obresti od presežka posojil ali tanka kapitalizacija

Prvi odstavek 32. člena ZDDPO-2 določa, da se kot odhodek ne priznajo obresti od posojil,
razen pri posojilojemalcih bankah in zavarovalnicah, ki so prejeta od delničarja oziroma
družbenika, ki ima kadarkoli v davčnem obdobju neposredno ali posredno v lasti najmanj
25% delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic v zavezancu, če kadarkoli v davčnem
obdobju ta posojila presegajo štirikratnik zneska deleža tega delničarja oziroma družbenika
v kapitalu zavezanca (v nadaljnjem besedilu: presežek posojil), ugotovljene glede na znesek
in obdobje trajanja presežka posojil v davčnem obdobju, razen če zavezanec dokaže, da bi
presežek posojil lahko dobil od posojilodajalca, ki je nepovezana oseba125.
Drugi odstavek 32. člena ZDDPO-2določa, da se za posojila delničarja oziroma družbenika
po prvem odstavku tega člena se štejejo tudi posojila osebe, ki se kadarkoli v davčnem
obdobju šteje za povezano osebo tako, da ima delničar oziroma družbenik ali njegovi
družinski člani hkrati neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % delnic ali deležev v
kapitalu ali glasovalnih pravic v zavezancu in tej osebi. Za družinskega člana po tem členu
se šteje družinski član iz drugega odstavka 16. člena tega zakona.
V tretjem odstavku 32. člena je določeno, da se za posojila delničarja oziroma družbenika
po prvem odstavku tega člena štejejo tudi posojila tretjih oseb, vključno s posojili bank, za
katera jamči ta delničar oziroma družbenik, oziroma če so posojila pridobljena v zvezi z
depozitom tega delničarja oziroma družbenika v tej osebi oziroma banki.
Četrti člen ZDDPO-2 še določa, da se znesek deleža delničarja oziroma družbenika v
kapitalu prejemnika posojila določi za davčno obdobje kot povprečje na podlagi stanja
kapitala na začetku in koncu davčnega obdobja, pri čemer se za kapital upoštevajo vse
sestavine kapitala na podlagi zakona in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi standardi
razen čistega poslovnega izida poslovnega leta126.
Ena od temeljnih nalog poslovodstva davčnega zavezanca je, da zagotovijo kapitalsko
ustreznost le tega, ki z vidika njegove strukture kapitala pomeni najugodnejšo strukturo
dolgoročnih virov financiranja glede na stroške financiranja. Ob tem pa je potrebno biti
pozoren tudi na davčne posledice možnih oblik financiranja. Torej poslovodstvo mora
določiti strukturo financiranja pri davčnem zavezancu.
Večna dilema, ki se poraja lastnikom davčnih zavezancev pri investiranju vlaganj in
financiranju trajnih obratnih sredstev, je, ali za financiranje davčnega zavezanca uporabiti
dražji lastni kapital v obliki dokapitalizacije ali pa le-te financirati prek tujih cenejših
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09,
110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12 in 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15.
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kreditov in posojil. V teoriji in praksi financiranja davčnega zavezanca obstajajo merila za
določanje sestave kapitala v davčnem zavezancu, vendar glede na dejstvo, da so obresti
davčno priznan odhodek, se davčni zavezanci raje odločajo za dolžniško financiranje. Tem
spodbudam pa lahko zmanjšuje moč finančna stiska in prezadolženost. V primeru povezanih
davčnih zavezancev pa je potrebno upoštevati tudi davčno zakonodajo, saj le-ta s svojimi
določbami omejuje višino posojil ter s tem višino davčno priznanih stroškov obresti. Davčni
zavezanci torej raje izberejo dolžniško financiranje v obliki posojil, ki znižujejo davčno
osnovo, kot da bi povečali osnovni kapital.
Z davčnega vidika je torej bistveno, iz katerih virov se financira davčni zavezanec, kajti pri
posojilojemalcu se z rastjo tujih dolžniških virov financiranja posledično povečujejo stroški
obresti, ki pa so odbitna postavka pri določanju davčne osnove za davek od dohodkov
pravnih oseb. Za davčne zavezance ima z davčnega vidika dolžniško financiranje prednost
pred lastniškim financiranjem, zato imajo povezane osebe pogosto interes, da namesto, da
bi vložile kapital v povezano osebo, osebi zagotavljajo denarna sredstva z odobravanjem
posojil127.
Če povzamemo zakonodaja omogoča, da družbeniki in povezane osebe dajo posojila
davčnemu zavezancu, z obrestmi iz tega naslova pa znižujejo davčno osnovo. Meja za
davčno priznane obresti je tudi določena z najmanj 25% lastništva, oziroma če ne presežejo
štirikratnika procenta lastništva. Ugotavljamo, da če bi bil ta procent lastništva 24%, potem
bi bile vse obresti davčno priznane, in posledično ne bi bilo potrebno računati po sedaj
veljavni zakonodaji meje za davčno priznane obresti.
Problematiko ščitenja davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb ureja zakon v dveh
točkah:
-

omejitev obrestne mere, po kateri se finančna sredstva med povezanimi osebami
prelivajo. Pri ugotavljanju odhodkov iz naslova obračunanih obresti se upoštevajo
obračunane obresti na dana posojila povezanim osebam, vendar največ do višine
zadnje objavljene, ob času odobritve posojila, znane priznane obrestne mere128;

-

preprečitev prelivanja dobička prek obresti (institut t.i. tanke kapitalizacije)
zaradi financiranja s strani družbenikov oz. povezanih oseb, kot jo tudi definira
ZDDPO-2 v prvem odstavku 32. člena129.

Donos na lastniški vir financiranja, formiran v obliki dividende je deležen drugačne davčne
obravnave, kot jo je donos na dolžniški vir financiranja, izražen v obliki obrestne mere.
Predstavljena donosa imata različen vpliv na izračun davčne osnove družbe, ki ju izplačuje.
Višina dividende na izkazano davčno osnovo družbe, ki dividende izplačuje, nima nobenega
vpliva, te se obračunajo in izplačujejo šele, ko je davčna osnova že oblikovanja, davek od
dohodkov pravnih oseb pa znan.
Drugače pa velja za obresti na dolžniške vire financiranja. Vključene so v izračun davčne
osnove, in sicer na način, da to osnovo znižujejo. Zato lahko imetnik lastniškega deleža

Sodin R.: Institut tanke kapitalizacije. Denar, 2010, št. 19, str. 21.
Vukovič K.: Obresti in davek od dohodkov pravnih oseb. Bilten Unikum, 2013, št. 10, str. 4.
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preko svojega vpliva in sprejemanja odločitev v pretežni meri oblikuje tak donos, ki bo
zadovoljiv po višini, ob tem pa omogočil še davčno ugodnost.
Ali lahko izplačane obresti od presežka štejejo za prikrito izplačilo dobička? Da, saj
ZDDPO-2 v 74. členu določa, da se presežek obresti iz 32. člena ZDDPO-2 šteje za prikrito
izplačilo dobička in v skladu s tem se tudi obdavči130.
Določbe o davčno nepriznanih obrestih iz presežka posojil se sicer uporabljajo za vse
delničarje ali družbenike, ki zagotavljajo posojila, ne glede na to, ali so davčni rezidenti v
Sloveniji ali ne131.
Če vse skupaj povzamemo lahko davčni zavezanec od družbenika dobi posojilo. Od takih
posojil se obračunajo obresti, ki se izplačajo družbeniku, hkrati pa le te nižajo davčno osnovo
davčnega zavezanca. Zato je naloga vsakega poslovodje, da določi davčno optimalno
razmerje med lastnim in dolžniškim financiranjem davčnega zavezanca. Obresti pa
obračunava do zakonsko določene meje, to je štirikratnik zneska deleža tega delničarja
oziroma družbenika v kapitalu zavezanca, če ima družbenik kadarkoli v davčnem obdobju v
lasti najmanj 25% delnic ali deleža v kapitalu. Obresti obračunane nad to mejo so davčno
nepriznane in se obravnavajo kot prikrito izplačilo dobička. Kar pomeni, da se obdavčijo
enako kot izplačilo dobička. Zaradi navedenega ugotavljamo, da je najbolje, da se obresti
nad to mejo ne obračunavajo in ne izplačajo. Ali pa da davčni zavezanec dobi posojilo od
več povezanih oseb, tako da ne prekorači zakonsko določene meje, saj bodo na tak način vse
obračunane obresti davčno priznan odhodek.

9.5

Amortizacija

SRS (2016)132 določajo pravila obračunavanja amortizacije v SRS 1 – Opredmetena osnovna
sredstva in SRS 2 – Neopredmetena sredstva. SRS (2016) 1.46 opredeljujejo amortiziranje
in amortizacijo in sicer:
-

amortiziranje je razporejanje vrednosti amortizirljivega sredstva na zneske, v katerih
ga v ocenjeni dobi njegove koristnosti postopoma zapušča in ki pomenijo stroške;

-

amortizacija je znesek, ki v posameznem obračunskem obdobju zapusti
amortizirljivo sredstvo in je tedanji strošek.

V skladu s SRS (2016) 1.20, lahko davčni zavezanec za razporejanje zneska amortizacije
sredstva v njegovi dobi koristnosti uporabi različne metode in sicer: metodo enakomernega
časovnega amortiziranja, metodo padajočega amortiziranja in metodo proizvedenih enot.
Uporabljena metoda amortiziranja odseva ocenjeni vzorec pojavljanja gospodarskih koristi
iz opredmetenega osnovnega sredstva. Če vzorca ni mogoče zanesljivo ugotoviti, se uporabi
metoda enakomernega časovnega amortiziranja.

Černe M.: Pasti tanke kapitalizacije. Davčno – finančna praksa, 2007, št. 11, str. 9.
Jerman S.: Davek in tanka kapitalizacija (presežne obresti). Davčno – finančna praksa, 2008, št. 9, 4.
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ZDDPO-2133 pa v prvem odstavku 33. člena določa, da se amortizacija opredmetenih
osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin kot odhodek prizna
v obračunanem znesku z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja ter
najvišjih amortizacijskih stopenj iz petega odstavka navedenega člena.
V vseh tistih primerih, ko bodo davčni zavezanci za poslovne in davčne namene uporabljali
iste amortizacijske stopnje, ki pa ne bodo višje od stopenj predpisanih v ZDDPO- 2, ne bo
posebnih problemov z obračunavanjem in davčnim priznavanjem stroškov amortizacije.
Prav tako velja isto, če bodo uporabljali pri obračunu amortizacije metodo enakomernega
časovnega amortiziranja, ki je davčno priznana po ZDDPO-2. Torej bo izkaz za poslovne
namene enak izkazu za davčne namene.
Vsi tisti davčni zavezanci, ki bodo za poslovne potrebe obračunavanja amortizacije uporabili
amortizacijske stopnje višje od tistih iz petega odstavka 33. člena, bodo morali izdelati dva
obračuna amortizacije, enega za poslovne in enega za davčne potrebe, ter spremljati
poslovno vrednost sredstev, kot posledico obračunavanja amortizacije po amortizacijskih
stopnjah za poslovne potrebe in tudi oslabitve vrednosti sredstev (če do njih pride) in davčno
vrednost sredstev, ki je odvisna od uporabe amortizacijskih stopenj. V takšnem primeru bi
za pravilno ugotovitev poslovnega izida po standardih, praviloma moral davčni zavezanec
obračunati odložene davke. Le ti pa ne vplivajo na ugotovitev davčne osnove, temveč vpliva
samo na ugotovljeni čisti poslovni izid. Če se za poslovne namene uporabijo višje
amortizacijske stopnje kot so predpisane v petem odstavku 33. člena bo sredstvo hitreje
amortizirano za poslovne potrebe in davčna vrednost sredstev bo višja od vrednosti sredstev,
izkazanih v bilanci stanja134.
Če povzamemo, moramo pri amortizaciji upoštevati SRS (2016), za davčne namene pa
ZDDPO-2, in sicer 33. člen. Če ocenimo, da je doba koristnosti nekega sredstva krajša kot
jo moramo določiti za davčne potrebe po ZDDPO-2, uporabimo višjo stopnjo, kot določa
zakon. V tem primeru bo sredstvo hitreje amortizirano. Sam znesek amortizacije je na koncu
dobe koristnosti enak za poslovne in davčne namene.
Do razlike v takšnih primerih pride pri odtujitvi oziroma odpravi evidentiranja takih
sredstev. Ker bomo imeli v izkazu za davčne namene, višje izkazano vrednost takšnega
sredstva, kot v izkazu za poslovne namene, bo to posledično pripeljalo do odhodkov v izkazu
za davčne namene in prihodkov v izkazu za poslovne namene. V končni fazi bo v obeh
primerih če seštejemo amortizacijo, le ta enaka.
Če vzamemo primer obračuna amortizacije za davčne in poslovne potrebe, in sicer davčni
zavezanec je kupil licenco leta 2000 za štiri leta za proizvodnjo nekega proizvoda za 10.000
EUR, najvišja zakonsko določena amortizacijska stopnja pri tem pa je 10%. Za davčne
potrebe se bo obračunavala amortizacija 10 let, kar pomeni, da bo letno znašala 1.000 EUR,
in bo davčno priznan odhodek. Za poslovne namene pa se davčni zavezanec odloči za
amortizacijsko stopnjo 25%, zaradi dobe koristnosti 4 leta. V tem primeru znaša amortizacija
2.500 EUR, sredstvo pa se odpiše v štirih letih. Če se davčni zavezanec odloči, da bo po treh
letih uporabe licenco prodal, torej v letu 2002, pomeni, tako kot smo že napisali, da v izkazu
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09,
110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12 in 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15.
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za davčne potrebe nastanejo odhodki v znesku 3.600 EUR, v izkazu za poslovne potrebe pa
prihodki v znesku 900 EUR. Pri izračunu izhajamo seveda iz knjigovodske oziroma davčne
vrednosti konec leta 2002, torej ob prodaji proizvoda, kot tudi spodaj prikazujemo:
Davčni izkaz
Davčna vrednost sredstev konec leta 2002
Prodajna vrednost
Vpliv na davčno osnovo (odhodki)

7.000 EUR
3.400 EUR
3.600 EUR

Poslovni izkaz
Knjigovodska vrednost sredstev konec leta 2002
Prodajna vrednost
Prihodki v izkazu poslovnega izida

2.500 EUR
3.400 EUR
900 EUR

Če primerjamo skupaj obračunano amortizacijo in sicer obračunano za poslovne namene in
davčne namene in če ji prištejemo prihodke oziroma odhodke od prodaje pa ugotovimo, da
je znesek enak. In sicer za davčne namene je bila do konec leta 2002 obračunana in davčno
priznana amortizacija v znesku 3.000 EUR ob prodaji pa še priznani odhodki iz tega naslova
3.600 EUR, kar skupaj znaša 6.600 EUR. Pri obračunu amortizacije za poslovne namene pa
je bila obračunana amortizacija do prodaje 7.500 EUR, ob prodaji pa se evidentirajo prihodki
900 EUR, kar če jih odštejemo skupaj znaša 6.600 EUR. Skupen znesek iz naslova
amortizacije in prodaje takega sredstva je torej 6.600 EUR in je v obeh primerih enak.
Razlika je v tem, da imamo pri izkazu za davčne namene odhodke, ki vplivajo na davčno
osnovo. Medtem, ko v izkazu za poslovne namene evidentiramo prihodke135.
Pri opredmetenem osnovnem sredstvu, katerega doba uporabnosti je daljša od enega leta in
katerega posamična nabavna vrednost ne presega 500,00 EUR, se kot odhodek ob prenosu
v uporabo prizna odpis celotne nabavne vrednosti136.
Medtem ko dr. Škof in ostali v knjigi Davčno pravo ugotavljajo, da se za opremo katerih
posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR, kot odhodek prizna celotna nabavna
vrednost ob prenosu v uporabo takega sredstva, vendar ker gre za opremo, katere doba
koristnosti je daljša od enega leta, takšna davčna obravnava nujno povzroča evidentiranje
obveznosti za odloženi davek137.
Davčni zavezanec se lahko odloči tudi za padajočo oziroma degresivno metodo
amortiziranja kot to tudi določajo standardi. Uporabijo jo lahko za poslovne namene, za
davčne pa tako obračunana amortizacija ni davčno priznan odhodek. Davčni zavezanci jo
izberejo po navadi, če ocenjujejo, da bodo imeli v začetku poslovanja višje prihodke
oziroma, da bodo v začetku poslovanja od takega sredstva pritekale večje koristi, kot v
kasnejšem obdobju poslovanja.

135

Jerman S., Odar M.: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb s komentarjem. Ljubljana: GV, 2008, str.
306.
136
Bohorič M. & Oštir D.: Davki v podjetju. Ljubljana: Inštitut za javne finance, 2006, str. 90.
137
Škof B., Wakounig M. in drugi: Davčno pravo. Maribor: PF in Davčno-finančni raziskovalni inštitut, 2007,
str. 305.
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9.6

Rezervacije pri bankah, borzno posredniških družbah in
zavarovalnicah

Banke138, zavarovalnice139 in borznoposredniške družbe140, so del finančnega sistema,
njihovo delovanje pa je opredeljeno s posebnimi zakoni, čeprav tudi zanje velja, temeljni
zakon, ki ureja delovanje gospodarskih družb, torej ZGD. Le-ta predpisuje v enajstem
odstavku 54. člena, da morajo banke in zavarovalnice obvezno sestavljati letna poročila v
skladu z MRS oziroma MSRP. Borznoposredniške hiše pa se lahko tako kot druge družbe
odločijo za računovodenje po SRS ali MRS oziroma MSRP. Rezervacije obravnavata MRS
37 – Rezervacije in SRS 10 – Rezervacije.
V 34. členu ZDDPO-2 je zakonodajalec lex specialis uredil davčno priznavanje odhodkov
za rezervacije za posebna tveganja v bankah, zavarovalno tehnične rezervacije v
zavarovalnicah in posebne rezervacije borznoposredniških družbah. Vse druge rezervacije v
navedenih institucijah se davčno obravnavajo po določbah 20. člena.
Za posebna tveganja oblikujejo navedene institucije rezervacije, ki se priznajo kot odhodek
v obračunanih zneskih, vendar največ do višine, ki jo pri bankah določa Zakon o bančništvu,
pri borznoposredniških družbah Zakon o trgu finančnih instrumentov in pri zavarovalnicah
Zakon o zavarovalništvu141.
Če povzamemo so tudi rezervacije pri bankah, borzno posredniških hišah in zavarovalnicah
davčno priznan odhodek, vendar do višine, ki jo določa posamezni zakon, ki ureja delovanje
posameznih institucij. Za znesek rezervacij, ki morajo iti oblikovane, je manj denarja v
obtoku na primer pri bankah. Pomeni, da če bi ZDDPO – 2 določal manjši znesek rezervacij
kot davčno priznan odhodek, bi to pomenilo večjo davčno osnovo, večje plačilo davka in že
iz tega naslova nižji znesek denarja v obtoku.

9.7

Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo

Nujen pogoj za ustvarjanje prihodkov so tudi plače, nadomestila plač, in druga izplačila v
zvezi z zaposlitvijo, zato se le-ti po ZDDPO-2142 priznajo kot odhodki v obračunanem
znesku.
Govorimo o plačah, drugih izplačilih v zvezi z zaposlitvijo ter nadomestilih plače za čas
odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta in zaradi drugih odsotnosti z dela delavcev,
poslovodnih delavcev, prokuristov in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
To so tudi stroški bonitet, ki so obdavčeni po zakonu o dohodnini ter nagrade vajencem. Kot
odhodki pa se priznajo tudi regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob
upokojitvi, solidarnostne pomoči ter povračila stroškov v zvezi z delom, ki so: stroški
prehrane med delom, prevoza na delo in z dela, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno
Delovanje bank določa Zakon o bančništvu. Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB.
Delovanje zavarovalnic določa Zakon o zavarovalništvu. Uradni list RS, št. 93/15.
140
Delovanje borznoposredniških družb določa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih
instrumentov. Uradni list RS, št. 30/16.
141
Jerman S., Odar M.: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb s komentarjem. Ljubljana: GV, 2008, str.
320.
142
35. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08,
5/09, 96/09, 110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12 in 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15.
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življenje in povračila stroškov na službenem potovanju (dnevnica, povračilo stroškov
prevoza (tudi kilometrina) in povračilo stroškov za prenočišče143.
Če povzamemo so stroški plač, nadomestila plač in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo, po
ZDDPO-2 davčno priznan odhodek. Pri tem je potrebno poudariti, da morajo navedena
izplačila biti izplačana v skladu z zakonodajo, ki jih določa. To je Zakon o delavnih
razmerjih144, razne kolektivne pogodbe, ki določajo višine osnovne plače, Zakon o
minimalni plači145,..Torej ZDDPO-2, se z pravilnostjo obračuna ne ukvarja, ampak reče, da
so v celoti priznani.

10. Davčna izguba in pokrivanje davčne izgube
Kot določa SRS (2016) je čisti dobiček razlika med prihodki in odhodki, zmanjšana za
obračunani davek iz dobička ter preračunana za odložene terjatve in odložene obveznosti za
davek. Če so prihodki manjši, je razlika čista izguba, povečana za morebitni obračunani
davek iz dobička ter preračunana za odložene terjatve in odložene obveznosti za davek146.
ZDDPO-2 pa določa davčno izgubo in sicer v 36. členu, ki pravi, da je davčna izguba
presežek odhodkov nad prihodki, ki so določeni s tem zakonu147.
Moramo razlikovati med davčno in izgubo iz poslovanja. Razlikujeta se po tem, da se izguba
iz poslovanja ugotavlja v izkazu poslovnega izida, kot razlika med prihodki in odhodki
zavezanca, davčna izguba pa se ugotovi v davčnem izkazu, in ni predmet evidentiranja v
bilanci stanja pravne osebe. Da bi bila davčna izguba enako poslovni je v praksi izredno
redko, predvsem zaradi tega, ker vsi odhodki niso tudi davčno priznani148, zato je tudi
večinoma davčna izguba višja kot poslovna.
Prav tako pa moramo razlikovati tudi pokrivanje izgube za poslovne in davčne namene.
Poslovna izguba se pokriva po pravilih ZGD-1 in SRS, MRS oziroma MSRP, davčna izguba
pa se pokriva zgolj na način, ki ga kogentno določa ZDDPO-2149.
Po drugem odstavku 36. člena ZDDPO-2 je davčno izgubo možno prenašati v naslednja
davčna obdobja brez časovnih omejitev. Prenos izgube se v naslednja obdobja opravi z
namenom zmanjšanja pozitivne davčne osnove, prihodnjih davčnih obdobij, vendar je
zmanjšanje dovoljeno zgolj do višine 50% davčne osnove davčnega obdobja, kot to določa
četrti odstavek 36. člena ZDDPO-2150.
Mayr B.: Vpliv uporabe določil računovodskih standardov na obdavčitev dohodkov pravnih oseb. Zbornik
referatov 10. Kongresa Društva davčnih svetovalcev Slovenije). Ljubljana: Društvo davčnih svetovalcev
Slovenije, 2006, str. 85.
144
Zakon o delovnih razmerjih. Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT in 33/16 – PZ-F.
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Zakon o minimalni plači. Uradni list RS, št. 13/10 in 92/15.
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Slovenski računovodski standardi 2016. Uradni list RS, št. 95/15.
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Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09,
110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12 in 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15.
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Jerman S., Odar M.: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb s komentarjem. Ljubljana: GV, 2008, str.
327.
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Škof B., Wakounig M. in drugi: Davčno pravo. Maribor: PF in Davčno-finančni raziskovalni inštitut, 2007,
str. 329.
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Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09,
110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12 in 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15.
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Pravico uveljavljanja in pokrivanja davčne izgube oziroma prenos davčne izgube v naslednja
davčna obdobja, lahko davčni zavezanec tudi izgubi. To se lahko zgodi če sta dva pogoja
komulativno izpolnjena, in sicer:
-

sprememba lastništva za več kot 50% in

-

da dve leti pred ali po spremembi lastništva bistveno spremeni dejavnost (razen, če
je le-ta spremenjena zaradi ohranjanja delovnih mest ali sanacije poslovanja)151.

Če podamo sklepne misli in povzamemo davčno izgubo, bi rekli da je logična posledica tega,
da če se prihodki in odhodki za poslovne namene, razlikujejo od prihodkov in odhodkov za
davčne namene, ki se določijo na podlagi ZDDPO-2, potem se razlikuje tudi poslovna in
davčna izguba. S tem ko se lahko davčna izguba prenaša v naslednja obdobja, se na tak način
znižuje davčna osnova.
Sklepamo tudi, da to da se lahko davčna izguba prenaša v naslednja obdobja je posebej
pomembno z vidika tistih, ki so začeli s poslovanjem in v prvih letih še ne ustvarjajo
dobičkov, in za zavezance, ki v nekem obdobju več investirajo in imajo zato slabši poslovni
in posledično tudi davčni rezultat.

10.1 Sodba X Ips 454/2011
Kot primer za pokrivanje davčne izgube navajamo sodbo X Ips 454/2011.
Pri obračunavanju in plačevanju davka od dohodka pravnih oseb se lahko uveljavlja
zmanjšanje davčne osnove zaradi pokrivanja davčne izgube preteklih let, pri čemer se te
izgube upoštevajo v višinah, ugotovljenih v predloženih davčnih obračunih za leta, v katerih
je bila izkazana uveljavljana davčna izguba v skladu s predpisi, ki so veljali v letu nastanka
davčne izgube.
Prvostopenjski organ v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora davka od dohodkov
pravnih oseb za obdobje od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2007 tožeči stranki (v nadaljevanju
revident) dodatno odmeril davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2006, akontacije in
obresti v skupnem znesku 3.032.711,21 EUR.
Davčni zavezanec je v obračunih davka od dohodka pravnih oseb za leti 2006 in 2007
uveljavljal pokrivanje davčne izgube iz leta 2001 in 2002 in sicer v previsokih zneskih, in
ne v višini kakršna je bila pravilno izkazana v davčnih obračunih za navedeni leti. Do razlike
je prišlo, ker je ZDDPO, Ur. l. RS. št. 72/93, ki je urejal izkazovanje davčne izgube javnih
podjetij, tako, da so le ta, ki so bila deloma v javni lasti, bila oproščeno plačila davka od
dobička pravnih oseb samo od sorazmernega dela dobička, to je od dobička, ki pripada
proračunu Republike Slovenije oziroma občine, medtem, ko je Zakon o davku od dohodka
pravnih oseb (v nadaljevanju ZDDPO-1, Ur. l. RS, št. 40/2004 in spremembe), ki je veljala
v času izdaje prvostopenjske upravne odločbe, določal, da tudi javna podjetja v mešani
lastnini plačajo davek od dobička kot celote. Davčni zavezanec se je pri tem skliceval na
določbe 29. člena ZDDPO-1 in na določbe 36. člena Zakona o davku od dohodka pravnih
Škof B., Wakounig M. in drugi: Davčno pravo. Maribor: PF in Davčno-finančni raziskovalni inštitut, 2007,
str. 330.
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oseb (v nadaljevanju ZDDPO-2, Ur. l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji), po katerih se davčna
osnova lahko zmanjša. Le- to se lahko izvede z upoštevanjem izgub iz preteklih davčnih
obdobij. In sicer ugotovljene z upoštevanjem takrat veljavnih predpisov.
Revident delniška družba - javno podjetje v večinski lasti države (79,5 % ob koncu leta 2007)
in je zato v letih 2001 in 2002 v skladu s 6. členom ZDDPO moral davčno izgubo izkazovati
v sorazmernem delu izgube, ki se nanaša na zasebni kapital, kar mu je bilo naloženo tudi s
pravnomočno odločbo prvostopenjskega davčnega organa, št. 48010-334/2003-300894/198, da postane zavezanec za plačilo davka po ZDDPO-1, in sicer z nastopom
veljavnosti tega zakona. Odločba pa je veljavna od 27.02.2004.
Davčna izguba se lahko zmanjšuje iz naslova preteklih izgub, in sicer v določeni višini. Lete pa ne smemo prikazati večje, kot je bila v letu nastanka, upoštevajoč takrat veljavne
predpise.
Revident v obračunih davka od dobička pravnih oseb za leti 2001 in 2002 nepravilno
izkazoval izgubo v celotni višini in ne le v deležu zasebnega kapitala, torej kjer Republika
Slovenija ni izkazovala lastniškega deleža. Za leti 2001 in 2002 je bila ugotovljena višina
davčne izgube. In v tako ugotovljeni višini lahko za navedeni leti zmanjšuje davčno osnovo.
Revident je naredil napako in upošteval višino izgube, kot če bi nastala v letih 2006 in 2007.
Upošteval je predpise veljavne v času zmanjšanja davčne osnove, kar ni pravilno152.

11. Posebna ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov
Posebna ureditev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov je
določena v ZDDPO-2 in sicer od 67.a člena do 67.g člena.
67.b člen ZDDPO-2 določa, da je zavezanec po tem zakonu, ki je družba po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, in družbi primerljiva tuja oseba za poslovno enoto, ki jo ima v Sloveniji,
lahko ugotavlja davčno osnovo za davčno obdobje z upoštevanjem normiranih odhodkov v
višini, določeni v prvem odstavku 67.e člena tega zakona, če priglasi ugotavljanje davčne
osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja
davčni postopek, in pod naslednjimi pogoji:
- če v koledarskem letu pred davčnim obdobjem, za katero uveljavlja ugotavljanje
davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, njegovi prihodki, ugotovljeni
po pravilih o računovodenju, ne presegajo 50.000 eurov, ali
- če v koledarskem letu pred davčnim obdobjem, za katero uveljavlja ugotavljanje
davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, njegovi prihodki, ugotovljeni
po pravilih o računovodenju, ne presegajo 100.000 evrov in je bila v skladu predpisi,
ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pri zavezancu obvezno zavarovana
vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev,
in s tem poglavjem ni drugače določeno.

152

Sodba in sklep vrhovnega sodišča RS, št. UPRS I U 1014/2010, z dne 14.06.2012.
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67.c člen določa, da mora zavezanec iz 67.b člena tega zakona davčnemu organu v roku,
določenim z zakonom, ki ureja davčni postopek, priglasiti, da bo ugotavljal davčno osnovo
z upoštevanjem normiranih odhodkov.
Tretji odstavek 67.c člena določa, da mora zavezanec iz 67.b člena tega zakona mora v roku,
določenim z zakonom, ki ureja davčni postopek, davčni organ obvestiti o prenehanju
ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Obvestilo učinkuje od
začetka davčnega obdobja, za katero je davčni zavezanec obvestil davčni organ.
Peti odstavek 67.c člena ZDDPO-2 določa, da ne glede na tretji odstavek tega člena mora
zavezanec iz 67.b člena tega zakona, ki dve zaporedni davčni obdobji ne izpolnjuje pogojev
po tem poglavju, ugotavljati davčno osnovo v skladu s splošnimi pravili tega zakona za
celotno davčno obdobje, ki sledi tema dvema davčnima obdobjema153.
ZDDPO-2 v 67.e členu predpisuje določanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih
odhodkov. Prvi odstavek navedenega člena določa, da se pri ugotavljanju davčne osnove z
upoštevanjem normiranih odhodkov upoštevajo davčno priznani prihodki in normirani
odhodki v višini 80 % teh prihodkov. Drugi odstavek navedenega člena pa določa, da pri
ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se ne morejo uveljavljati
davčne olajšave, ki so določene s tem zakonom in drugimi zakoni, če zmanjšujejo davčno
osnovo po tem zakonu. Tretji odstavek pa določa, da pri ugotavljanju davčne osnove z
upoštevanjem normiranih odhodkov se davčna osnova ne more zmanjševati za priznane
odhodke, zmanjšanja davčne osnove in davčno izgubo154.
Če ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem odhodkov povzamemo in kritično
ovrednotimo, ugotovimo, da je tak način ugotavljanja davčne osnove ugoden za tiste davčne
zavezance, ki imajo visoke prihodke, stroški pa so nizki, saj se jim priznajo odhodki v višini
80% prihodkov, ne glede na to če so jih dejansko imeli. Od tako ugotovljene davčne osnove,
pa zavezanci plačajo davek po stopnji, ki tudi sicer velja za vse zavezance za davek po
ZDDPO-2. Zadevo velja tudi razmisliti, saj pri takšnem ugotavljanju davčne osnove olajšave
niso priznane. Torej se tudi z vidika davčnih olajšav splača ugotoviti ali je res za davčnega
zavezanca ugodnejše ugotavljanje davčne osnove z upoštevanje normiranih odhodkov.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09,
110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12 in 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15.
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Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09,
110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12 in 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15.
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III. DEL: UGOTAVLJANJE DAVČNE OSNOVE ZA DAVEK
OD DOHODKA PRAVNIH OSEB NA HRVAŠKEM
Splošne določbe

1.

Davčna osnova davka od dohodka pravnih oseb na Hrvaškem je določena v Zakonu o porezu
na dobit155.
Hrvaški davčni sistem se je večkrat spreminjal zaradi podpiranja naložb tujih vlagateljev156.
Davčni zavezanec po Zakonu o porezu na dobit157 je:
-

pravna in fizična oseba, rezident republike Hrvaške, ki opravlja gospodarsko
dejavnost samostojno, trajno, z namenom ustvarjanja dobička, dohodkov ali
prihodkov, ali drugih gospodarskih koristi;

-

poslovna enota nerezidenta;

-

ter fizična oseba, ki ustvarja prihodke na podlagi predpisov o dohodnini, če izjavi,
da bo plačevala davek od dohodka pravnih oseb (porez na dobit) namesto dohodnine;

-

in fizične osebe, ki ustvarjajo dobiček z obrtjo in njej podobne dejavnosti. Četrti
odstavek 2. člena Zakona o porezu na dobit določa, da morajo fizične osebe
izpolnjevati naslednje pogoje:
-

realizacija skupnih prihodkov v preteklem finančnem obdobju presežena za
HRK 2,000,000,00 ali

-

realizacija skupnih prihodkov v preteklem finančnem obdobju presežena za
HRK 400,000,00 ali

-

je vrednost dolgoročnih sredstev presežena za HRK 2.000,000,00 in
če zaposluje več kot 15 zaposlenih v primerjavi s preteklim davčnim
obdobjem158.

Fizična oseba, ki izpolni zgoraj navedene pogoje mora s pisno izjavo obvestit pristojno
krajevno izpostavo davčne uprave in sicer do konca tekočega leta v katerem so izpolnjeni
predpisani pogoji, ter najkasneje 20 dni po izteku davčnega obdobja159.
Zakon o porezu na dobit. Narodne novine Republike Hrvatske, št. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10,
22/12, 148/13, 143/14, 50/16.
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Davčna osnova davka na dobiček je dobiček, ki se ugotovi na podlagi računovodskih
predpisov (HSFI – Hrvatski standardi financijskog izvještavanja in MSRS), kot razlika med
prihodki in odhodki, pred obračunanim davkom na dobiček, in ki je povečana oziroma
zmanjšana na podlagi Zakona o porezu na dobit160.
Davčna osnova za davek od dohodka pravnih oseb, davčnega zavezanca rezidenta je dobiček
ustvarjen na Hrvaškem in v tujini.
Četrti odstavek 5. člena Zakona o porezu na dobit določa, da se v davčno osnovo všteje tudi
dobiček od likvidacije, prodaje, spremembe pravno organizacijske oblike in delitve
davčnega zavezanca. Davčna osnova se določi na podlagi tržne vrednosti sredstev, če ni z
Zakonom o porezu na dobit določeno drugače.
Zakon o porezu na dobit v petem odstavku 5. člena določa, da se med odhodke po Zakonu o
porezu na dobit štejejo tudi odhodki plačanih premij prostovoljnega pokojninskega
zavarovanja, ki jih delodajalec plača za delavce, in od katerih se ne plača davek po Zakonu
o dohodnini.
Meja zneska premij prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, ki ga lahko davčni
zavezanec plača za zaposlenega je 500 kun mesečno oziroma največ 6.000 kun letno161.
Davčno niso priznani odhodki, ki ne nastanejo v povezavi z opravljanjem registrirane
dejavnosti davčnega zavezanca oziroma niso posledica take dejavnosti, kot določa šesti
odstavek 5. člena Zakona o porezu na dobit162.
Pri določanju davčne osnove Zakona o porezu na dobit na Hrvaškem je pomembno vedeti,
da se davčna osnova določi na naslednji način. Najprej se ugotovijo vsi prihodki, od katerih
se odštejejo vsi odhodki, torej poslovni, finančni in drugi prihodki in odhodki, ki se določijo
na podlagi računovodskih predpisov in Mednarodnih standardov računovodskega poročanja.
Tako dobimo poslovni dobiček ali poslovno izgubo. Za davčne namene, torej da dobimo
davčno osnovo pa moramo povečati dobljen poslovni dobiček oziroma zmanjšati poslovno
izgubo. Kar pa opisujemo v nadaljevanju.

Djedović P.: Porezni sustav u Republiki Hrvatski. Zbornik referatov 10. Davčne konference Slovenskega
inštituta za revizijo. Ljubljana: Slovenski inštitut za revizijo, 2010, str. 141-150.
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Porezna uprava Republike Hrvatske. (2016). Hrvatski porezni sustav. Online. Najdeno 25.08.2016 na spletni
strani http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Prirucnici_brosure/PorezniSustav_2012.pdf.
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Zmanjšanje davčne osnove

2.

Davčni zavezanec najprej ugotovi, tako kot smo zgoraj opisali, poslovni dobiček ali
poslovno izgubo. Na dalje pa Zakon o porezu na dobit v 6. členu določa kaj zmanjšuje
davčno osnovo, oziroma kako zmanjšamo poslovni dobiček oziroma izgubo, in sicer jo
zmanjšujejo:
-

prihodki iz dividend in deležev v dobičku;

-

prihodki od popravka vrednosti delnic in deležev (nerealizirani dobički), če so bili
vključeni v davčno osnovo;

-

prihodki od neplačanih odpisov vrednosti terjatev, ki so v preteklih davčnih obdobjih
bili vključeni v davčno osnovo, ampak niso izključeni i davčne osnove, kot davčno
priznan odhodek;

-

za razliko amortizacije, ki v prejšnjih davčnih obdobjih ni bila davčno priznana, do
vrednosti predpisane v 12. členu Zakona o porezu na dobit;

-

znesek spodbud v obliki davčne oprostitve ali olajšave, skladno s posebnimi predpisi;

-

za reinvestiran dobiček, razen če ni ustvarjen iz bančnega oziroma finančnega
nebančnega sektorja163.

V nadaljevanju bomo navedeno tudi opisali in podali svoje kritično mnenje.

Prihodki od dividend in deležev v dobičku

2.1

Prihodki iz dividend in deležev v dobičku so dobljeni na podlagi udeležbe v kapitalu, ki
povečajo računovodski dobiček ali zmanjšajo računovodsko izgubo. Dividende in deleži v
dobičku se obdavčijo že pri davčnem zavezancu, ki jih izplačuje, zato se zaradi izogibanja
dvojni obdavčitvi, ki je tudi zelo pomemben davčni vidik, izvzamejo iz davčne osnove
prejemnika le teh. Takšni prihodki so prihodki:
-

katerih izplačevalec je davčni zavezanec po Zakonu o porezu na dobit ali drugega
enakovrednega davka;

-

katerih izplačevalec je društvo, s pravno obliko, načinom obračunavanja in
plačevanja davka je primerljivo z Zakonom o porezu na dobit;

-

če izplačevalcu to niso davčno priznan odhodek.

Zakon o porezu na dobit. Narodne novine Republike Hrvatske, št. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10,
22/12, 148/13, 143/14, 50/16.
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Če pa so dividende bile izplačane iz druge države članice EU, se smatra, da sta izpolnjena
pogoja iz prvih dveh alinej, če je izplačevalec:
-

davčni zavezanec za davek, za katerega se smatra, da sodi v skupni sistem
obdavčevanja za matično družbo in povezane družbe iz različnih držav članic EU;

-

davčni zavezanec v takšni statusni obliki, ki sodi v skupni sistem obdavčenja za
matični družbo in povezane družbe iz različnih držav članic EU;

-

rezident države članice UE, v skladu s pravom te države, ne nanaša pa se na rezidente
izven EU, v skladu z mednarodnimi pogodbami o izogibanju dvojnega
obdavčevanja164.

Pravilnik o porezu na dobit v 12. členu določa, da mora davčni zavezanec zraven obračuna
davka od dohodka pravnih oseb, torej obrazca PD predložiti oziroma dostaviti davčnemu
organu še:
-

dokaz o udeležbi v kapitalu;

-

dokazilo o prej navedenih izpolnjenih pogojih, če je izplačevalec nerezident;

-

dokaz o rezidenčnosti izplačevalca, razen, če je rezident Republike Hrvaška;

-

izjavo izplačevalca, da izplačane dividende niso davčno priznan odhodek, v njegovi
državi rezidentstva,

če želi da se mu izvzeti iz davčne osnove prihodke iz dividend in deležev v kapitalu.
Navedeni dokumenti se davčni upravi oddajo samo enkrat oziroma ob prvem izvzetju
dividend oziroma deležev iz prihodkov, naknadno pa samo, če se podatki spremenijo165.
Kljub temu, da morajo, navedene dokumente posredovati davčni upravi samo enkrat,
menimo da glede na pravni vidik, morajo davčni zavezanci veliko časa nameniti dokazilom,
ki bi jih lahko davčna uprava pridobila sama po uradni poti. Z davčnega vidika je pomembno,
da se prihodki dividend in udeležb v kapitalu izločijo iz davčne osnove, da ti prihodki niso
obdavčeni dvakrat, torej prvič pri izplačevalcu in nato še pri prejemniku dividend in
prihodkov iz udeležbe v kapitalu. Zaradi navedenega menimo, da je zakon pravilno
nastavljen.

2.2

Prihodki od popravka vrednosti delnic in deležev

Pri prihodkih od popravka vrednosti delnic in deležev (nerealizirani dobički), če so bili
vključeni v davčno osnovo, gre za finančna sredstva namenjena trgovanju, ki so bila
prevrednotena na pošteno vrednost. Na primer če se v letu 2015 knjižijo prihodki od
povečanja vrednosti delnic namenjenih za trgovanje, ki so bile v predhodnem davčnem
Zakon o porezu na dobit. Narodne novine Republike Hrvatske, št. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10,
22/12, 148/13, 143/14, 50/16.
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obdobju (2014) prevrednotene na nižje vrednosti ter je bil ta odhodek v letu 2014 davčno
nepriznan odhodek, tedaj se mora v obdavčljive prihodke vključiti le pozitivna razlika. Če
pa v prejšnjih letih ni bilo prevrednotenja na nižje vrednosti, torej ni bilo davčno
nepriznanega odhodka in če so se nerealizirani dobički izkazali kot prihodek, tedaj se z njimi
postopa kot da so realizirani. Tako, da v tem primeru prihodki, od prevrednotenja vrednosti
delnic in deležev ne morejo zmanjšati davčne osnove, torej ne govorimo o nerealiziranih
dobičkih.
Davčni vidik navedenega je, da se pri prevrednotenju na višje vrednosti upošteva že
izvedeno prevrednotenje na nižje vrednosti, pri tem mislimo na to, da so takšni odhodki že
bili davčno nepriznani in jih ne bi še enkrat obravnavali kot davčno nepriznane.
Pravni vidik določa, da je potrebno upoštevat zakonsko določilo in sestaviti davčni obračun
v skladu z njim. Davčni vidik navedenega pa ravno tako preprečuje dvojno obdavčitev, v
tem primeru glede tega, da če odhodki zaradi prevrednotenja delnic in deležev niso bili
davčno priznan odhodek, potem tudi prihodki iz naknadnega povečanja že predhodno
oslabljenih delnic in deležev, ne morejo biti v celoti davčno priznani prihodki oziroma
obdavčeni, ampak samo za pozitivno razliko. S tega vidika je zakonska določba dobro
zasnovana.

2.3

Prihodki od plačanih, a že odpisanih terjatev

Pri prihodkih od plačanih, a že predhodno odpisanih vrednosti terjatev, ki so v preteklih
davčnih obdobjih bili vključeni v davčno osnovo, ampak niso izključeni iz davčne osnove,
kot davčno priznan odhodek. Torej, če je v prejšnjem obdobju bil izveden odpis vrednosti
terjatev, ki ni bil davčno priznan odhodek, tudi prihodki od navedenih, kasneje plačanih
terjatev ne morejo biti davčno priznan prihodek, tako da se v tej vrednosti znižajo prihodki
oziroma davčna osnova, kar je z davčnega vidika zelo pomembno166.

2.4

Strošek amortizacije, ki v prejšnjih obdobjih ni bil priznan

Pri amortizaciji, ki v prejšnjih obdobjih ni bila priznana, govorimo o davčnih zavezancih, ki
so tekom predhodnih davčnih obdobjih, obračunavali amortizacijo po davčnih stopnjah nad
najvišje dopustno v skladu s Pravilnikom o amortizaciji167. Znesek amortizacije, obračunan
nad davčno dopustno stopnjo v teh predhodnih obdobjih predstavlja davčno nepriznan
odhodek in poveča davčno osnovo. Ko pa je sredstvo v celoti amortizirano, se strošek
amortizacije, ki v prejšnjih obdobjih ni bil davčno priznan odhodek, prizna tako, da zniža
davčno osnovo168.

Jurič Đ.: Godišnji obračun poreza na dobitak za 2015. godinu – sastavljanje obrazca PD. RRIF,
Računovodstvo, financije i revizija, 2016, št. 1, str. 154.
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Če je amortizacija obračunana nad dvakratnimi stopnjami, ki so davčno priznane, je
potrebno evidentirati odložene terjatve za davek, saj gre samo za začasno davčno nepriznan
strošek amortizacije169.
Z davčnega vidika zelo pomembno določilo, saj če je obračunana amortizacija v prejšnjih
obdobjih bila davčno nepriznan odhodek, zaradi previsokega obračuna le te, mora biti
davčno priznan odhodek takrat, ko je sredstvo v celoti amortizirano.

Državna podpora za izobraževanje

2.5

Gre za znesek spodbud v obliki davčne oprostitve ali olajšave, skladno s posebnimi predpisi.
Skupna državna podpora pomeni državna podpora za izobraževanje in državna podpora za
raziskovalno razvojne projekte. Državna podpora mora biti odobrena v skladu s posebnimi
predpisi državnih podpor in v skladu z podporo male vrednosti. Slednja je urejena z Uredbo
Evropske unije, ki z določenim zneskom podpore ne vpliva na trgovino med državami
članicami EU. Na Hrvaškem je regulirana z Zakonom o državnih podporah. Podpora male
vrednosti pa predstavlja podporo dodeljeno posameznemu davčnemu zavezancu, ki skupno
ne presega zneska 200.000 EUR (za davčne zavezance dejavnosti cestnega prometa 100.000
EUR), v obdobju treh let, ne glede na njeno obliko in namen170.
Državna podpora mora biti izplačana v skladu z Zakonom o državnoj potpori za obrazovanje
i izobrazbu171. Bistvo te podpore je, da ima davčni zavezanec možnost dodatno zmanjšati
davčno osnovo za določen odstotek priznanih odhodkov, nastalih v zvezi z izobraževanjem
delavcev, mora pa biti v zvezi z dejavnostjo, ki jo davčni zavezanec opravlja. Odstotek
zmanjšanja davčne osnove pa je odvisen od velikosti davčnega zavezanca in vrste
izobraževanja. Velikost davčnega zavezanca se določa v skladu s kriteriji, ki so predpisani
v 3. členu Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva. Le ta razlikuje mikro, male in
srednje subjekte tako imenovanega ˝malega gospodarstva˝172. Če na kratko povzamemo
zakon malo gospodarstvo pomeni:
-

povprečno zaposlovanje manj kot 250 delavcev letno;

-

v poslovanju so neodvisni subjekti, ki niso klasificirani kot partnerski subjekti;

-

skupni prihodki prejšnjega davčnega obdobja morajo biti nižji od 50.000.000 EUR;

-

aktiva ne sme preseči 43.000.000 EUR.

Poznajo pa še velike subjekte, ki presežejo kriterije za srednje subjekte in ne izpolnjujejo
ostale navedene kriterije malega gospodarstva.

Horvat Jurjec K.: II. Godišnji obračun amortizacije za 2015. godinu. RRIF, Računovodstvo, financije i
revizija, 2016, št. 1, str. 55.
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Vsi davčni zavezanci neodvisno od velikosti lahko davčno osnovo zmanjšajo do 60% za
splošno izobraževanje in do 25% za posebno izobraževanje. Mikro in majhni davčni
zavezanci lahko ta odstotek povečajo še za 20%, medtem ko srednji subjekti še za 10%. S
splošnim izobraževanjem so mišljene takšne kvalifikacije, ki so prenosljive na druga delovna
področja ter za delo pri drugih davčnih zavezancih. Posebno izobraževanje pa je namenjeno
zdajšnjemu oziroma bodočemu delovnemu mestu delavca pri davčnemu zavezancu, ki
financira izobraževanje. Omogoča pa takšne kvalifikacije oziroma veščine, ki niso oziroma
so samo delno prenosljive na druga delovna področja, k drugim davčnim zavezancem173.
Stroški za izobraževanje so: stroški šolnin, stroški seminarjev, kongresov, stroški svetovanj,
stroški strokovne literature, stroški odpisa oziroma (amortizacije) sredstev, ki se uporabljajo
za izobraževanje, stroški prevoza in prebivališča, če je izobraževanje izven kraja prebivanja.
Potrebno pa še je ločiti zaposlenega, ki ima status ˝radnika u nepovoljnom položaju˝, saj
izobraževanje le teh zniža davčno osnovo še za 10%. Delavec v ˝nepovoljnom položaju˝ je
delavec:
-

mlajši od 25 let, ki predhodno ni bil zaposlen;

-

invalid, s telesnimi, duševnimi in psihičnimi težavami, ki pa je vseeno sposoben
sodelovati na tržišču dela;

-

ki se je ponovno zaposlil po treh letih nezaposlenosti, posebej to velja za tiste, ki so
se ponovno zaposlili po koriščenju porodniškega in starševskega dopusta. Olajšava
velja za šest mesecev od njegove zaposlitve;

-

starejše od 45. let, ki nimajo srednješolske izobrazbe;

-

nezaposlen 12 mesecev, olajšava pa velja za prvih 6 mesecev.

Pogoj koriščenja državne podpore za izobraževanje je vodenje posebne evidence stroškov
za izobraževanje in izračun državne podpore, ki jo mora davčni zavezanec predložiti davčni
upravi skupaj z obračunov davka od dohodka pravnih oseb. V skladu z navedenim mora
davčni zavezanec v svojih poslovnih knjigah posebej voditi knjigovodstvo stroškov
izobraževanja, in sicer po vrstah stroškov izobraževanja174.
Gledano s pravnega vidika je zakonska podlaga za davčno priznanje stroškov izobraževanja
precej zapletena. Pomembni so torej drugi predpisi, saj Zakon o porezu na dobit samo pove,
da so to olajšave v skladu s posebnimi predpisi. Z davčnega vidika je pomemben pravilni
izračun davčne osnove, za dosego tega pa moramo poznati še druge predpise, ki posredno
določajo izobraževanje oziroma stroške izobraževanja, kar ne predstavlja lahkega
razumevanja za davčnega zavezanca.

Jurič Đ.: Godišnji obračun poreza na dobitak za 2015. godinu – sastavljanje obrazca PD. RRIF,
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Državna podpora za raziskovalno razvojne projekte

2.6

Omenili smo tudi, da na znižanje davčne osnove vpliva tudi državna podpora za raziskovalno
razvojne projekte. Pri tem je potrebno upoštevati Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju175 in Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko razvojne projekte, a koja se
odnosi na smanjenja osnovice poreza na dobit za opravdane troškove istraživanja i
razvoja176.
Ločimo med temeljnimi, uporabnimi in razvojnimi raziskavami. Temeljne raziskave so
namenjene širjenju znanstvenih in tehničnih znanj, ki niso povezana z industrijskimi in
komercialnimi cilji. Uporabne raziskave so tiste, ki imajo cilj doseči nova znanja, ki se lahko
koristijo za razvoj novih proizvodov, proizvodnih postopkov in storitev, ali znatna
izboljšanja obstoječih proizvodov, proizvodnih postopkov in storitev. Razvojno načrtovanje
pa pomeni pretvarjanje rezultatov uporabnih raziskav v plane načrte in modele za nove
proizvode, proizvodne postopke in storitve177.
Za davčno priznane stroške raziskav se štejejo naslednji stroški, ki jih določa 111. člen
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju:

- plače zaposlenih, ki sodelujejo v raziskavah;
- materialni stroški za raziskovanja;
- stroški storitev koriščenih tekom raziskovanja;
- stroški amortizacije sredstev uporabljenih pri raziskovanju;
- stroški amortizacije patentov in licenc, ki se uporabljajo pri raziskovanju;
- splošni stroški, ki nastanejo pri raziskovanju.
Podporo za raziskovalno razvojne projekte lahko davčni zavezanci dobijo preko dotacij
(transferjev) ali pa z zmanjšanjem davčne osnove, odvisno od tega kako je posamezni projekt
razvrščen, se lahko davčna osnova zmanjša za:
-

150% upravičenih stroškov projekta za temeljne raziskave;

-

125% upravičenih stroškov projekta za uporabne raziskave;

-

100% upravičenih stroškov projekta za razvojne raziskave178.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Narodne novine Republike Hrvatske, št. 123/03,
198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15.
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S tem da imajo pravico do znižanja davčne osnove samo tisti davčni zavezanci, ki so od
Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport prejeli potrdilo, da so nositelji podpore.
Navedeno potrdilo lahko pridobijo samo, če so predhodno na Ministrstvo oddali obrazec za
prijavo zahtevka za državno podporo za raziskovalno razvojni projekt (Obrazec 1). Višina
državne podpore pa se določi na podlagi ustvarjenih priznanih stroškov raziskovanja, ki jih
mora davčni zavezanec izkazati v Obrazcu za prijavo stroškov raziskovanja (Obrazec 2). In
sicer posebej za vsak projekt, za davčno obdobje na katerega se stroški nanašajo. Hkrati z
oddajo davčnega obračuna se mora oddati tudi Obrazec 2, kopija obrazca 1, Potrdilo
Ministrstva in izračun podpore.
S pravnega vidika vidimo zapletene zakonske določbe, ki pomenijo veliko administracije,
ter prav tako težje razumevanje samega postopka za davčne zavezance. Na kar nakazuje
dejstvo, da je v Zakonu o porezu na dobit določeno samo, da se davčna osnova zniža za
znesek spodbud oziroma olajšav v skladu s posebnimi predpisi. Nato pa mora davčni
zavezanec upoštevati določbe Pravilnika o porezu na dobit, da ugotovi kateri so posebni
predpisi. Šele nato ko pozna posebne predpise, ki smo jih že navedli (Zakon o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju in Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko razvojne
projekte, a koja se odnosi na smanjenja osnovice poreza na dobit za opravdane troškove
istraživanja i razvoja) lahko davčni zavezanec ugotovi kaj mora upoštevati, da lahko davčno
osnovo zniža na osnovi državnih podpor za raziskovalno razvojne projekte.

2.7

Reinvestirani dobiček

Reinvestirani dobiček pomeni davčno olajšavo, in sicer na način, da davčni zavezanec,
ustvarjani dobiček (ali del dobička) davčnega obdobja namesto, da bi ga izplačal
družbenikom, uporabi za povečanje osnovnega kapitala. Davčna olajšava je lahko enaka
investiciji davčnega zavezanca v dolgoročna sredstva v davčnem obdobju, s ciljem ohraniti
obstoječa delovna mesta. Povečanje osnovnega kapitala pa se opravi v naslednjem davčnem
obdobju. Reinvestira se lahko samo dobiček iz obdobja za katerega se oddaja obračun davka
od dohodka pravnih oseb179.
V davčno olajšavo reinvestiranega dobička se ne vštevajo investicije v osebne avtomobile.
Na drugi strani pa avtor Šime Guzić navaja, da je pri davčnih zavezancih, ki so registrirani
za dejavnost dajanja avtomobilov v najem in podobne dejavnosti, strošek nabave avtomobila
potreben za opravljanje osnovne dejavnosti davčnega zavezanca in s tem za ustvarjanje
davčno priznanih prihodkov, s tega vidika se nabava avtomobila prizna kot pogoj za
reinvestiranje dobička180.
Če ima davčni zavezanec prenesene davčne izgube, ne more izkoristiti davčne olajšave na
osnovi reinvestiranega dobička. Ampak mora prvo pokriti davčno izgubo.
Odločitev o povečanju osnovnega kapitala ne more biti sprejeta, dokler letne finančne izkaze
ne revidira revizor in poda mnenje brez zadržka k izkazom181.
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Davčno olajšavo na temelju reinvestiranega dobička lahko koristijo samo davčni zavezanci,
ki so ustanovljeni kot družba kapitala z registriranim osnovnim kapitalom, na podlagi
Zakona o trgovačkim društvima182.
Pomembno je poudariti, da se za davčno olajšavo za reinvestirani dobiček izhaja iz
˝računovodskega dobička˝, kot razlike med prihodki in odhodki, ki se v celoti ali delno lahko
izkoristijo za reinvestiranje.
Znižanje davčne osnove za reinvestiran dobiček ne bo priznano, v primeru, če:
- davčni zavezanec naknadno zmanjša osnovni kapital, ki je bil povečan z
reinvestiranim dobičkom in ga izplača družbenikom, ali pa ga zmanjša zaradi
povečanja drugih postavk kapitala, ki v prihodnjih davčnih obdobjih omogočajo
izplačilo dobička;
- davčni zavezanec naknadno zmanjša število zaposlenih, s katerimi ima sklenjene
veljavne pogodbe o zaposlitvi za določen in nedoločen čas v skladu z Zakonom o
radu, in sicer pred iztekom dveh let po poteku davčnega obdobja za katerega je
koriščena davčna olajšava na temelju reinvestiranega dobička (torej če se je olajšava
koristila v davčnem obračunu za leto 2015, davčni zavezanec ne sme odpustiti
nobenega delavca do konec leta 2017;
-

je razvidno, da je bilo povečanje osnovnega kapitala opravljeno s ciljem utaje davka
ali izogibanju plačila davka, kar se pa ugotavlja v postopku nadzora s strani davčne
uprave183.

Tako Zakon o porezu na dobit, kot tudi Pravilnik o porezu na dobit184 ne določata roka, do
kdaj mora davčni zavezanec zadržati reinvestiran dobiček v osnovnem kapitalu. Kar pomeni,
da gre za trajno povečanje osnovnega kapitala. Vsako naknadno zmanjšanje osnovnega
kapitala pomeni povečanje davčne osnove, v primeru izplačil družbenikom pa še davek da
dohodek od kapitala185.
Reinvestiran dobiček je samo davčna olajšava v davčnem obdobju za katerega se uveljavlja
in ne vpliva na izračun mesečnih akontacij za naslednje davčno obdobje.
Z davčnega vidika lahko rečemo, da je zelo pomembna davčna olajšava, saj je njen namen
ohranjanje delovnih mest, kar je pozitivno za gospodarstvo. Pomembno je to, da gre za
olajšavo, ki znižuje davčno osnovo, in se torej ne upošteva komaj takrat, ko je davčna osnova
že izračunana. S pravnega vidika pa je pomembno to, da mora davčni zavezanec upoštevati
več zakonov, ki smo jih tudi prej omenili, da lahko pravilno izpelje postopek reinvestiranega
dobička.

Zakon o trgovačkim društvima. Narodne novine Republike Hrvatske, št. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00,
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Če povzamemo celotno zmanjšanje davčne osnove ugotovimo, da gre za zmanjšanje
˝računovodskega˝ dobička ali povečanje ˝računovodske˝ izgube, in sicer na način, da
prihodki ne bi bili dvakrat obdavčeni, oziroma stroški dvakrat priznani kot davčno priznani
odhodki, ali pa se zmanjša z davčno olajšavo. Z davčnega vidika je pomembno znižanje
davčne osnove z olajšavami. S pravnega vidika pa so pomembna zakonska določila, ki jih je
potrebno upoštevati, da je znižanje davčne osnove pravilno izvedeno in v skladu z zakoni.
V nadaljevanju pa opisujemo katere kategorije povečujejo davčno osnovo oziroma
˝računovodski˝ dobiček oziroma zmanjšujejo ˝računovodsko˝ izgubo.

Povečanje davčne osnove

3.

Zakon v prvem odstavku 7. člena našteva tiste odhodke, ki niso davčno priznani in zato
povečujejo davčno osnovo. Davčna osnova se poveča za:
-

za odhodke od popravka vrednosti delnic in deležev (nerealizirana izguba), če so bili
izkazani med odhodki;

-

za znesek amortizacije, ki presega predpisano v 12. členu Zakona o porezu na dobit;

-

za 70% stroškov reprezentance, ki so nastali v poslovnem odnosu s poslovnimi
partnerji;

-

za 30% stroškov, razen stroškov zavarovanja in obresti, nastalih v zvezi z lastnim ali
najetim motornim vozilom in drugih prevoznih sredstev (osebni avtomobil, plovilo,
helikopter, …) poslovodnih in drugih zaposlenih oseb, če se koriščenje sredstva za
osebni prevoz ne obdavči pri plači kot boniteta;

-

za primanjkljaje sredstev nad višino določeno s strani Hrvaške gospodarske zbornice
oziroma Hrvaške obrtne zbornice, v smislu predpisov davka na dodano vrednost, na
osnovi katerih se ne plača dohodnina;

-

za stroške prisilne izterjave davkov;

-

za kazni;

-

za zamudne obresti med povezanimi osebami;

-

premoženjske koristi dane fizičnim in pravnim osebam, da ne bi prišlo do, ali pa da
pride do neke situacije, npr. da se nek posel opravi prej, kot bi se sicer, ali pa da se
sploh ne opravi;

-

za donacije izplačane nad določenim odstotkom sedmega in osmega odstavka
navedenega člena;

-

za obresti, ki niso davčno priznane po Zakonu o porezu na dobit;

-

za odhodke določene oziroma ugotovljene v postopku nadzora, s pripadajočim
davkom na dodano vrednost, dohodnino, ter tudi skritimi izplačili dobička;
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-

za vse druge odhodke, ki niso potrebni pa pridobitev obdavčljivih prihodkov186.

Nadalje pa Zakon o porezu na dobit od drugega do 9 odstavka 7. člena opisuje samo nekatere
odhodke, ki povečujejo davčno osnovo.
V navedenih alinejah gre za davčno nepriznane odhodke, za katere se poveča ˝računovodski˝
dobiček oziroma zniža ˝računovodska˝ izguba. Ko je prvotno izkazana ˝računovodska˝
izguba, navedeni davčno nepriznani odhodki, ne samo da znižajo izgubo, ampak lahko
davčnega zavezanca privedejo do ˝davčnega dobička˝ oziroma lahko vplivajo na oblikovanje
davčne osnove in posledično tudi plačilu davka187.
V nadaljevanju pa bomo posamezne kategorije, ki povečujejo davčno osnovo tudi
podrobneje pogledali.

3.1

Odhodki nerealiziranih izgub

Ko govorimo o odhodkih od popravka vrednosti delnic in deležev, torej nerealizirani izgubi,
če so bili izkazani med stroški in vključeni med odhodke v ˝računovodski˝ dobičku ali
izgubi. Pod nerealizirano izgubo razumemo usklajevanje vrednosti delnic in deležev pod
njihovo nabavno ceno. Kar pomeni, da če ima davčni zavezanec finančna sredstva
namenjena za trgovanje, tudi takšne, ki kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
jih morajo vrednotiti po pošteni vrednosti v skladu s HSFI 9 in MRS 39. Če je poštena
vrednost delnic in deležev, ki so namenjeni prodaji nižja od knjigovodske vrednosti, razlika
predstavlja nerealizirano izgubo. Gre za davčno nepriznan odhodek. V bistvu pa je to samo
začasna razlika, saj bodo ti odhodki priznani v obdobju v katerem bodo finančna sredstva
prodana.
Z davčnega vidika je pomembno, kdaj bodo navedeni odhodki davčno priznani, torej ko
bodo finančna sredstva prodana. S pravnega vidika je potrebno navedeno določbo
upoštevati, saj na tak način davčni zavezanci pravilno določijo davčno osnovo.

3.2

Amortizacija nad predpisanimi stopnjami

Navedeni naslov zajema naslednje:
-

znesek amortizacije dolgoročnih sredstev, ki se obračuna nad zakonsko določenimi
stopnjami v 12. členu Zakona o porezu na dobit;

-

znesek amortizacije obračunan z drugo metodo amortiziranja, v primerjavi s
predpisano linearno metodo amortiziranja, če je tako izračunan znesek amortizacije
višji od zneska amortizacije, obračunanega po najvišji dvokratni davčni stopnji;

Zakon o porezu na dobit. Narodne novine Republike Hrvatske, št. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10,
22/12, 148/13, 143/14, 50/16.
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-

znesek izgube zaradi popravka vrednosti dolgoročnih materialnih in nematerialnih
sredstev, ki je večja od zneska davčno priznanega stroška amortizacije, razen v
primeru izredne škode, za katerega obstaja verodostojna dokumentacija. Samo v tem
primeru bo izguba davčno priznan odhodek188.

Če povzamemo, lahko rečemo, da zgoraj navedeni primeri amortizacije povečujejo
˝računovodski˝ dobiček in znižujejo ˝računovodsko˝ izgubo. To je pomemben davčni vidik.
Moramo vedeti, da če amortizacija ni obračunana v skladu z Zakonom o porezu na dobit,
oziroma je obračunana višje kot določa navedeni zakon, potem to ni davčno priznan odhodek
in le to povečuje davčno osnovo.
Seveda pa bo ta amortizacija priznana, ko bo v skladu z Zakonom o porezu na dobit to
mogoče in sicer v naslednjih davčnih obdobjih, in takrat bo ta amortizacija zniževala davčno
osnovo, kot smo opisovali v prejšnjem poglavju o zniževanju davčne osnove.

3.3

70% stroškov reprezentance

Gre za stroške pogostitve, daril z ali brez logotipa davčnega zavezanca ali proizvodov,
stroški dopusta, športa, rekreacije, najem avtomobila, plovila, letala in počitniške hiše.
V Zakonu o porezu na dobit je v šestem odstavku pojasnjeno, kaj se ne smatra za stroške
reprezentance, in sicer so to proizvodi davčnega zavezanca, ki jih le ta označi z oznako ˝ni
za prodajo˝ ter tudi drugi proizvodi z nazivom oziroma logotipom davčnega zavezanca, če
jih davčni zavezanec podari potrošnikom ali pa so dani na uporabo v prostorih davčnega
zavezanca, posamezna vrednost pa znaša do 160 kun. Navedeni stroški so stroški reklame,
ki je v skladu z Zakonom o porezu na dobit 100% davčno priznan odhodek 189.
Če podamo naše mnenje, lahko povzamemo, da 70% stroškov reprezentance pomeni trajno
davčno nepriznane odhodke, kar posledično pomeni, da je samo 30% davčno priznanih
odhodkov iz naslova reprezentance, kar je zelo pomembni davčni vidik, saj upamo trditi, da
ga skoraj ni davčnega zavezanca, ki ne bi imel poslovnih partnerjev in s tem posledično
stroškov reprezentance.

3.4

30% stroškov za osebni prevoz

Trajno davčno nepriznanih je 30% stroškov, razen stroškov zavarovanja in obresti (ki so v
celoti davčno priznani odhodek), ki nastanejo, tako kot smo že zapisali, v zvezi z lastnim ali
najetim motornim vozilom ali drugim sredstvom za osebni prevoz. Gre za stroške
amortizacije, registracije, goriva, vzdrževanja, odpisa avto gum,…
Če pogledamo primer davčnega zavezanca, ki nabavi osebni avtomobil 05.03.2012, katerega
nabavna cena znaša 100.000 kn (hrvaške kune) + 25% PDV (hrvaški DDV), kar znaša
25.000 kn, skupaj pa 125.000 kn. Z vidika Zakona o DDV se navedeni znesek DDV ne
Jurič Đ.: Godišnji obračun poreza na dobitak za 2015. godinu – sastavljanje obrazca PD. RRIF,
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odbija, zato je 125.000 kn celotna nabavna vrednost avtomobila. Amortizacija se obračuna
od celotne vrednosti, za obdobje 9 mesecev, po 20% stopnji, in sicer: 125.000 x
20%=25.000/12 mesecev=2.083,33x 9 mesecev=18.750 kn. Od te vrednosti je 70%
amortizacije davčno priznan strošek (13.125 kn), 30% amortizacije, pa je davčno nepriznan
strošek, to je 5.625 kn. Navedeno velja tudi za ostale stroške v zvezi z osebnim avtomobilom,
kot so registracija, gorivo, vzdrževanje. Poglejmo primer, cena bencina znaša: 300 kn + 25%
PDV (DDV) 75 KN=375 kn. Od tega je prav tako 70% stroškov davčno priznanih (262,50
kn) in 30% davčno nepriznanih stroškov (112,50 kn)190.
Za boljše razumevanje četrte alineje, kjer navajamo, da se davčna osnova poveča za 30%
stroškov nastalih v zvezi z lastnim ali najetim motornim vozilom, zadevo razlagamo še z
naslednjo tabelo:
Tabela 4: Davčni položaj stroškov uporabe osebnega avtomobila z vidika Zakona o
porezu na dobit
Gorivo, olje, maziva, servis, popravila,
vzdrževanje, čiščenja, operativni lizing, rent-a-car,
registracija, rezervni deli, avtogume
Zavarovanje, obresti povezane z nabavo vozila,
porez na cestovna motorna vozila, pristojbine, ki
se plačajo pri registraciji vozila
Avto šole, taxi službe, družbe, ki opravljajo
dejavnost dajanja vozil v najem, pomoč na cesti in
na vodi, družbe, ki izvajajo dejavnost vzdrževanja
plinskih, vodovodnih in drugih instalacij, nujne
intervencije
Vsi stroški koriščenja so 100% priznani, RAZEN
amortizacije, ki se obračuna nad nabavno
vrednostjo 400.000 kun

→
→
→

30%
STROŠEK

→

DEJAVNOSTI,
PRI
KATERIH SO VSI STROŠKI
100% PRIZNANI

→

OBRAČUN
PLAČE
NA
OSNOVI
KORIŠČENJA
OSEBNEGA AVTOMOBILA

NEPRIZNANI

70% PRIZNANI STROŠEK
100% PRIZNANI STROŠEK

Vir: (Vuk 2014, 34191).
Če povzamemo gre pri vozilih za osebni prevoz za posebnost oziroma posebno obravnavo z
davčnega vidika. V zvezi s tem, je samo 70% stroškov tudi davčno priznan odhodek, 30%
teh stroškov pa je davčno nepriznan odhodek in za toliko tudi poveča davčno osnovo.
Amortizacijo osebnih vozil bomo opisali pri poglavju o amortizaciji.

3.5

Manjki sredstev nad višino določeno s strani Hrvaške gospodarske
zbornice ter Obrtne zbornice

Davčno osnovo je potrebno povečati za znesek določen s strani Hrvaške gospodarske
zbornice in sicer v smislu predpisa o davku na dodano vrednost, na osnovi katerega se ne
plača dohodnina. To pomeni naslednje. Pri proizvodnji, prav tako pa tudi pri drugih
dejavnostih, kot so trgovina, prevoz, pogostitve, skladiščenje, logistika, se lahko pojavijo
manjki, kot so razsip, lom, okvara in druge tehnološke izgube zaradi obdelave, predelave,
torej tehnološki odpad. Manjki lahko nastanejo tudi zaradi nepazljivosti, malomarnega
Jurič Đ.: Godišnji obračun poreza na dobitak za 2015. godinu – sastavljanje obrazca PD. RRIF,
Računovodstvo, financije i revizija, 2016, št. 1, str. 133.
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ravnanja, neznanja, kraje,…Postavi se vprašanje kako naknadno pri letnem popisu
razlikovati tehnološke manjke, ki so običajni za nek proces in manjke, ki nastanejo zaradi
neodgovornega ravnanja192.
Davčni predpisi poskušajo definirati kakšen je še sprejemljiv primanjkljaj materialne
vrednosti, in v ta namen dopuščajo Hrvaški gospodarski zbornici in Hrvaški obrtni zbornici,
da s svojo odločitvijo uredijo tehnološke manjke, ki se z davčnega vidika še zdijo
sprejemljivi. Vsi manjki nad normiranimi so davčno nesprejemljivi manjki, razen manjki
oziroma škoda, ki nastane zaradi višje sile, kot so poplave, požar, potres,.. ter kraje do višine
ocenjene škode pristojnih za to delo, torej zavarovalnic193.
V ta namen sta Hrvaška gospodarska in obrtna zbornica določili normative glede davčno še
sprejemljivih in davčno nesprejemljivih manjkov. Davčni zavezanci, ki opravljajo
dejavnosti, za katere navedeni instituciji še nista določili davčno sprejemljivih in
nesprejemljivih manjkov, morajo sami določiti lastne normative, in na ta način sami
definirati višino manjkov, ki so še davčno sprejemljivi194.
Sklepamo, da takšne dejavnosti, kjer navedena odločitev še ni sprejeta s strani zbornic, še
vedno predstavlja problem, saj obstaja tveganje da normativi, ki jih postavi sam davčni
zavezanec, niso pravilni oziroma v okviru pravilnega, kar bo imelo vpliv na davčno osnovo
in posledično davek.
Pri tem pa pridemo do davčnega vidika, ki je po našem mnenju zelo pomemben. Prvič,
davčni zakoni dajejo oziroma podajo samo okvir za manjke, pri tem pa se sklicujejo na prej
omenjeni zbornici, ki pa naj bi te manjke standardizirali.
Drugič, na manjke, ki so višji kot sta jih določili zbornici kot davčno sprejemljive, se plača
DDV, dohodnina in davek od dohodka pravnih oseb, kar pomeni, da je manjko opredeljen v
treh različnih zakonih, ki navedene davke definira.
DDV ni predmet naše naloge, zato določb zakona o Hrvaškem DDV (PDV)195 na tem mestu
ne bomo podrobneje pogledali. Z vidika dohodnine196, pa mora davčni zavezanec (za davek
od dohodka pravnih oseb) opredeliti oziroma določiti odgovorno osebo za manjko, ki je
obdavčena z dohodnino. Če davčni zavezanec ne sprejme odločitve o odgovorni osebi za
manjko, se ne obračuna in ne plača dohodnina, ampak se obdavči davčni zavezanec za davek
od dohodka pravnih oseb, in sicer na način, da se manjko vključi v davčno osnovo davčnega
zavezanca197.
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Gledano z davčnega vidika, lahko rečemo, da je navedena določba zakona, težje razumljiva
davčnim zavezancem. Trditev lahko podkrepimo z dejstvom, da je za izvajanje določbe
potrebno poznati več zakonov, ki smo jih tudi zgoraj navedli, ter prebrati marsikatero
pojasnilo v zvezi z manjki. Z davčnega vidika je pomembna tudi zato, ker vpliva na davčno
osnovo tako, da jo zviša, posledično pa to pomeni višji davek. Z določbo se preprečujejo
goljufije davčnih zavezancev, ki bi beležili previsoke zneske na primer kala in tako
neopravičeno zniževali davčno osnovo.

3.6

Stroški prisilne izterjave davkov in drugih dajatev

Gre za stroške, ki nastanejo, kot je navedeno v naslovu, pri izterjavi davkov in drugih
dajatev. Gre torej za davčne izvršbe, katerih postopek je na Hrvaškem določen z Općim
poreznim zakonom198. Glasijo se lahko na različne prejemke oziroma tudi sredstva v skladu
z navedenim zakonom. Podrobneje jih ne bomo obravnavali, ker niso predmet naše naloge.
Bi pa na tem mestu izpostavili, na primer kako med drugim takšni stroški lahko nastanejo.
Če davčni zavezanec dolguje davčni upravi, slednja izstavi Sklep o davčni izvršbi na denarna
sredstva pri bankah oziroma hranilnicah, ter ga vroči ter ga vroči dolžniku ter banki ali
hranilnici. Na dan prejema sklepa mora banka zarubiti dolžnikova denarna sredstva do višine
dolga, navedenega v sklepu o izvršbi in jih prenesti na račun davčne uprave. Stroške za
sprejem in obdelavo sklepa o izvršbi pa dolžniku zaračuna vsaka banka posebej. Ti stroški
so stroški prisilne izterjave ter niso davčno priznani, kar posledično pomeni, da povečujejo
davčno osnovo. Pomembno je poudariti, da pri tem ne gre za davke in zamudne obresti,
ampak samo za stroške, ki pri izterjavi nastanejo.
Navajamo naslednji primer nastanka stroškov prisilne izterjave davkov. In sicer davčni
zavezanec dolguje davčni upravi davek od dohodka pravnih oseb. Ker davek, kljub
prejetemu opominu davčne uprave, še vedno ni plačan, je slednja začela postopek prisilne
izterjave davka. V davčni izvršbi je naveden predmet izvršbe, to je v osebni avtomobil.
Torej je davčna uprava dolg poplačala z denarjem, ki ga je dobila od prodaje avtomobila. Za
mirni potek samega rubeža, torej, da so lahko avto odpeljali, pa so potrebovali varnostnike,
in ti stroški varnostnikov, so stroški, ki so nastali zaradi izterjave davka, ter so davčno
nepriznani ter povečujejo davčno osnovo199.
Če pogledamo navedeno kategorijo, ki povečuje davčno osnovo s pravnega vidika,
ugotovimo, da je za njeno izvajanje potrebno upoštevati še določila drugih zakonov, kot je
na primer Opči zakon na porez, ki smo ga prej že omenili. Z davčnega vidika pa je
pomembno, da davčni zavezanec ve, da je to davčno nepriznan odhodek in da povečuje
davčno osnovo. S tem pa je prikazano davčno neodobravanje neplačevanja davkov.
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3.7

Stroški kazni za prekrške, ki jih izreče pristojni organ

Gre za kazni, ki bremenijo davčnega zavezanca, in sicer kazni zaradi neplačanega davka, ne
izdajanja računov in druge kazni za gospodarske prekrške. Pomembno je vedeti, da so z
davčnega vidika navedene kazni davčno nepriznan strošek in le ta povečuje davčno osnovo.
Poudariti pa še je potrebno, da sodni stroški in zamudne obresti, ki jih izreče oziroma
obračuna sodišče, so davčno priznan odhodek200.

3.8

Zamudne obresti med povezanimi osebami

Nadalje prikazujemo kako so določene zamudne obresti med povezanimi osebami z vidika
davka od dohodka pravnih oseb.
Če davčni zavezanec zamuja s plačilom svoje obveznosti do povezane osebe, le tej dolguje
zraven glavnice še zamudne obresti. Zamudne obresti se obračunavajo za obdobje od
zakasnitve do plačila obveznosti. Obračunavanje zamudnih obresti se začne z datumom
dospetja, torej datumom, ko bi morala biti obveznost že plačana, kar pa je določeno v Zakonu
o obveznim odnosima201. Prav tako je pomemben Zakon o kamatama202, zato ker se v skladu
s tem zakonom zamudne obresti obračunava z dekurzivnim enostavnim obrestnim računom
na dospelo glavnico. Stopnja pa ne sme biti višja od predpisane stopnje z Uredbom o visini
zatezne kamate203, ki znašajo 15% letno204.
Davčni zavezanec mora pri izplačilu zamudnih obresti povezani osebi nerezidentu
obračunati in plačati 15% davek po odbitku. Navajamo primer, ko povezana oseba
nerezident pošlje obračun zamudnih obresti v znesku 722,00 kun povezani osebi na Hrvaško,
mora le ta pri izplačilu teh zamudnih obresti obračunati in plačati še davek po odbitku 15%
(722 x 15%=108,30 kun), razlika pa je plačana povezani osebi nerezidentu.
Zamudne obresti med povezanimi osebami so davčno nepriznan odhodek, neodvisno od tega
ali je povezana oseba rezident ali nerezident. To pa vpliva na davčno osnovo tako da jo
povečuje, kar je pomemben davčni vidik. S pravnega vidika je pa pomembno upoštevati več
zakonov, da dobimo pravi znesek obresti, ki so davčno nepriznane.

3.9

Premoženjska korist

Davčna osnova se poveča za privilegije in druge oblike premoženjskih koristi, danih fizičnim
in pravnim osebam, da nastane oziroma ne nastane nek dogodek, to je na primer da se sklene
nek posel oziroma naredi neko delo, boljše in hitrejše kot bi se, če te koristi ne bi bilo, ali pa
da se posel sploh ne opravi.
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Pomembna je ugotovitev, da če je izvedeno izplačilo fizični osebi, od katerega ima le ta
korist, in je od tega plačana tudi dohodnina, prav tako ni davčno priznan odhodek z vidika
davka od dohodka pravnih oseb, in se za ta znesek poveča davčna osnova. Na podlagi tega
je podana tudi ugotovitev, da se davčna osnova zviša za koristi s pripadajočim DDV in
morebitno dohodnino205.
Naše mnenje je, da če je korist, neko izredno plačilo, je pravilno zastavljena zakonska
določba, da je to davčno nepriznan odhodek, in se za ta znesek poveča davčna osnova.
Menimo pa da pri tem prihaja do večkratne obdavčitve, in sicer se plača DDV, nato še
dohodnina in še davek od dohodka pravnih oseb, zaradi povečanja davčne osnove. Z
davčnega vidika je davčni zavezanec zaradi tega v slabšem položaju.

3.10 Donacije izplačane nad odstotkom določenim v 7. in 8. odstavku 7.
člena Zakona o porezu na dobit
Gre za donacije izplačane domačim kulturnim, znanstvenim, vzgojno-izobraževalnim,
zdravstvenim, humanitarnim, športnim, verskim, ekološkim in drugim splošno koristnim
institucijam, nad predpisano vrednostjo, torej če je znesek donacije večji, kot 2% prihodkov
prejšnjega leta, se za ta znesek, ki je večji od predpisanega poveča davčna osnova. Velja isto
za plačilo stroškov za zdravstvene potrebe fizičnih oseb (operativni posegi, zdravljenje,
nabava zdravil in ortopedskih pripomočkov), rešitev, ki ni plačana z osnovnim in dodatnim
zdravstvenim zavarovanjem, seveda pod pogojem, da je plačilo stroškov izvedeno na
transakcijski račun zdravstvene ustanove, na temelju verodostojnih listin.
Z davčnega vidika, se donacije do 2% priznajo tudi davčnim zavezancem, ki so v
obračunskem obdobju izkazali ˝računovodsko˝ izgubo, razlika nad 2% skupnih prihodkov,
pa navedeno izgubo zmanjšuje206.
V donacije ne sodijo ˝sponzorstva s protiuslugo˝, kot na primer, če nek davčni zavezanec v
zameno za sponzorska sredstva, opravi storitev reklame proizvoda ali storitve sponzorja207.
Kot davčno nepriznani odhodki se v celoti štejejo donacije dane nerezidentom za kulturne,
humanitarne,…namene. Prav tako so davčno nepriznani odhodki donacije političnim
strankam. Tudi donacije davčnega zavezanca, ki je komaj začel poslovati v nekem davčnem
obdobju, zato nima prihodkov preteklega davčnega obdobja, so torej davčno nepriznan
odhodek208.
Če podamo naše mnenje lahko rečemo, da je zakon v tem delu skopi z informacijami oziroma
določbami. Bistvene informacije o tem katere donacije in koliko le teh sodi v davčno
priznane odhodke in koliko ne, smo podali s pomočjo oziroma na podlagi članka Godišnji
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obračun poreza na dobitak za 2015. godinu – sastavljanje obrazca PD, saj zakon o njih ne
piše, vendarle, pa jih davčni zavezanec mora poznati, da lahko optimizira davčno osnovo.

3.11 Obresti, ki niso davčno priznani odhodek v skladu z Zakonom o
porezu na dobit
Gre za obresti na posojila delničarjev in članov družbe in pa obresti med povezanimi
osebami. Seveda to niso v celoti nepriznani davčni odhodki, ampak veljajo posebna oziroma
določena pravila, ki pa jih bomo opisali v nadaljevanju, pod posameznim naslovom, tako,
da bo naloga sestavljena tako, da sledi zakonu.

3.12 Odhodki ugotovljeni v postopku nadzora
Če v postopku davčnega nadzora davčna uprava ugotovi, da so določeni stroški nastali v
zvezi z skritimi izplačili dobička delničarjem oziroma družbenikom, evidentirani pa so kot
poslovni odhodki, brez obračunane dohodnine. V davčnem nadzoru bo na ta izplačila
oziroma stroške povečane za DDV, obračunal še dohodnine in morebitne druge dajatve, ter
šele nato za ta celoten povečan znesek, povečal še davčno osnovo davka od dohodka pravnih
oseb209.
Skladno s 26.a členom Pravilnika o porezu na dobit210 mora davčni zavezanec voditi
˝Evidenciju o troškovima učinjenim za privatne potrebe fizičkih osoba˝, ki so nastali v zvezi
s skritimi izplačili dobička. Evidenca pa mora vsebovati najmanj naslednje podatke: datum
nastalih stroškov ter ime, priimek, naslov in davčno številko osebe na, ki je navedene stroške
povzročila, ter vrsto stroška in znesek stroška.
Navajamo primer, ko je davčni zavezanec v poslovne knjige evidentiral odhodke službenega
potovanja v Argentino, torej prevoz, hotel in dnevnice. V davčnem nadzoru pa je bilo
ugotovljeno, da ni šlo za službeno potovanje, ampak za privatno potovanje družbenika
davčnega zavezanca. Zato se stroški potovanja obdavčijo še z dohodnino, in za ta skupni
znesek se poveča davčna osnova davka od dohodka pravnih oseb211.
Smatramo, da je zakonska podlaga v tem delu pravilno zasnovana, saj stroški privatnosti, ne
morejo bremeniti davčnega zavezanca, saj izplačila niso v zvezi z dejanskim poslovanjem
davčnega zavezanca. Posledično torej ne morejo zmanjševati oziroma zniževati davčne
osnove, ampak jo povečujejo.
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3.13 Drugi odhodki, ki niso potrebni za ustvarjanje obdavčljivih
prihodkov
Davčno osnovo davka od dohodka pravnih oseb bodo povečevali odhodki, ki niso potrebni
za pridobitev obdavčljivih prihodkov in niso potrebni za opravljanje osnovne registrirane
dejavnosti davčnega zavezanca. Menimo, da takšnih odhodkov mora imeti zavezanec čim
manj, da mu le ti ne povečujejo davčne osnove.
Do sedaj smo po Zakonu o porezu na dobit opredelili davčno osnovo ter navedli kaj vpliva
na njeno zniževanje ter na njeno povečanje. Tudi v nadaljevanju bomo sledili navedenemu
zakonu, ter podrobneje razdelali nekatere člene, katerih smo morebiti že omenjali.

4.

Obresti na posojila delničarjev in članov družbe

V 8. členu je določeno, da med davčno nepriznane odhodke sodijo tudi obresti na posojila,
ki jih davčni zavezanec prejme od delničarjev, ki imajo v lasti najmanj 25% delnic ali deleža
v kapitalu ali glasovalnih pravic davčnega zavezanca, če kadarkoli v davčnem obdobju
posojila presežejo štirikratnik deleža takšnega delničarja v kapitalu212.
Kako se obračunajo obresti v nekem obdobju, če se del posojila vrne? Če se v nekem obdobju
spremeni sestava kapitala na primer, če se del dolga vrne, se upošteva nova situacija vsakega
zadnjega v mesecu, v katerem se je odplačevalo posojilo. To pomeni, da če se v nekem
mesecu, del posojila vrne, se na ta del ne obračunavajo obresti, ampak se na novo izračuna
razmerje med posojilom in kapitalom, ter se ponovno obračuna možnost davčno nepriznanih
obresti213.
Trajno davčno nepriznani odhodki so torej tisti odhodki obresti, ki so obračunane na znesek
posojila, ki preseže štirikratnik deleža nekega delničarja oziroma družbenika.
Navedeni člen opisuje samo obresti od kreditov oziroma posojil dobljenih od delničarjev
oziroma družbenikov, ki niso davčni zavezanci davka od dohodka pravnih oseb na
Hrvaškem, torej rezidenti, ampak gre za nerezidente, ki imajo v lasti najmanj 25% deleža ali
delnic. To pa zato ker se za rezidenta smatra, da pri izplačilu obresti plača dohodnino, zato
so tudi vse obresti rezidenta, davčno priznan odhodek z vidika davka od dohodka pravnih
oseb. Enako sicer velja za nerezidenta, ki je zavezan plačilu dohodnine na Hrvaškem,
odvisno od mednarodnega sporazuma.
Na tej točki je pomembno tudi izpostaviti, da so obresti delničarjev in družbenikov izenačene
z obrestmi od povezanih oseb. Za njih prav tako velja, da se v obračunanem znesku poveča
davčna osnova, vendar samo za obresti od posojilodajalca, ki je nerezident. Obresti posojil
od povezane osebe, ki je rezident, so davčno priznan odhodek in ne povečujejo davčne
osnove214. Več o tem pa bomo opisali v poglavju o povezanih osebah.
Zakon o porezu na dobit. Narodne novine Republike Hrvatske, št. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10,
22/12, 148/13, 143/14, 50/16.
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Menimo, da je tako z davčnega kot pravnega vidika določba precej nerazumljivo oziroma
premalo natančno zapisana, saj nikjer v določbi ne zasledimo, da se nanaša na nerezidente,
oziroma delničarje in družbenike, ki niso obdavčeni v skladu s Hrvaško zakonodajo. Ker so
obresti od posojil, družbenikov in delničarjev nerezidentov, ki na Hrvaškem ne plačujejo
davka, in ki presegajo štirikratnik navedenega praga lastništva, davčno nepriznan odhodek,
menimo, da gre z davčnega vidika za ščitenje domačega gospodarstva.

5.

Slabitve in odpis terjatev

Prvi odstavek 9. člena Zakona o porezu na dobit določa, da se popravek vrednosti terjatev
do kupcev prizna kot davčno priznan odhodek, če je od zapadlosti terjatve do konca
davčnega obdobja preteklo več kot 60 dni, in niso bila poravnana do 15 dne pred dnevom
oddaje davčne napovedi. Znesek popravka vrednosti terjatev do kupcev, prikazane v
predhodnih davčnih obdobjih, kot davčno priznan strošek, se vključi v prihodke, če do
trenutka nastopa zastaranja terjatve, niso izvedeni postopki, navedeni v drugem in tretjem
odstavku 9. člena. Popravek vrednosti terjatev se prizna, če je terjatev evidentirana v
poslovnih knjigah kot prihodek, in če so bili izvedeni vsi postopki pri davčnem zavezancu,
v skladu z načelom dobrega gospodarstvenika, da bi terjatve bile poplačane oziroma
izterjane215, in sicer, če je davčni zavezanec:
-

tožil stranko za sporno terjatev;

-

neplačane terjatve prijavil v izvršbo;

-

terjatve prijavil v stečajno maso dolžnika;

-

dosegel poravnavo z dolžnikom, ki je lahko dosežena v postopku sanacije in
stečaja;

-

pridobil odločbo, v zakonsko določenem albitražnem postopku;

-

s privolitvijo v zakonsko določenega postopka sprave;

-

na temelju odpisa popravka vrednosti terjatev s skladu s predstečajno
poravnavo216.

Četrti odstavek 9. člena Zakona o porezu na dobit določa, da ne glede na navedeno, se
davčno prizna odhodek odpisa terjatev do nepovezanih oseb, ki so zastarele, ki niso bile
tožene ali prijavljene v stečajno maso, če v posameznem davčnem obdobju ne presegajo
5.000 kn po posameznem dolžniku, ki ni fizična oseba.
Kot fizično osebo se smatra tudi obrtnike (in svobodne poklice), ki so zavezanci za davek
na dohodak (dohodnino). Če je pa fizična oseba zavezanec za davek na dobitak, torej davek
Določa drugi odstavek 9. člena Zakona o porezu na dobit. Narodne novine Republike Hrvatske, št. 177/04,
90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16. Tretji odstavek 9. člena pa določa kateri so postopki
v skladu z načelom dobrega gospodarstvenika.
216
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od dohodka pravnih oseb, potem je izenačena s pravnimi osebami. Kljub temu, da zastarele
terjatve do povezanih oseb, ne presežejo 5.000 kn, niso davčno priznan odhodek. Terjatve
do kupcev zastarajo v treh letih od dospelosti vsake posamezne terjatve.
Znesek 5.000 kn se lahko letno odpiše po posameznem dolžniku, ki ni fizična oseba, takrat
ko posamezna zastarela terjatev ne znaša več kot 5.000 kn. Če so zastarele terjatve na temelju
več računov, katerih vsota je manjša od 5.000 kn po posameznem dolžniku, se davčno prizna
odpis terjatev, skupno do 5.000 kn217.
Na podlagi 9. člena Zakona o porezu na dobit v tabeli 5 prikazujemo kdaj se davčno priznajo
oziroma ne priznajo odhodki odpisa vrednosti terjatev do kupcev.
Tabela 5: Davčno priznavanje oziroma nepriznavanje odpisa vrednosti terjatev
Od dneva zapadlosti Od dneva zapadlosti Od dneva zapadlosti Od dneva zapadlosti
ni preteklo več kot je preteklo več kot je preteklo več kot 3 je preteklo več kot 3
120 dni
120 dni, ampak leta, terjatve niso leta, terjatve so dane
manj kot 3 leta, dane v tožbo, niso v tožbo ali v izvršbo,
terjatev pa še ni dane v izvršbo, niso ali prijavljena v
poplačana 15 dni prijavljene
v stečajni postopek,
pred
oddajo stečajno
maso, ali pa je dosežena
obračuna davka od sanaciji, ni dosežena poravnava
v
dohodka
pravnih poravnava
v postopku sanacije
oseb
postopku sanacije ali ali stečaja
stečaja
Davčno nepriznan
Pogojno davčno
Davčno nepriznan
Davčno priznan
strošek
priznan odhodek
strošek
strošek
POGOJ
Če
terjatev
do
zastaranja ni
dana v tožbo,
se ne prijavi v
stečajni postopek, če
se
ne
doseže
poravnava
je
potrebno
vključit
znesek, ki je bil v
predhodnih
obdobjih
priznan
strošek v povečanje
davčne osnove
Vir: (Horvat Jurjec 2010, 21218).

IZJEMA
Terjatve,
ki
v
vsakem
posameznem
davčnem obdobju ne
presegajo 5.000 kn
po
posameznem
računu
in
po
posameznem
dolžniku,
ki
ni
fizična oseba

Tudi če je terjatev zastarala, še ne pomeni, da je odpis le te davčno priznan odhodek, ampak
mora davčni zavezanec opraviti vse kar predpisuje tretji odstavek 9. člena Zakona o porezu

Jurič Đ.: Godišnji obračun poreza na dobitak 2013 - sastavljanje obrasca PD. RRIF, Računovodstvo,
financije i revizija, 2014, št. 2, str. 42.
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Horvat Jurjevec K.: Vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca. RRIF, Računovodstvo, financije
i revizija, 2010, št. 11, str. 21.
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na dobit, ki natančneje opisuje popravek vrednosti terjatev in odpis, s ciljem da bo terjatev
poplačana.
V nadaljevanju navajamo, kdaj so popravki vrednosti in odpisi terjatev davčno nepriznani
odhodki, in sicer:
-

v primeru terjatev, ki so zastarale, v prejšnjih obdobjih pa je bil narejen tudi njihov
popravek vrednosti, ki je bil davčno priznan odhodek, ampak do priprave davčnega
obračuna niso bile iztožene, zato to ni davčno priznan odhodek in se za ta znesek
poveča davčna osnova;

-

če je davčni zavezanec sprejel odločitev o popravku vrednosti terjatev do kupca,
katerih zapadlost pade na 1. november. In te terjatve niso tožene, niso prijavljene v
stečajno maso. Torej od datuma zapadlosti pa do 31.12. torej dneva ko se izdelajo
bilance, bi preteklo več kot 60 dni, zato ni izpolnjen pogoj, da je takšna terjatev
davčno priznan odhodek;

-

če je v obračunskem obdobju na osnovi odločitve davčnega zavezanca izveden odpis
še nezastarele terjatve. Za takšen odpis se ponavadi odločijo davčni zavezanci, ki
vedo, da terjatev ne bo poplačana. Sicer se pa takšen odpis ne priporoča, še posebej
ne če terjatev do kupcev ne presega 5.000 kun. V tem primeru je bolje počakati, da
terjatev zastara in izkoristiti možnost davčno priznanega odpisa, razen, če gre za
dolžnika, ki je povezana ali fizična oseba;

-

če je v davčnem obdobju na osnovi odločitve davčnega zavezanca izveden odpis
terjatev, ki so v navedenem davčnem obdobju ali v prejšnjih obdobjih zastarale,
ampak ni bil izveden popravek vrednosti terjatev, gre pa za znesek terjatev večji od
5.000 kun219.

Pravni vidik je pomemben, saj z upoštevanjem zakonskih določb davčni zavezanec pravilno
obravnava popravek vrednosti in odpis terjatev. Pri tem je davčni vidik pravilna določitev
davčne osnove.
Če podamo svoje mnenje gre za to, da mora biti narejeno vse, torej izpolnjeni vsi pogoji, da
je lahko nek odpis terjatev davčno priznan odhodek. Saj bi v nasprotnem primeru davčni
zavezanci lahko zakon izigravali. Na eni strani bi lahko dobili terjatev poplačano, vendar le
to ne bi bilo prikazano v poslovnih knjigah, na drugi strani pa bi naredili odpis vrednosti,
kar bi pomenilo, da prihodki od takšne terjatve, ne bi bili obdavčeni.

Jurič Đ.: Godišnji obračun poreza na dobitak za 2015. godinu – sastavljanje obrazca PD. RRIF,
Računovodstvo, financije i revizija, 2016, št. 1, str. 138.
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6.

Popravki vrednosti zalog in finančnih sredstev

10. člen Zakona o porezu na dobit določa kdaj se priznajo odhodki zaradi znižanja vrednosti
zalog in finančnih sredstev220.
Govorimo o donosih oziroma izgubi vrednostnega usklajevanja zalog oziroma odpisu zalog
(gotovih proizvodov, polproizvodov, proizvodnje v teku, zalog trgovskega blaga, materiala,
drobnega inventarja, embalaže in rezervnih delov), ki se priznajo kot davčno priznan
odhodek v davčnem obdobju, v katerem so bile te zaloge prodane, na drug način odtujene
ali uničene.
Tudi za odpise finančnih sredstev velja enako. Davčno so priznani v obdobju, ko so finančna
sredstva prodana ali na drug način uporabljena. Za finančna sredstva se štejejo: vlaganja v
obveznice, zakladne menice, prejete menice, čeki, dani predujmi drugim davčnim
zavezancem, ki so dospeli, vendar dolžnik ne vrača glavnice, je takšen odpis finančnega
sredstva, davčno nepriznan odhodek 45221.
Za pravilno določanje davčne osnove je pomembna tudi inventura oziroma popis zalog na
dan 31.12., s katero se lahko ugotovi, da se zaloga na primer nekega materiala še uporablja,
torej ni prišlo do njene porabe, prodaje, uničenja,…vendar pa je že odpisana. Navedeni odpis
je davčno nepriznan odhodek, ki poveča davčno osnovo 222.
Zaloge se merijo po nabavni vrednosti. Če v naslednjih davčnih obdobji pride do okoliščin,
ki privedejo do tega, da je tržna cena zalog nižja kot nabavna cena le teh, davčni zavezanec
mora narediti popravek vrednosti zalog. To znižanje vrednosti zalog iz nabavne na tržno
vrednost, predstavlja davčno nepriznan odhodek. Ta pa vpliva na oblikovanje začasne
razlike med računovodskim in davčnim dobičkom, njegov davčni učinek pa je oblikovanje
terjatev za davek223.
O odhodkih zalog na osnovi manjkov zalog, smo že pisali pri povečanju davčne osnove. Na
tem mestu samo spomnimo, da so manjki davčno priznan odhodek, do višine, ki jo določi
Gospodarska oziroma Obrtna zbornica.

Zakon o porezu na dobit. Narodne novine Republike Hrvatske, št. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10,
22/12, 148/13, 143/14, 50/16.
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7.

Rezervacije pri pravnih osebah, bankah in zavarovalnicah ter druge
rezervacije

Prvi odstavek 11. člena Zakona o porezu na dobit določa, da se kot davčni odhodek ne
priznajo rezervacije razen tistih, ki so določene v navedenem členu.
Za davčno priznane odhodke se smatrajo stroški rezervacij za riziko in stroške na osnovi
zakona, navedene rezervacije, pa so pogojene še s pogodbami. Rezervacije naštete v drugem
odstavku 11. člena Zakonu o porezu na dobit so:
-

rezervacije za odpravnine;

-

rezervacije za stroške obnavljanja naravnih bogastev;

-

rezervacije za stroške v garancijskih rokih;

-

rezervacije za stroške za sprožitev sodnih sporov proti davčnim zavezancem, v višini
toženega zneska, povečane za pripadajoče stroške spora, razen za obresti.

Rezervacije pri bankah opredeljuje tretji odstavek 11. člena. To so rezervacije za riziko pred
morebitnimi izgubami, ki je davčno priznan odhodek, vendar največ do višine, ki jo
predpisuje HNB- Hrvatska narodna banka.
Rezervacije pri zavarovalnicah določa četrti odstavek 11. člena, ki navaja, da se oblikujejo
v skladu z zakonom, ki ureja zavarovanja. So davčno priznan odhodek, vendar največ do
višine oziroma zgornje meje določene z zakonom, ki ureja zavarovanje.
Peti odstavek 11. člena določa, da se kot davčno priznan odhodek priznajo tudi rezervacije
za neizkoriščen letni dopust, skladno z računovodskimi predpisi. Morajo pa se v naslednjem
davčnem obdobju, v skladu s sedmim odstavkom zakona odpraviti, na način kot to določa
šesti odstavek 11. člena, kar bomo poudarili v nadaljevanju224.
Pravilnik o porezu na dobit v četrtem odstavku 36. člena določa, da se za davčno priznane
odhodke štejejo tudi rezervacije za sprožitev arbitražnih postopkov225.
Rezervacije se oblikujejo v poslovnih knjigah davčnega zavezanca, če so izpolnjeni vsi
navedeni pogoji:
-

davčni zavezanec ima sedanjo obvezo, kot rezultat preteklih dogajanj;

-

obstaja verjetnost, da bo potreben odliv resursov;

-

vsota rezervacij se lahko oceni226.

Zakon o porezu na dobit. Narodne novine Republike Hrvatske, št. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10,
22/12, 148/13, 143/14, 50/16.
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Potrebno je vedeti, da so nekatere rezervacije običajne in jih je potrebno oblikovati, niso pa
davčno priznane, kot na primer rezervacije za reorganizacijo, rezervacije za pričakovane
izgube iz kočljivih pogodb227.
Zgoraj naštete rezervacije se oblikujejo v različnih višinah, pri katerih je potrebno paziti, da
niso previsoke in so torej oblikovane v skladu z zakonom, saj v drugačnem primeru niso
davčno priznane228.
Šesti odstavek 11. člena določa, da se odprava ali poraba rezervacij, prizna na način, da se
prihodki izvzamejo in odhodki priznajo, tako da v davčno osnovo niso ponovno vključeni
prihodki in odhodki, ki so predhodno povečali ali zmanjšali davčno osnovo229.
Rezervacije določa tudi Pravilnik o porezu na dobit v 36. členu230. Ker pa zakon in pravilnik
zelo skopo določata rezervacije, se lahko zgodi, da na primer rezervacije za odpravnine ne
bodo v celoti davčno priznan odhodek ob nastanku le teh, ter lahko davčna uprava tekom
davčnega pregleda odloči, da je del takšnih rezervacij davčno nepriznan odhodek, ter bo
priznan v naslednjih obdobjih.
Na podlagi navedenega sklepamo, da so določila rezervacij v Hrvaški zakonodaji nenatančna
in preskopa z informacijami.
Na podlagi MRS – 37, je potrebno voditi evidenco o vsaki posamezni vrsti rezerviranja, ki
služi kot podlaga za pravilne poslovne odločitve lastnikov davčnih zavezancev.
Menimo, da na podlagi navedenega davčni zavezanci razpolagajo z evidenco podatkov o
rezervacijah, ter jih na zahtevo davčne uprave lahko tudi dostavijo.
Torej ko je rezervacija oblikovana je davčno priznan odhodek, ko le-to porabimo pa ponovno
ne zmanjšuje davčne osnove, saj jo je že ko je bila oblikovana. Če smo oblikovali previsok
znesek rezervacije, je potrebno za to razliko povečati davčno osnovo231.
Prav tako je davčno osnovo potrebno povečati za znesek rezervacij, ki niso oblikovane v
skladu z Zakonom o porezu na dobit.
Z davčnega vidika je potrebno vedeti, da rezervacije vplivajo na davčno osnovo, na način da
jo znižujejo, in sicer ob oblikovanju le teh. Vplivajo pa tudi na začasne davčne razlike, ki pa
se bodo v prihodnosti odpravile, z nastankom dejanskega stroška.

Guzić Š.: Računovodstveno i porezno motrište rezerviranja. RRIF, Računovodstvo, financije i revizija, 2014,
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8.

Amortizacija

Prvi odstavek 12. člena Zakona o porezu na dobit določa, da se amortizacija dolgoročnih
opredmeteni in neopredmetenih osnovnih sredstev prizna kot davčno priznan odhodek, v
znesku obračunanem od stroška nabave sredstev po linearni metodi amortiziranja, z
upoštevanjem letnih amortizacijskih stopenj.
V drugem odstavku 12. člena Zakona o porezu na dobit je določeno, da se amortizacija
obračunava posamično.
Zakon o porezu na dobit v tretjem odstavku določa, da se kot dolgoročno (opredmeteno in
neopredmeteno) osnovno sredstvo smatrajo stvari in pravice, katerih nabavna vrednost
presega 3.500,00 kn, in katerih doba koristnosti je daljša od enega leta232.
Če primerjamo navedeno določbo Zakona o porezu na dobit z zahtevami računovodskih
standardov na Hrvaškem, slednji ne določajo višine stroškov nabave, kot dodatni pogoj, da
bi se neko sredstvo evidentiralo kot dolgotrajno. Pomembna je le definicija, da je doba
koristnosti dolgoročnih sredstev daljše od enega obračunskega obdobja. Če je strošek nabave
sredstev manjši kot 3.500 kun in doba koristnosti daljša od enega leta, potem z davčnega
vidika ta sredstva niso dolgoročna sredstva, ampak se evidentirajo kot droben inventar,
katerega vrednost se lahko enkratno odpiše. Medtem ko se po računovodskih standardih
drobni inventar šteje za opredmeteno osnovno sredstvo, katerega vrednost se ne more
enkratno odpisati, ampak ga je potrebno amortizirati233.
Ne amortizirajo se zemljišča, gozdovi ter podobna obnovljiva naravna bogastva, finančna
sredstva, spomeniki in umetniška dela, kar je določeno v četrtem odstavku 12. člena Zakona
o porezu na dobit.
Peti odstavek 12. člena Zakona o porezu na dobit predpisuje letne amortizacijske stopnje za
namene obdavčenja, ki se določijo glede na dobo koristnosti sredstva, in sicer za:
-

gradbeni objekti in ladje, večje od 1000 BRT (bruto registracijske tone) 20 let, 5%;

-

osnovno čredo, osebno avtomobile (5 let), 20%;

-

neopredmetena sredstva, opremo, vozila, razen za osebne avtomobile, ter za
mehanizacijo (4 leta), 25%;

-

računalnike, računalniško opremo in programe, mobilne telefone in opremo za
računalniško omrežje (2 leti), 50%;

-

za ostala neomenjena sredstva (10 let), 10%.

Šesti odstavek 12. člena Zakona o porezu na dobit določa, da se letne amortizacijske stopnje
iz prejšnjega odstavka lahko podvojijo.
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Če davčni zavezanec obračunava amortizacijo po stopnji nižji od davčno priznane, se tako
obračunana amortizacija smatra kot davčno priznan odhodek. Navedeno je določeno v
sedmem odstavku 12. člena Zakona o porezu na dobit.
V osmem odstavku 12. člena Zakona o porezu na dobit je določeno, da se strošek
amortizacije dolgoročnega osnovnega sredstva, prizna kot davčno priznan odhodek od
prvega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bilo osnovno sredstvo dano v uporabo234
V devetem odstavku 12. člena Zakona o porezu na dobit je določeno, da se strošek
amortizacije za prodana, podarjena ali na drugi način odsvojena ali uničena dolgoročna
sredstva, prizna kot davčno priznan odhodek do konca meseca v katerem so osnovna
sredstva bila v uporabi.
V desetem odstavku 12. člena Zakona o porezu na dobit je določeno, da se neamortiziran
strošek nabave dolgoročnih sredstev prizna kot davčno priznan odhodek v davčnem obdobju
v katerem so bila dolgoročna sredstva prodana, darovana ali na drug način odsvojena ali
uničena.
Ne glede na zgornji odstavek, če je strošek nabave izkazan v prevrednoteni vrednosti, se kot
davčno priznan odhodek prizna neamortiziran strošek nabave, zmanjšan za prevrednoteno
vrednost, ki je do trenutka prodaje, darovanja, odsvojitve in uničenja vključena v prihodke,
kar določa enajsti odstavek 12. člena Zakona o porezu na dobit.
Kot davčno priznan odhodek se ne prizna amortizacija obračunana na odpisana dolgoročna
sredstva, kar je določeno v dvanajstem odstavku 12. člena Zakona o porezu na dobit.
V 13. odstavku 12. člena Zakona o porezu na dobit je določeno, da se amortizacija za osebne
avtomobile in druga sredstva za osebni prevoz, prizna do 400.000 kun stroška nabave na eno
sredstvo. Če je strošek nabave višji od navedenega zneska, se amortizacija nad navedenim
zneskom prizna samo, če sredstvo služi izključno za registrirano dejavnost najema ali
prevoza.
Pri tem je potrebno poudarit, da je amortizacija za osebne avtomobile in druga sredstva za
osebni prevoz priznana v višini 70%, oziroma se davčna osnova poveča za 30% stroškov
(razen stroškov zavarovanja, obresti in davka na cestna motorna vozila), razen če je
koriščenje sredstev obdavčeno kot boniteta235.
Dolgoročna sredstva, ki so že v celoti odpisana, se morajo voditi v registru osnovnih sredstev
do trenutka prodaje, darovanja, uničenja, ali drugega načina odsvojitve, kot to določa 14.
odstavek 12. člena Zakona o porezu na dobit236.
V 15. odstavku 12. člena Zakona o porezu na dobit je določeno, da se stroški amortizacije
davčno ne priznajo za sredstva s katerimi se ne opravlja dejavnost.
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Če navedemo primer, da ima davčni zavezanec med svojimi sredstvi tudi nepremičnino, ki
jo samo en del daje v najem, ostali del nepremičnine stoji, se z njim ne opravlja nobena
dejavnost, oziroma se ne daje v najem. Torej se lahko amortizira samo del nepremičnine, ki
se daje v najem, ostali del pa ne, ker ni dan v uporabo.
V 16. odstavku 12. člena Zakona o porezu na dobit je določeno, da se davčnemu zavezancu,
ki ima kot dolgoročna sredstva evidentirana plovila, letala, apartmaje in hiše na morju,
strošek amortizacije takšnih sredstev prizna kot davčni odhodek, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
-

da je davčni zavezanec registriran za dejavnost dajanja v najem in dejavnost prevoza
plovil, letal, apartmajev in hiš na morju, in

-

če se na osnovi koriščenja plovil in letal ustvarijo v davčnem obdobju prihodki
najmanj v višini 7% nabavne vrednosti takega sredstva, in

-

če se na osnovi dajanja v najem apartmajev in hiš na morju, ustvarijo v davčnem
obdobju prihodki najmanj v višini 5% nabavne vrednosti takšnega sredstva.

V 17. odstavku 12. člena Zakona o porezu na dobit je določeno, da če zgoraj navedeni pogoji
niso izpolnjeni mora davčni zavezanec v takšnem davčnem obdobju povečati davčno osnovo
za amortizacijo takega sredstva, ter za vse pripadajoče stroške v zvezi s koriščenjem takega
sredstva.
V 19. odstavku 12. člena Zakona o porezu na dobit je določeno, da se davčnemu zavezancu,
ki koristi navedena sredstva (letala, plovila, apartmaji in hiše na morju) kot poslovni najem,
priznajo stroški najema, pod pogojem, da je na osnovi koriščenja takšnih sredstev ustvaril
prihodke najmanj v višini stroškov najema. Če pogoj ni izpolnjen, se v davčnem obdobju
poveča davčna osnova za stroške najema in pripadajoče stroške, ki so nastali na osnovi
uporabe takšnih sredstev237
V šestem odstavku 22. člena Pravilnika o porezu na dobit238 je določeno, da je amortizacija
goodwilla, ki nastane pri statusnih spremembah – spojitvi, pripojitvi in delitvi, davčno
nepriznan odhodek. Prav tako je davčno nepriznan odhodek amortizacija, ki je obračunana
po stopnjah višjih od predpisanih, o čem smo pa že pisali pri povečanju davčne osnove.
Če povzamemo Zakon o porezu na dobit, le ta določa, kako mora biti obračunana
amortizacija, da je davčno priznana in katera ni davčno priznana amortizacija.
Amortizacija, ki ni davčno priznan odhodek povečuje davčno osnovo. Če pogledamo pravni
in davčni vidik zakonske določbe o amortizaciji, lahko rečemo, da je napisana tako, da jo je
težje razumeti oziroma davčni zavezanci težje razumejo. Kot primer navajamo amortizacijo
osebnega avtomobila. Potrebno je poznati 12. člen zakona, ki govori o amortizaciji. Ta v 13.
odstavku postavi mejo za nabavno vrednost osebnega avtomobila, od katere bo obračunana
amortizacija. Vendar pa je potrebno poznati tudi 4. točko 1. odstavka 7. člena, ki govori o
povečanju davčne osnove za 30%, kar posledično pomeni, da je 70% amortizacije,
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obračunana na osebne avtomobile, davčno priznan odhodek. Poznati mora še tudi 3.
odstavek 7. člena, ki določa, da v 4. točko 1. odstavka 7. člena sodi tudi amortizacija. Torej,
če bi davčni zavezanec bil prehiter in pogledal samo člen v Zakonu o porezu na dobit, ki se
nanaša na amortizacijo, bi izpustil določbe 7. člena in tako napačno obračunal amortizacijo.
Tudi najemnik apartmaja lahko stroške najema evidentira kot davčno priznane odhodke,
vendar samo, če je najemodajalec z dajanjem apartmaja v najem dosegel zakonsko predpisan
odstotek prihodkov, torej 5%. Če najemodajalec navedenih prihodkov ni dosegel, se tudi
najemniku zviša davčna osnova za stroške najema in vse ostale pripadajoče stroške239.
Menimo tudi, da zakonodajalec želi z nekaterimi določbami o amortizaciji pozitivno vplivati
na gospodarstvo oziroma, da se kapital zadrži v domačih rokah. Saj na primer pogojuje
davčno priznavanje odhodkov iz naslova amortizacije, s prihodki, ki jih mora davčni
zavezanec doseči. Kot na primer, da se davčnemu zavezancu, ki ima registrirano dejavnost
dajanja apartmajev v najem prizna amortizacija za navedeni apartma, če na osnovi dajanja
v najem le tega, ustvari v davčnem obdobju prihodke, najmanj v višini 5% nabavne vrednosti
apartmaja. Drugi vidik navedene določbe pa je ta, da je 5% prihodkov nabavne vrednosti
apartmaja, enaka višina kot 5% davčno priznana amortizacijska stopnja za nepremičnine,
zato lahko sklepamo, da je zakonodajalec želel preprečiti zniževanje davčne osnove na
podlagi amortizacije apartmajev, če ne bi dosegel nobenih prihodkov, oziroma prihodkov v
enaki višini kot je davčno priznana amortizacija.

9.

Povezane osebe

V tem poglavju bomo opredelili katere so povezane osebe po Zakonu o porezu na dobit,
kakšna je davčna osnova med povezanimi osebami ter kakšne morajo biti obresti med
povezanimi osebami, da so davčno priznan odhodek.

9.1

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami, rezidenti
in nerezidenti

Drugi odstavek 13. člena Zakona o porezu na dobit določa, da se za povezane osebe smatrajo
osebe, pri katerih ena oseba sodeluje neposredno ali posredno v upravi, nadzoru ali kapitalu
druge osebe, ali pa iste osebe sodelujejo neposredno ali posredno v upravi, nadzoru ali
kapitalu društva.
Četrti odstavek 31.a člena določa, da je davčni zavezanec povezana oseba, če ima 25%
udeležbo v kapitalu ali glasovalnih pravicah drugega davčnega zavezanca.
Prvi odstavek 13. člena Zakona o porezu na dobit določa, da če se v poslovnih odnosih med
povezanimi osebami dogovorijo takšne cene in drugi pogoji poslovanja, ki se razlikujejo od
cen, ki bi se dogovorile med nepovezanimi osebami, se ves takšen dobiček, ki je bil pri tem
ustvarjen, vključi v davčno osnovo povezanih oseb240.
Horvat Jurjec K.: II. Godišnji obračun amortizacije za 2015. godinu. RRIF, Računovodstvo, financije i
revizija, 2016, št 1, str. 62.
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Pri ugotavljanju ali se v poslovnih odnosih med povezanimi osebami uporabljajo tržne cene,
se lahko uporabijo naslednje metode, kot to določa tretji odstavek 13. člena:
-

metoda primerljivih nekontroliranih cen, kjer se cene prodanih proizvodov
primerjajo s cenami v kontroliranih poslih v podobnih okoliščinah;

-

metoda primerljivih tržnih cen, po kateri se določa cena po kateri se material
nabavljen pri povezanih osebah prodaja nepovezanim osebam;

-

metoda dodajanja bruto dobička na stroške, pri kateri se najprej določijo stroški
proizvoda, ki ga je pravna oseba prodala povezani osebi. Na te stroške se doda
dobiček, ki se lahko doseže na tržišču;

-

metoda podelitve dobička po kateri se odpravi učinek posebnih pogojev na dobiček
pri poslovanju med povezanimi osebami. Najprej se določi dobiček poslov med
povezanimi osebami, ki se nato primerja z dobičkom pri poslih med nepovezanimi
osebami;

-

metoda neto dobička, po kateri se proučuje neto dobiček glede na neko osnovo, kot
so na primer skupni stroški, prihodki od prodaje,.. Takšni neto dobiček se primerja z
dobičkom podobnih oseb, ki se nahajajo v podobnih okoliščinah241.

V četrtem odstavku 13. člena Zakona o porezu na dobit je določeno, da so poslovni odnosi
med povezanimi osebami priznani samo, če davčni zavezanec razpolaga in na zahtev Davčne
uprave predloži podatke in informacije o povezanih osebah in poslovnih odnosih med njimi,
uporabljenih metodah za določanje primerljivih tržnih cen in razlogih za izbiro konkretnih
metod.
Peti odstavek 13. člena Zakona o porezu na dobit določa, da se vse navedeno nanaša tudi na
povezane osebe rezidente, če ena od povezanih oseb:
-

plačuje davek od dohodka pravnih oseb po stopnji nižji od predpisane ali pa je
oproščena plačila davka od dohodka pravnih oseb, ali

-

ima v davčnem obdobju pravico za prenos davčne izgube iz preteklih davčnih
obdobij.

Bistveno je, da morajo povezane osebe poslovati s takšnimi cenami, ki bi veljale med
nepovezanimi osebami. Če se med povezanimi osebami, v njihovih poslovnih odnosih
dogovori takšna cena ali drugi pogoji, ki se razlikuje od cen ali drugih pogojev, ki bi se
dogovorili med nepovezanimi osebami, se ves dobiček, ki je bil na podlagi tega ustvarjen
pripiše davčni osnovi povezanih oseb. Z davčnega vidika je pomembno, da poslovanje med
povezanimi osebami ne privede do nižje davčne osnove in s tem do nižjega plačila davka,
kot bi bil med nepovezanimi osebami. Kar pa je onemogočeno s transfernimi cenami.
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9.2

Obresti med povezanimi osebami

Prvi odstavek 14. člena Zakona o porezu na dobit predpisuje, da se pri določanju prihodkov
od obresti za posojila med povezanimi osebami, obračunajo obresti najmanj do višine
obrestne mere, ki bi bila določena med nepovezanimi osebami v trenutku odobritve posojila.
Drugi odstavek 14. člena Zakona o porezu na dobit predpisuje, da se pri določanju odhodkov
od obresti na prejeta posojila od povezanih oseb, priznajo obračunane obresti, največ do
višine obrestne mere, ki bi bila določena med nepovezanimi osebami, v trenutku odobrenega
posojila.
Tretji odstavek 14. člena Zakona o porezu na dobit določa, da obrestno mero predpiše in
objavi minister za finance pred začetkom davčnega obdobja, v katerem se bo davčna stopnja
koristila242.
Poglejmo primer prejetega posojila od povezane osebe. Davčni zavezanec ZD d.o.o. je
odobrilo kratkoročno posojilo (rok je 1 leto) povezani osebi davčnemu zavezancu LI d.o.o.,
ki lahko uveljavlja preneseni čisto izgubo, in v katerem ima 25% udeležbo v kapitalu, v
vrednosti 400.000 kn. Dogovorjena obrestna mera je 4% letno, in se mora vrniti ob izteku
Pogodbe o posojilu povezani osebi. Skupno obračunane obresti so 16.000 kn. Po izteku
pogodbe o posojilu, je glavnica povečana za obresti in skupno znaša 416.000 kn.
Ne glede na to, da je dogovorjena obrestna mera 4%, ker gre za povezane osebe, pa še
posojilojemalec lahko uveljavlja preneseno čisto izgubo, mora davčni zavezanec ZD d.o.o.
(posojilodajalec) v obračunu davka od dohodka pravnih oseb, povečati davčno osnovo do
višine tržne obrestne mere. Če je tržna obrestna mera 7%, to pomeni, da mora davčno osnovo
povečati za 12.000 kn (400.000 x 7% = 28.000 kn; 28.000 kn – 16.000 kn = 12.000 kn). Na
drugi strani bo imel posojilojemalec evidentirane stroške v višini obresti in sicer 16.000
kn243.
Če si povezane osebe rezidenti ali nerezidenti medsebojno zaračunavajo zamudne obresti, le
te predstavljajo davčno nepriznan odhodek.
Z davčnega vidika je pomembno, da so obresti med povezanimi osebami davčno priznan
odhodek, če je upoštevana višina obrestne mere, ki jo predpiše minister za finance.
Menimo, da je zakon tudi v tem delu nenatančen oziroma preskromen, saj ne pove, da so
obresti med povezanimi osebami, če je posojilodajalec nerezident, davčno nepriznan
odhodek. Navedeno smo zasledili v članku244. Menimo, da gre ponovno za ščitenje oziroma
dajanje prednosti domačemu kapitalu.
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10. Davčna osnova poslovne enote nerezidenta
Prvi odstavek 15. člena določa, da je davčna osnova poslovne enote nerezidenta dobiček
določen na osnovi Zakona na dobit, in se lahko pripiše poslovni enoti v Republiki Hrvaški,
torej je dosežen v poslovni enoti na Hrvaškem.
Drugi odstavek 15. člena Zakona o porezu na dobit določa, da dobiček poslovne enote mora
biti enak dobičku, ki bi ga ustvarila poslovna enota, če bi bila neodvisni davčni zavezanec,
in ki bi se ukvarjala s podobno dejavnostjo, v podobnih okoliščinah, in ki bi poslovala
popolnoma samostojno z davčnim zavezancem, čigar poslovna enota je245.
Tretji odstavek 15. člena Zakona o porezu na dobit predpisuje, da se pri določanju dobička
poslovne enote nerezidenta, davčno priznajo odhodki, nastali v zvezi s potrebami stalne
poslovne enote, vključeni pa so tudi upravni in administrativni stroški, ne glede nato ali so
nastali doma ali v tujini246.
Davčna osnova poslovne enote nerezidenta se prav tako določi v skladu z Zakonom o porezu
na dobit, kot če bi bila samostojna poslovna enota. Pomemben davčni vidik je tudi ta, da se
davčna osnova poslovne enote lahko zniža za upravne ali administrativne stroške, ne glede
kje so nastali, ali na Hrvaškem ali v tujini.

11. Sprememba metode določanja davčne osnove
Prvi odstavek 16. člena Zakona o porezu na dobit določa, da davčni zavezanec za
dohodnino247, torej fizična oseba, ki izjavi, da bo plačevala davek od dohodka pravnih oseb,
mora na prvi dan davčnega obdobja sestaviti začetno bilanco stanja in voditi poslovne knjige
po predpisih o računovodstvu.
Začetno bilanco stanja mora davčni zavezanec predložiti davčni upravi, vključno z davčnim
obračunom davka od dohodka pravnih oseb, torej poreza na dobit, kot je določeno v tretjem
odstavku 16. člena Zakona o porezu na dobit.
Na tem mestu gre za posebnost, ki smo jo pojasnili pri opredelitvi zavezancev v skladu z
Zakonom o porezu na dobit. Gre torej za tiste fizične osebe, ki so bile obdavčene v skladu s
Hrvaškim zakonom o dohodnini, vendar so se odločile, da bodo prešle na obdavčitev po
Zakonu o porezu na dobit. Člen opisuje kaj mora davčni zavezanec pri takšnem prehodu
opraviti.
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12. Davčna izguba
Prvi odstavek 17. člena določa, da če so davčno priznani odhodki večji od davčno priznanih
prihodkov, govorimo o davčni izgubi.
V drugem odstavku 17. člena je določeno, da se davčna izguba lahko prenaša naslednjih pet
let. Pri zmanjševanju davčne osnove, zaradi prenosa čiste poslovne izgube iz prejšnjih
obdobij, se davčna osnova najprej zmanjša za izgube starejšega datuma, kar pa je določeno
v tretjem odstavku 17. člena Zakona o porezu na dobit.
V petem odstavku 17. člena je določeno, da pravnemu nasledniku preneha pravica prenosa
čiste poslovne izgube, če:
-

pravni prednik že dva davčna obdobja pred statusno spremembo ne opravlja več
dejavnosti, ali

-

če tekom dveh davčnih obdobij od nastanka statusne spremembe, bistveno spremeni
dejavnost pravnega naslednika, razen, če jo spremeni zaradi ohranitve delovnih mest
ali sanacije poslovanja.

Navedeno velja tudi če se v davčnem obdobju spremeni lastniška struktura davčnega
zavezanca za več kot 50%, v primerjavi s strukturo lastništva na začetku davčnega obdobja,
kar je določeno v sedmem odstavku 17. člena248.
Da se lahko davčna izguba prenaša v naslednja davčna obdobja je stimulativno za davčnega
zavezanca, in sicer na način, da ga spodbudi, da bi dosegel pozitivno davčno osnovo. To pa
ima tudi pozitivni učinek na gospodarstvo, na zaposlovanje,… Z vidika davčnega zavezanca
smatramo da bi bilo bolje, če bi se davčna izguba lahko prenašala neomejeno.

Zakon o porezu na dobit. Narodne novine Republike Hrvatske, št. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10,
22/12, 148/13, 143/14, 50/16.
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IV. DEL: UGOTAVLJANJE DAVČNE OSNOVE ZA DAVEK
OD DOHODKA PRAVNIH OSEB V SRBIJI
1.

Obdavčljiv dobiček

Davčna osnova davka od dohodka pravnih oseb v Srbiji je določena z Zakonom o porezu na
dobit pravnih lica249.
Prvi odstavek 6. člena Zakona o porezu na dobit pravnih lica določa, da je davčna osnova
davka od dohodka pravnih oseb je obdavčljiv dobiček.
Drugi odstavek 6. člena Zakona o porezu na dobit pravnih lica določa, da se davčna osnova
določi v davčnem obračunu, z usklajevanjem dobička izkazanega v izkazu poslovnega
uspeha, ki se pripravi v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi (MRS) in
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MRSP250) in računovodskimi predpisi,
ter v skladu z Zakonom o porezu na dobit pravnih lica.
Tretji odstavek 6. člena Zakona o porezu na dobit pravnih lica določa, da je davčna osnova
razlika med davčno priznanimi prihodki in davčno priznanimi odhodki.
Sprejet pa ima tudi Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za
način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica251, s katerim se ureja vsebina davčne
bilance252 oziroma členov določenih v Zakonu o porezu na dobit pravnih lica. In še Pravilnik
o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica, ki določa sestavo
obračuna davka od dohodka pravnih oseb253.

2.

Usklajevanje odhodkov

V tem delu bomo natančneje opredelili usklajevanje odhodkov, oziroma po posameznih
členih Zakona o porezu na dobit pravnih lica opredelili priznane, nepriznane in delno
priznane davčne odhodke, in sicer bo govora o: davčno nepriznanih odhodkih, stroških
materiala, plačah in drugih izplačilih v zvezi z zaposlitvijo, amortizaciji, določilih o izdatkih
za zdravstvene, humanitarne, verske namene, članarine, reklame in drugo po 15. členu
zakona, o slabitvah in odpisih terjatev, obrestih ter o rezervacijah pri bankah in
zavarovalnicah ter drugih rezervacijah254.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Službeni glasnik RS, št. 25/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04,
18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje i
112/2015.
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V Srbiji imenovani MSFI.
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Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit
pravnih lica. Službeni glasnik RS, št. 20/14, 41/15.
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V nadaljevanju Pravilnik o porezu na dobit.
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Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica. Službeni glasnik RS, št. 30/15.
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Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Službeni glasnik RS, št. 25/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04,
18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje i
112/2015.
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V prvem odstavku 7. člena Zakona o porezu na dobit pravnih lica je določeno, da se pri
določitvi davčne osnove priznajo odhodki, ki so ugotovljeni v izkazu poslovnega uspeha, v
skladu z MRS in MSRP in predpisi, ki urejajo računovodstvo, razen odhodkov, za katere je
s tem zakonom določen drugačni način določitve.

Davčno nepriznani odhodki

2.1

V 7.a členu Zakona o porezu na dobit pravnih lica so določeni davčno nepriznani odhodki
in sicer:
- stroški, za nastanek katerih nimamo verodostojne knjigovodske listine;
-

popravki vrednosti terjatev do kupcev, do katerih ima davčni zavezanec istočasno
tudi obveznost, torej mu dolguje, in sicer do zneska tega dolga;

-

darila in donacije političnim strankam;

-

darila povezanim osebam;

-

zamudne obresti, zaradi nepravočasno plačanih davkov, prispevkov,…;

-

stroški izterjave davkov, stroški davčno prekrškovnih postopkov in drugih
prekrškovnih postopkov, ki jih vodi pristojni organ;

-

denarne kazni, ki jih izreče pristojni organ in pogodbene kazni;

-

pogodbene kazni in penali, zamudne obresti med povezanimi osebami;

-

stroški, ki niso nastali pri opravljanju registrirane dejavnosti255.

Več ima davčni zavezanec takšnih odhodkov, višja je davčna osnova. Torej jo takšni odhodki
povečujejo. Iz določbe zakona pa vidimo, da so to odhodki, ki niso nujni oziroma niso nujno
potrebni za pridobitev prihodkov. Torej davčni zavezanec brez njih lahko posluje ter ustvarja
obdavčljive prihodke. Na samo delovanje davčnega zavezanca nimajo vpliva, kar pomeni,
da če jih davčni zavezanec ne bi ustvaril, to ne bi vplivalo na njegov posel.
Z zadnjo alinejo so mišljeni predvsem stroški, ki imajo naravo privatnosti in dajanja
ugodnosti zaposlenim. In sicer so lahko povezani z lastnikom, zaposlenimi ali povezano
osebo, so pa to stroški za počitek oziroma dopust, zabavo in rekreacijo ali podobni stroški,
ki se nanašajo na osebne potrebe. Zajema tudi stroške seminarjev, vključno s potnimi stroški,
šolnine, štipendije in stroški literature kupljene delavcem, če so nastali za pridobitev znanja,
ki ni potrebno za opravljanje osnovne dejavnosti davčnega zavezanca256.
So pa še drugi vzroki, zakaj so ti odhodki davčno nepriznani.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Službeni glasnik RS, št. 25/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04,
18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje i
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Če podamo naš kritični komentar glede zakonske določbe, ki govori o stroških, za nastanek
katerih nimamo verodostojne knjigovodske listine, v bistvu na ta način preprečuje davčno
utajevanje, saj je evidentiranje stroškov, ki dejansko niso nastali, saj nimamo podlage za
njihov nastanek, torej knjigovodske listine, davčna utaja.
Je pa tudi druga plat te določbe in sicer izjema, da so takšni stroški davčno priznani takrat,
kadar so le ti nastali v obračunskem obdobju, za katerega se sestavlja davčni obračun, vendar
bodo dokumentirani v naslednjem obdobju, pod pogojem, da se to tudi lahko dokaže257.
Da darila in donacije političnim strankam niso davčno priznani odhodki, smatramo, da je
določba pravilna. Saj če bi bili davčno priznani, bi to na nek način pomenilo, da zakon
odobrava neke vrste bi lahko rekli ˝podkupovanje˝, oziroma, da je podkupovanje davčno
priznan strošek, saj vemo, da bi lahko davčni zavezanec na tak način pridobit kake posle, ki
jih brez doniranega zneska ne bi dobil. Seveda še vedno lahko davčni zavezanec donira oz.
obdari politično stranko, vendar je to evidentirano samo za računovodske potrebe, ne pa tudi
kot davčno priznan odhodek v davčnih izkazih. Če bi zakon določal, da so denarne kazni
zamudne obresti, stroški izterjave dolgov, davčno priznani odhodek, bi na eni strani podpiral
nepravočasno plačevanje obveznosti, kar je nesprejemljivo, ne samo z moralnega vidika,
ampak je to slabo za gospodarstvo. Če povzamemo je pomembno, da navedeni odhodki niso
potrebni pri opravljanju registrirane dejavnosti davčnega zavezanca, zato so davčno
nepriznani. So pa vsekakor pomembni tudi ostali vzroki, ki smo jih navedli, da so nekateri
odhodki davčno nepriznani.
V tem členu so navedeni samo davčno nepriznani odhodki, nadalje pa po posameznih členih
srbskega zakona navajamo v kakšni višini so posamezni odhodki tudi davčno priznani.

2.2

Stroški materiala

Zakon o porezu na dobit pravnih lica v 8. členu določa, da se stroški materiala in nabavna
vrednost prodanih proizvodov priznajo v vrednostih obračunanih na podlagi metode tehtanih
povprečnih cen in FIFO metode ali metode zaporednih (prvih) cen. Material, surovine in
trgovsko blago, ki pride prvi na zalogo se tudi prvi porabi. Na koncu obračunskega obdobja
ostanejo na zalogi surovine in material, kupljeni najpozneje v obračunskem obdobju 258.
Stroški materiala so davčno priznani odhodki, če gledamo z vidika, da so potrebni za
pridobitev prihodkov. Pomeni, da znižujejo davčno osnovo. Ne znižuje pa je ves nabavljen
material in surovine, ampak samo v tolikšni meri, kot ga je dejansko porabljeno v
proizvodnem procesu, ter toliko trgovskega blaga kot ga je dejansko prodanega. Ostalo
ostane na zalogi, ki pa na davčno osnovo nima vpliva. Tudi v Srbiji pri sestavi računovodskih
izkazov upoštevajo MRS, ki določa, da se morajo zaloge voditi po nabavni ceni. V stroške
pa se prenesejo po metodi tehtanih povprečnih cen ali metodi FIFO, kar pa določa njihov
Zakon o porezu na dobit. Davčni zavezanec mora dosledno voditi zaloge, samo na tak način
lahko določi koliko je porabljenega materiala, surovin ter prodanega trgovskega blaga. S tem
so pa tudi stroški materiala pravilno določeni, hkrati pa tudi davčna osnova. Davčni
Obračun poreza na dobit za 2013. godinu.: »neznani avtor«. Poresko-računovodstveni instruktor, 2014, št.
85, str. 51.
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zavezanec lahko s porabo materiala, surovin ter prodajo trgovskega blaga nekako tudi
regulira davčno osnovo. Pri tem ne mislimo na davčno utajo, ampak na to da če davčni
zavezanec ugotovi da ima prevelike zaloge npr. trgovskega blaga na koncu leta, stroške pa
premajhne, lahko izvede prodajo po akcijski ceni, in na tak način zmanjša zaloge, ter poveča
stroške.
Strinjamo pa se tudi z določbo zakona, ki določa, da se za nabavne cene materiala in
trgovskega blaga nabavljenega od povezanih oseb upoštevajo transferne cene.

2.3

Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo

Stroški plač se priznajo v obračunanem znesku, kot davčno priznani odhodki, kot to določa
9. člen Zakona o porezu na dobit pravnih lica259.
V 9.a členu Zakona o porezu na dobit pravnih lica je določeno, da se kot davčni odhodki
priznajo odpravnine delavcem ob upokojitvi in odpravnine ob prenehanju delovnega
razmerja, in sicer v davčne obdobju v katerem so nastali, morajo pa biti ne samo obračunane
ampak tudi izplačane.
Iz navedenega sledi, da so stroški plač, davčno priznani odhodek, v obdobju, ko so plače
obračunane, medtem, ko pa so odpravnine delavcem ob upokojitvi ter ob prenehanju
delovnega razmerja, davčno priznan odhodek šele takrat ko so izplačane.
Z navedenimi določbami se strinjamo, saj so stroški plač in drugih izplačil v zvezi z
zaposlitvijo, potrebni za doseganje prihodkov. Na tak način davčno osnovo znižujemo. Tudi
s temi stroški se davčna osnova lahko regulira oz. se lahko na davčno osnovo vpliva, saj
lahko določena izplačila povečamo, na primer delavca za pravočasno in natančno izvedeno
delo nagradimo pri plači, tako da mu dodamo uspešnost. S tem povečamo stroške in znižamo
davčno osnovo.
S 01.01.2016 je zakonodajalec dodal k prvemu odstavku 9. člena Zakona o porezu na dobit
pravnih lica še drugi odstavek, ki določa, da se kot davčno priznani odhodki štejejo tudi
izdatki za zaposlene, obračunani in izplačani, in sicer v višini do katere se ne plačajo davki
in prispevki, po zakonu, ki urejajo plače.
Navedeni izdatki, o katerih je govoril zakonodajalec v drugem odstavku 9. člena so jubilejne
nagrade, novoletna oziroma božična darila otrokom starim do 15. let, solidarnostne pomoči
v slučaju bolezni in drugi podobni izdatki260.
Če povzamemo je zakonodajalec z novim dodanim odstavkom v zakonu, razširil možnost,
za zniževanje davčne osnove, kar vpliva na davčne zavezance pozitivno.
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2.4

Amortizacija

V prvem odstavku 10. člena Zakona o porezu na dobit pravnih lica je določeno, da se
amortizacija stalnih sredstev prizna kot davčno priznan odhodek, v znesku in na način
določen z Zakonom o porezu na dobit pravnih lica.
Drugi odstavek 10. člena zakona določa katera so sredstva iz prvega odstavka 10. člena
Zakona o porezu na dobit pravnih lica. To so sredstva, katerih rok uporabe oziroma doba
koristnosti je daljša od enega leta in ki se v skladu s predpisi, ki urejajo računovodstvo in
revizijo ter MRS, v poslovnih knjigah pripoznajo kot stalna sredstva, razen naravnih
bogastev, ki se ne amortizirajo, kot tudi neopredmetena sredstva (licence, patente, avtorske
pravice), razen goodwill-a (dobrega imena)261.
Neko sredstvo se šteje za osnovno sredstvo, če njegova nabavna vrednost presega 300 EUR.
Pri tem pa je potrebno opozoriti, da je navedeno potrebno smiselno uporabiti, saj je na primer
doba koristnosti kalkulatorja daljša od enega leta, pa lahko stane samo 10 EUR. V tem
pogledu kalkulator ni osnovno sredstvo262.
Sredstva se razvrščajo v pet skupin z naslednjimi amortizacijskimi stopnjami, kot določa
tretji odstavek 10. člena:
-

I skupina 2,5%;

-

II skupina 10%;

-

III skupina 15%;

-

IV skupina 20%;

-

V skupina 30%.

Četrti odstavek 10. člena določa, da se sredstvom v prvi skupini se amortizacija obračunava
s proporcionalno metodo na osnovi nabavne vrednosti sredstva, za vsako osnovno sredstvo
posebej (posamično). Če pa so osnovna sredstva nabavljena v sredi nekega davčnega
obdobja, se amortizacija obračuna po proporcionalni metodi, sorazmerno času v katerem je
osnovno sredstvo v uporabi.
Peti odstavek 10. člena določa, da je amortizacija za stalna sredstva, ki so razvrščena v
skupine II – V, davčno priznan odhodek, če je amortizacija obračunana po degresivni
metodi.
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Šesti odstavek 10. člena določa, da je osnova za obračun amortizacije v prvem letu je
nabavna vrednost osnovnega sredstva, v nadaljnjih obdobjih pa neodpisana vrednost263.
Sedmi odstavek 10. člena določa, da so stalna sredstva v prvi skupini so nepremičnine.
Minister za finance pa natančneje določi način razvrščanja osnovnih sredstev po skupinah
ter način obračunavanja amortizacije, kar je določeno v osmem odstavku 10. člena264.
Osnova za obračun davčne amortizacije za sredstva razvrščena v skupine II do V, predstavlja
skupna vrednost vseh sredstev, razvrščenih v konkretno amortizacijsko skupino265.
V srbskem zakonu vidimo, da so amortizacijske skupine nekoliko drugače določene. Tudi
za vse skupine se ne uporablja enaka metoda amortiziranja. Da je za davčne namene priznana
degresivna metoda amortiziranja, je vsekakor privlačno za tuje investitorje, saj je s tem
davčna osnova na začetku poslovanja nižja ali pa ob nabavi nekega osnovnega sredstva če
davčni zavezanec že posluje, saj so stroški amortizacije takrat višji, nadalje pa vsako leto
nižji. Če pa pogledamo amortizacijske stopnje, višje kot bodo davčno priznane, bolj bo
država zanimiva za investitorje. Pomembno je, da se investitor zave, da ni ključnega pomena
samo nižanje davčne osnove, ampak optimiziranje le te. Če investitor ve, da bo imel na
začetku poslovanja visoke stroške in nekje v enaki višini prihodke, ki pa se bodo vsako leto
povečevali, lahko višji stroški amortizacije, zaradi uporabe degresivno metode
amortiziranja, povzročijo negativno davčno osnovo, ter s tem davčno izgubo. Kar ni
privlačno niti za investitorja oz. posel, prav tako pa tudi bankam ne, v kolikor bi za del
investicije potreboval kredit.
Davčni zavezanec mora v Srbiji hkrati z obračunom davka od dohodka pravnih oseb oddati
tudi dva obrazca in sicer obračun amortizacije stalnih sredstev in posebej obračun
amortizacije za davčne namene za nepremičnine266. Navedeno ni predpisano v Zakonu o
porezu na dobit pravnih lica in tudi ne v Pravilniku o davčni amortizaciji267, ampak gre za
ustaljeno davčno prakso268.
Davčna amortizacija se od nepremičnin, ki so pridobljena zaradi nadaljnje prodaje ne
obračunava.
Se pa izpolnjevanje obračuna davka od dohodka pravnih oseb v Srbiji razlikuje od
izpolnjevanja le tega v Sloveniji in na Hrvaškem, in sicer v delu, ki se nanaša na
amortizacijo. In sicer je potrebno v davčni obračun vnesti najprej amortizacijo izračunano
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za poslovne namene, nato amortizacijo za davčne namene, ki mora biti obračunana v skladu
z Zakonom o porezu na dobit.
Prihodki v obračunu davka od dohodka pravnih oseb povečajo ˝računovodsko˝ amortizacijo
ter zmanjšajo za ˝davčno˝ amortizacijo. Torej:
-

če je amortizacija za davčne namene večja, je davčna osnova manjša, ker so priznani
večji stroški ˝davčne amortizacije˝;

-

če je amortizacija za davčne namene manjša, je davčna osnova večja, ker so priznani
nižji stroški ˝davčne amortizacije˝269.

Če podamo naše kritično mnenje glede tega, obstaja velika možnost za prilagajanje davčne
osnove. Davčni zavezanec lahko za poslovne namene izbere drugačno metodo amortiziranja,
kot za davčne potrebe. S tem vpliva na višino davčne osnove. V skladu z MRS 16, ki jih
Srbija uporablja pri sestavi bilance za poslovne potrebe mora davčni zavezanec izbrano
metodo amortiziranja uporabljati iz obračunskega obdobja v drugo obračunsko obdobje. Na
koncu vsakega obdobja pa oceniti ali je uporabljana metoda še primerna glede na ocenjene
prihodnje gospodarske koristi. Iz navedenega lahko sklepamo, da ima davčni zavezanec
veliko možnosti, da z izbrano metodo amortiziranja za poslovne potrebe vpliva na davčno
osnovo, saj je tudi amortizacija za poslovne potrebe del izračuna davčne osnove.
Navedeni članek govori tudi o tem, da se amortizacija za davčne namene obračuna tudi za
nematerialna sredstva. Prav tako tudi za materialna sredstva nabavljana na podlagi pogodbe
o finančnem lizingu in ki ima dobo koristnosti daljšo od enega leta. Obračuna se tudi za
naložbene nepremičnine ter tudi vlaganja v tuje nepremičnine.
V 10.a členu Zakona o porezu na dobit pravnih lica je določeno, da če je osnovno sredstvo
nabavljeno v transakciji s povezano osebo, je osnova za obračun amortizacije manjši od
naslednjih zneskov:
-

transferna nabavna cena stalnega sredstva v smislu 59. člena zakona;

-

nabavna cena stalnega sredstva določena na principu ˝van dohvata ruke˝ v smislu 60.
in 61. člena Zakona o porezu na dobit. Gre za metode po katerih se lahko oblikuje
transferne cene oziroma cene med povezanimi osebami, da so lahko tudi davčno
priznane270.

Način določanja prihodkov in odhodkov med povezanimi osebami določa Zakon o porezu
na dobit pravnih lica in Pravilnik o transfernih cenah in metodah, ki se uporabljajo pri
določanju cen med povezanimi osebami. Davčni zavezanec je na podlagi prej navedenega
Zakona dolžan v davčnem obračunu posebej prikazati obrestno mero depozitov in posojil.
Kot prilogo davčnemu obračunu je dolžan predložiti dokumentacijo, na način, ki ga predpiše
minister za finance. V dokumentaciji mora biti prikazana vrednost oziroma cena istih ali
podobnih transakcij, ki bi se ustvarile na tržišču, če ne bi šlo za povezane osebe. Če se
Obračun poreza na dobit za 2013. godinu.: »neznani avtor«. Poresko-računovodstveni instruktor, 2014, št.
85, str. 54.
270
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transferna cena davčnega zavezanca na osnovi transakcije s povezano osebo razlikuje od
tržne cene, mora davčni zavezane vključit v davčno osnovo:
-

znesek pozitivne razlike, na osnovi transakcije, med prihodki doseženimi po ceni
določeni po principu ˝van dohvata ruke˝ ter prihodki doseženimi na osnovi
transfernih cen, ali

-

znesek pozitivne razlike med odhodki, ki so doseženi na podlagi transakcij v katerih
so uporabljene transferne cene ter odhodki, ki so doseženi na podlagi transakcij v
katerih so uporabljene cene, ki so določene po principu ˝van dohvata ruke˝.

Poglejmo primer določanja povezave med prihodki in odhodki, nastalih v transakcijah med
povezanimi osebami ter njihovega izkazovanja v obračunu davka od dohodka pravnih oseb,
in sicer: davčni zavezanec A ima pet povezanih oseb B, C, D, E in F. S štirimi povezanimi
osebami je davčni zavezanec A opravil transakcije v istem davčnem obdobju, za katere je
dolžan pri obračunu davka od dohodka oddati še poročilo o transfernih cenah v celotnem
obsegu. S povezano osebo F, pa je davčni zavezanec A opravil samo enkratno transakcijo v
danem v davčnem obdobju za katere lahko dostavi poročilo v skrajšani obliki.
Tabela 6: Transakcije davčnega zavezanca A s povezano osebo B:
Transakcije na Cena ˝van Transferna Negativna Pozitivna
osnovi katerih dohvata
cena
razlika
razlika
se
ustvarijo ruke˝
prihodki
1
2
3=1-2, 2>1
4=1-2,
1>2
Prodaja
bele
6.000.000
5.500.000
ni
500.000
tehnike
Prodaja
9.000.000
10.000.000
-1.000.000 ni
nepremičnin
Skupaj
15.000.000
15.500.000
-1.000.000 500.000
Transakcije na
Cena ˝van
osnovi katerih Transferna
Negativna Pozitivna
dohvata
se
ustvarijo cena
razlika
razlika
ruke˝
odhodki
4=1-2,
1
2
3=1-2, 2>1
1>2
Storitev raziskav
3.000.000
2.000.000
ni
1.000.000
na trgu
Skupaj
3.000.000
2.000.000
ni
1.000.000
Vir: (Milanović 2014, 87271).

Korelacija

5
500.000
ni
500.000
Korelacija

5
1.000.000
1.000.000

Skupna povezave s povezano osebo B znaša:1.500.000.

Milanović A.: Korelacija prihoda i razhoda po osnovu pravila o transfernim cenama i njihovo iskazivanje u
poreskom bilansu. Poresko-računovodstveni instruktor, 2014, št. 85, str. 87.
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Tabela 7: Transakcije davčnega zavezanca A s povezano osebo C:
Transakcije Cena ˝van Transferna Negativna
Pozitivna
na
osnovi dohvata
cena
razlika
razlika
katerih se ruke˝
ustvarijo
prihodki
1
2
3=1-2, 2>1 4=1-2, 1>2
Prodaja
6.000.000
8.000.000
-2.000.000
ni
opreme
Transakcije
na
osnovi
Cena ˝van
Transferna
Negativna
Pozitivna
katerih se
dohvata
cena
razlika
razlika
ustvarijo
ruke˝
odhodki
1
2
3=1-2, 2>1 4=1-2, 1>2
Nabava
3.000.000
1.500.000
ni
1.500.000
materiala
Vir: (Milanović 2014, 87).
Tabela 8: Transakcije davčnega zavezanca A s povezano osebo D:
Transakcije
Cena ˝van Transferna Negativna
Pozitivna
na
osnovi dohvata
cena
razlika
razlika
katerih
se ruke˝
ustvarijo
prihodki
1
2
3=1-2, 2>1 4=1-2, 1>2
Računovodske
2.500.000
2.000.000
ni
500.000
storitve
Transakcije
na
osnovi
Cena ˝van
Transferna
Negativna
Pozitivna
katerih
se
dohvata
cena
razlika
razlika
ustvarijo
ruke˝
odhodki
1
2
3=1-2, 2>1 4=1-2, 1>2
Najem
1.500.000
2.000.000
-500.000
ni
nepremičnin
Vir: (Milanović 2014, 87272).

Korelacija

5
ni

Korelacija

5
1.500.000

Korelacija

5
500.000

Korelacija

5
ni

Milanović A.: Korelacija prihoda i razhoda po osnovu pravila o transfernim cenama i njihovo iskazivanje u
poreskom bilansu. Poresko-računovodstveni instruktor, 2014, št. 85, str. 87.
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Tabela 9: Transakcije davčnega zavezanca A s povezano osebo E273:
Transakcije
Cena ˝van Transferna Negativna
Pozitivna
na
osnovi dohvata
cena
razlika
razlika
katerih
se ruke˝
ustvarijo
prihodki
1
2
3=1-2, 2>1 4=1-2, 1>2
Prodaja
9.000.000
9.100.000
-100.000
ni
nepremičnin
Transakcije
na
osnovi
Cena ˝van
Transferna
Negativna
Pozitivna
katerih
se
dohvata
cena
razlika
razlika
ustvarijo
ruke˝
odhodki
1
2
3=1-2, 2>1 4=1-2, 1>2
Obračunana
obrestna mera
na
osnovi
300.000
150.000
ni
150.000
pridobljenega
kratkoročnega
posojila
Vir: (Milanović 2014, 87).

Korelacija

5
ni

Korelacija

5

150.000

Transakcije davčnega zavezanca A s povezano osebo F:
Ustvarjeni prihodek na podlagi enkratne prodaje tovornega vozila po ceni 2.000.000 dinarjev
– ni povezave, zato se mora pri davčnem obračunu priložiti poročilo v skrajšani obliki za to
transakcijo.
Po opisu transakcij ter določanja skupnega vpliva na prihodke in odhodke z vsako
posamezno povezano osebo, mora davčni zavezanec A poročati o končnem vplivu
prihodkov in odhodkov transfernih transakcij s posamezno povezano pravno osebo, in sicer
mora skupen vpliv zmanjšat za negativno razliko, če jo seveda ima:

Milanović A.: Korelacija prihoda i razhoda po osnovu pravila o transfernim cenama i njihovo iskazivanje u
poreskom bilansu. Poresko-računovodstveni instruktor, 2014, št. 85, str. 87.
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Tabela 10: Prikaz skupne povezave vseh povezanih oseb
Povezane osebe Znesek
Znesek
Znesek
za Končna
skupne
negativne
katerega
se korelacija
povezave
razlike
zmanjša znesek oziroma
povezave
povezava
Družba B
1.500.000
-1.000.000
1.000.000
500.000
Družba C
1.500.000
-2.000.000
1.500.000
0
Družba D
500.000
-500.000
500.000
0
Družba E
150.000
-100.000
100.000
50.000
Povezana družba je ni
je ni
je ni
0
F
Skupni znesek
550.000
povezave vseh
pravnih oseb
Vir: (Milanović 2014, 87274).
Skupno vrednost povezave transfernih cen vseh povezanih oseb je 550.000 dinarov, ki jih
mora davčni zavezanec A izkazati v davčnem obračunu davka od dohodka pravnih oseb ter
za ta znesek povečati davčno osnovo.
V Srbiji morajo davčni zavezanci hkrati z oddajo obračuna davka od dohodka pravnih oseb,
oddati tudi poročilo o poslovanju s povezanimi osebami. Menimo, da navedeno ni privlačno
za investitorje, saj pomeni več administrativnega oziroma računovodskega dela, kljub temu,
da morajo v Sloveniji in na Hrvaškem te evidence imeti ter jih predložiti davčnemu organu
na njegovo zahtevo.

2.5

Določila o izdatkih za zdravstvene, izobraževalne, humanitarne,
verske namene, članarine, reklame in drugo po 15. členu zakona

Zakon o porezu na dobit pravnih lica v 15. členu določa, da se izdatki za zdravstvene,
izobraževalne, humanitarne, verske, okoljevarstvene namene, športne namene, za donacije
socialnovarstvenim zavodom, ustanovljenim v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo,
priznajo kot odhodki največ do 5% skupnih prihodkov275.
Tretji odstavek 15. člena določa, da se kot davčno priznani odhodki štejejo tudi izdatki za
kulturne namene, ki vključujejo tudi kinematografsko dejavnost in sicer v višini največ do
5%.
Četrti odstavek 15. člena določa, da se članarine gospodarskih zbornicam in združenjem,
priznajo v znesku največ do višine 0,1% skupnih prihodkov.
Peti odstavek 15. člena pa določa, da članarine katerih velikost je predpisana z zakonom, se
priznajo kot davčni odhodki v takšni predpisani višini.
Milanović A.: Korelacija prihoda i razhoda po osnovu pravila o transfernim cenama i njihovo iskazivanje u
poreskom bilansu. Poresko-računovodstveni instruktor, 2014, št. 85, str. 88.
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V šestem odstavku 15. člena je določeno, da se izdatki za reklamo in propagando priznajo
kot davčno priznani odhodki v višini do 10% skupnih prihodkov.
V sedmem odstavku 15. člena je določeno, da se izdatki za reprezentanco priznajo kot
davčno priznan odhodek v višini do 0,5% skupnih prihodkov276.
Če pogledamo, kako se izpolnjuje obračun davka od dohodka pravnih oseb, kar je med
drugim opisano tudi v članku ˝Obračun poreza na dobit za 2013. godinu˝, se navedeni izdatki
vpišejo v obrazec, in sicer v znesku, ki presega zgoraj naveden procent pri posameznih
izdatkih. Na primer vnese se podatek o izdatkih za zdravstvene namene, v znesku, ki presega
5% skupnih prihodkov277.
Kaj to pomeni? To so tako imenovane ˝davčne kazni˝. Država te kaznuje na način, da se
davčnemu zavezancu zviša davčna osnova, če plača razna sponzorstva, donacije, za kulturne
in športne namene, tudi za umetnost in reklamo. Seveda pa vse v znesku, ki je nad odstotkom,
ki je davčno priznan in je določen z Zakonom o porezu na dobit278.
Menimo, da Srbija ni hotela svojih davčnih zavezancev kaznovati za dobrodelnost ter da
razlog za takšno določbo tiči nekje drugje. Menimo, da je tako s pravnega, kot tudi z
davčnega vidika, zakonska določba pravilno zastavljena oziroma določena. Na tak način so
v bistvu navzgor omejeni zneski, ki jih davčni zavezanci namenijo za donacije, sponzorstva,
zdravstvene, kulturne,… namene. Torej ne gre samo za to, da se znesek npr. donacije prizna
do določenega procenta prihodkov, s preostalim zneskom se pa ne bi nič zgodilo, ampak gre
za to, da se davčna osnova za preostali znesek poveča. Menimo, da se na tak način preprečijo
odlivi davčnih zavezancev, ki bi lahko pomenili podkupovanje, saj je to lep, eleganten način
za tako početje. Prav tako bi lahko pomenili skrita izplačila dobička. Ker pa znesek nad
davčno priznanim procentom, poveča davčno osnovo, bo vsak davčni zavezanec premislil
kako visok znesek bo ˝daroval˝.

2.6

Slabitve in odpisi terjatev

V 16. členu Zakona o porezu na dobit je določena slabitev in odpis vrednosti terjatev. Odpis
vrednosti terjatev je davčno priznan odhodek, ki se je v skladu s predpisi o računovodstvu
in reviziji ter MRS in MSRP izkazovala kot prihodek, razen terjatev, ki so določene v
drugem odstavku 7a. člena Zakona o porezu na dobit, ki smo jih navedli kot davčno
nepriznane odhodke. Za davčno priznane odhodke se štejejo odpisi terjatev, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
-

če se za njih dokaže, da so že bila vključena v prihodke davčnega zavezanca;

-

da so te terjatve v poslovnih knjigah davčnega zavezanca odpisana kot neiztržljiva
oziroma je evidentiran popravek vrednosti terjatev;

Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Službeni glasnik RS, št. 25/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04,
18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje i
112/2015.
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-

če davčni zavezanec predloži dokaze, da je terjatve dal v tožbo, oziroma da je začel
postopek izvršbe na terjatev, ali pa da so terjatve prijavljene v likvidacijski ali
stečajni postopek nad dolžnikom.

Davčno se priznajo tudi odhodki odpisane vrednosti terjatve, ki se v skladu s predpisi o
računovodstvu in reviziji, MRS in MSRP, ne izkazujejo kot prihodki, razen terjatve iz
drugega odstavka 7a. člena Zakona o porezu na dobit, v kolikor davčni zavezanec izpolni
zgoraj navedene pogoje.
Za davčno priznane odhodke se šteje tudi popravki vrednosti posamezne terjatve, če je od
datuma zapadlosti preteklo najmanj 60 dni.
Že odpisani popravki vrednosti terjatev, ki so že bili priznani kot davčno priznani odhodki,
in so kasneje bile te terjatve poplačane, se morajo izkazat kot prihodki davčnega zavezanca.
Že odpisani popravki vrednosti terjatev, ki pa niso bili priznani kot davčno priznani odhodki,
so pa bile te terjatve kasneje poplačane, se v trenutku plačila ne izkazujejo kot prihodek
davčnega zavezanca.
Izguba od prodaje terjatev se prizna kot davčno priznan odhodek v znesku, ki je izkazan v
izkazu poslovnega izida, v skladu s MRS, MSRP,… 279.
Davčni zavezanci, ki se znajdejo v likvidnostnih težavah, svojih terjatev niso zmožni
poplačati. V času gospodarske krize so se likvidnostne težave davčnih zavezancev samo še
poglobile. S tem so davčni zavezanci, in sicer upniki v zelo nezavidljivem položaju.
Dobavijo blago ali opravijo storitev, izstavijo račun ter evidentirajo prihodke, kar jim poveča
davčno osnovo. Na drugi strani pa ne dobijo plačila. V teh primerih lahko izvedejo popravek
in nato odpis vrednosti terjatev, slednji pa zniža davčno osnovo.
V obračun davka od dohodka pravnih oseb v Srbiji se vnesejo popravki vrednosti tistih
terjatev, od katerih roka zapadlosti še ni preteklo 60 dni. Pomeni, da takšni popravki
vrednosti terjatev, niso davčno priznani, in povečujejo davčno osnovo. Davčno osnovo
povečujejo tudi odpisi vrednosti terjatev, ki predhodno niso bila vključena v prihodke, niso
odpisana kot neplačana, in za katere ni dokaza o neuspeli izterljivosti. S pravnega in
računovodskega vidika menimo, da je pravilno, da lahko davčni zavezanec evidentira
popravek vrednosti terjatev, tudi če ne izpolni pogoje za odpis terjatev in davčno priznanje
le tega kot odhodek. Kdaj lahko to stori oziroma pravila takšne poslovne politike pa morajo
biti zapisane v Pravilniku o računovodstvu, ki ga mora sprejeti vsak davčni zavezanec. S tem
terjatev nimamo več izkazanih v poslovnih knjigah, kljub temu, da niso izpolnjeni pogoji,
davčnega priznanja takšnih popravkov vrednosti terjatev, torej odpisa terjatev280.
Da lahko odpis terjatev evidentiramo, kot davčno priznan odhodek, so pomembni pravni
postopki (prijaviti terjatev v stečajno maso, terjatev dati v izvršbo,…), ki jih mora davčni
zavezanec uporabiti, da dokaže, da je naredil vse v skladu z načelom dobrega gospodarja, da
bi terjatev izterjal. Menimo, da je to potrebno predvsem zaradi preprečevanja zniževanja
Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Službeni glasnik RS, št. 25/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04,
18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje i
112/2015.
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oziroma optimizacije davčne osnove, na način, ki ni zakonsko dopusten in tudi ni v skladu s
poslovno etiko in moralo. Tak primer bi na primer bil če bi nek davčni zavezanec izstavil
račun drugemu davčnemu zavezancu za opravljeno dobavo blaga ali opravljeno storitev.
Dolžnik bi račun plačal v gotovini, kar ne bi bilo zavedeno v računovodskih evidencah.
Upnik pa bi evidentiral popravek vrednosti terjatev in nato še odpis terjatev. Kar seveda s
pravnimi postopki dokazovanja preprečimo.

2.7

Prevrednotenje osnovnih sredstev na nižje vrednosti

Prvi odstavek 22.v člena zakona določa, da se za davčno priznane odhodke šteje tudi
prevrednotenje osnovnih sredstev, ki se določa kot razlika med neto sedanjo vrednostjo
sredstev in ocenjene tržne vrednosti, vendar ne prej kot v davčnem obdobju ko so sredstva
prodana, uporabljena ali uničena zaradi višje sile.
Drugi odstavek 22.v člena še določa, da se prav tako kot davčni odhodki priznajo tudi
odhodki nastali na podlagi slabitve zavezančeve udeležbe v kapitalu.
Omogočena je slabitev sredstev v poslovnih knjigah, zaradi manjše realne vrednosti
sredstev, kot je njena dejanska vrednost. S pravnega vidika pa je pomembno vedeti, da je
davčno takšen odhodek priznan, ko so sredstva prodana, porabljena ali uničena zaradi višje
sile, saj s slabitvami davčni zavezanec vpliva na davčno osnovo, in sicer tako da jo znižuje.
Z zakonsko omejitvijo se takšno zniževanje omeji, tako da davčni zavezanci ne morejo
slabiti sredstev, za namene zniževanja davčne osnove.

2.8

Obresti

Prvi odstavek 19. člena določa, da se kot davčno priznan odhodek priznajo tudi odhodki za
obračunane obresti, razen zamudnih obresti281.
Prvi odstavek 20. člena določa, da se obresti in pripadajoči stroški na osnovi posojil
odobrenih stalni poslovni enoti povezane osebe, ne priznajo kot davčno priznani odhodki
poslovne enote.
Drugi odstavek 20. člena določa, da se izplačila obresti na podlagi avtorskih pravic in druge
lastnine, ki jih stalna poslovna enota izplačuje svoji matični družbi nerezidentu, ne priznajo
kot davčno priznan odhodek v davčnem obračunu stalne poslovne enote.
22. člen zakona določa, da se davki, prispevki, takse in druge javne dajatve, ki niso odvisne
od rezultata poslovanja, priznajo kot davčno priznani odhodki. Pri tem gre na primer za
izplačila fizični osebi na podlagi pogodbe o delu, pri čem so plačani tudi davki in prispevki,
skupni znesek pa je priznan kot davčno priznan odhodek v obdobju, ko so izplačila bila
obračunana282.
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S pravnega vidika je pomembno, da se dosledno upošteva zakon, ki zamudne obresti in
obresti na osnovi posojil povezanim osebam ter seveda zamudne obresti med povezanimi
osebami, določa kot davčno nepriznan odhodek. Če gledamo s pravnega vidika želi
zakonodajalec z zakonsko določbo pri davčnem zavezancu doseči redno plačevanje svojih
obveznosti, s tem pa vpliva na likvidnost davčnih zavezancev, kot tudi kaznovati neredno
plačevanje.

2.9

Rezervacije

V prvem odstavku 22.b člena zakona je določeno, da se kot davčno priznani odhodki
priznajo stroški za dolgoročne rezervacije, ki jih davčni zavezanec oblikuje za obnavljanje
naravnih bogastev, za stroške v garancijskem roku in zadržane depozite, kot tudi druge
obvezne dolgoročne rezervacije v skladu z zakonom.
Drugi odstavek 22.b člena pa določa, da se kot davčno priznani odhodki priznajo tudi
dolgoročne rezervacije za izdane garancije in druga jamstva, in sicer v višini izkoriščenih
zneskov teh rezervacij v davčnem obdobju, oziroma odlivov na osnovi teh rezervacij283.
Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja
poreza na dobit pravnih lica284 v 18., 19., in 29. odstavku 3. člena določa rezervacije. In sicer
določa način izvzemanja prihodkov iz davčne osnove, ki so nastali na osnovi dolgoročnih
neizkoriščenih rezervacij, ki niso bile davčno priznan odhodek, v obdobju, ko so nastale.
Kot na primer rezervacije za izdane garancije in druga jamstva, ki niso bila davčno priznan
odhodek v obdobju oblikovanja, ampak takrat ko so izkoriščena oziroma porabljena.
Če pogledamo zadevo s pravnega vidika, lahko davčni zavezanec v skladu z MRS 37, ki
določa rezervacije, oblikuje še druge vrste rezervacij, in ne le zgoraj navedenih. Takšne so
na primer rezervacije na podlagi sodnega spora, kočljivih pogodb,… Vendar z davčnega
vidika takšne rezervacije niso davčno priznan odhodek, ampak se za ta znesek poveča
davčna osnova.
Davčno osnovo povečujejo tudi rezervacije za garancije in druga jamstva, ki niso davčno
priznan odhodek v obdobju, ko se oblikujejo, ampak v obdobju, ko se le te porabijo.
Davčno priznani odhodki so samo tiste rezervacije, ki so oblikovane v skladu z Zakonom o
porezu na dobit. Rezervacije so davčno priznani odhodek ob oblikovanju, razen rezervacij
za dane garancije in druga jamstva, ki so davčno priznan odhodek ob izkoriščenju oziroma
porabi le teh.
Davčni vidik zakonske določbe o rezervacijah je tudi ta, da poskrbi, da davčne osnove ne
znižamo preveč. Menimo namreč, da bi v primeru če bi previsoko oblikovali rezervacije,
bile le te davčno priznan odhodek, bi davčni zavezanci namensko oblikovali višje
rezervacije, kot so dejansko potrebne in nenazadnje tudi porabljene, s tem pa davčno osnovo
preveč znižali.
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Davčni zavezanci morajo v skladu z MRS 37- Rezervacije, zagotoviti potrebno evidenco o
rezervacijah, in sicer so to podatki o vrstah rezervacij, o višini oblikovanih rezervacijah, o
znesku še neodpisanih rezervacija, ,.. Kar menimo, da je z davčnega vidika zelo pomembno,
saj mora davčni zavezanec vedeti, koliko še ima neizkoriščenih rezervacij za dane garancije
in druga jamstva, posledično s tem pa, kako mu bodo še v prihodnosti znižale davčno osnovo.

3.

Usklajevanje prihodkov

V nadaljevanju bomo govorili o tistih prihodkih, ki se pri določanje davčne osnove, morajo
izvzeti iz le-te. To so prihodki na osnovi dividend, prihodki nastali na osnovi neizkoriščenih
dolgoročnih rezervacij in nedokončana proizvodnja.

3.1

Izvzem dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam

Prvi odstavek 25. člena Zakona o porezu na dobit pravnih lica določa, da dividende, ki jih
dobi davčni zavezanec od drugega davčnega zavezanca, se ne všteje v davčno osnovo.
Drugi odstavek 25. člena Zakona o porezu na dobit pravnih lica določa, da prihodki, ki jih
davčni zavezanec rezident ustvari od obresti na dolžniške vrednostne papirje, se ne vštejejo
v davčno osnovo.
Tretji odstavek 25. člena pa določa, da Minister za finance natančneje določa zgoraj
navedena izvzetja iz davčne osnove.
Glede na davčno pravni vidik se s tem odpravlja dvojna obdavčitev davčnih zavezancev.
Davčni zavezanec, ki dividende izplača, plača po Zakonu o porezu na dobit, davek na
dobiček iz katerega so dividende izplačane, in pa še davek po odbitku na izplačane
dividende. Prejemnik dividend znesek le-teh izvzame iz davčne osnove. Menimo, da je
zakon v tem delu pravilno zastavljen, saj bi v nasprotnem primeru davek bil dvakrat plačan
za enako izplačilo.
Prav tako so davčno priznani tudi odhodki davčnega zavezanca, ki plača davek po odbitku
v drugi državi in sicer na izplačane obresti, avtorske honorarje, plačila davkov na osnovi
najema sredstev. Menimo, da je z davčnega vidika zakon v tem delu ugodno oblikovan za
davčne zavezance, saj bi kot davčno priznan odhodek lahko določil le določen odstotek teh
odhodkov in ne vseh.

3.2

Neizkoriščene dolgoročne rezervacije

V prvem odstavku 25.a člena Zakona o porezu na dobit pravnih lica je določeno, da se
prihodki, ki so nastali na osnovi neizkoriščenih dolgoročnih rezervacij, ki niso bile priznane
kot davčno priznan odhodek, v davčnem obdobju v katerem so nastale, ne vnašajo v davčno
osnovo v davčnem obdobju, v katerem so izkazani.
Prihodki nastali na osnovi odprave neizkoriščenih dolgoročnih rezervacij se ne vštevajo v
davčno osnovo, saj se tudi pri oblikovanju le teh niso všteli v davčno osnovo. Z davčnega
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vidika menimo, da je zakon pravilno nastavljen, saj v nasprotnem primeru prihodki bili
evidentirani v davčni bilanci dvakrat.

3.3

Drugi prihodki

V drugem odstavku 25.a člena je določeno, da se tudi prihodki, ki so nastali v zvezi z
odhodki, ki v davčnem obdobju niso bili priznani v skladu z 7.a členom Zakona o porezu na
dobit, izvzamejo iz davčne osnove v davčnem obdobju.
Tretji odstavek 25.a člena pa določa, da način izvzemanja prihodkov, navedenih v prvem in
drugem odstavku 25.a člena, natančneje določi Minister za finance285.
Zakon na tem mestu opisuje prihodke, ki so nastali v zvezi z odhodki, ki niso davčno
priznani. Menimo, da je to tudi logična posledica, da se takšni odhodki izvzamejo iz davčne
osnove.

3.4

Nedokončana proizvodnja

V prvem odstavku 26. člena je določeno, da se vrednost zaloge nedokončane proizvodnje,
polproizvodov in gotovih proizvodov, za obračun davčne osnove priznajo v višini stroškov
proizvodnje v skladu z zakonom, ki ureja računovodstvo.
V primerih dolgega proizvodnega ciklusa ter sezonskega vpliva na obseg aktivnosti, je
dovoljeno, da se v vrednost zalog vključi tudi pripadajoči del splošnih stroškov upravljanja,
prodaje in financiranja, kar določa drugi odstavek 26. člena Zakona o porezu na dobit
pravnih lica.
Tretji odstavek 26. člena Zakona o porezu na dobit določa, da vrednost zalog ne more biti
večja od njihove prodajne vrednosti na dan sestave davčnega obračuna.
Če povzamemo usklajevanje prihodkov oziroma določanje davčno priznanih prihodkov,
lahko rečemo, da so členi zelo kratki, oziroma je zakon v tem delu najkrajši med
primerjanimi državami.
S pravnega vidika je pomembno, da zaloge vrednotimo v skladu z zakonom, ki ureja
računovodstvo. Prav tako so pomembni MRS. Z davčnega vidika pa je pomembno, da lahko
z zalogami vplivamo na davčno osnovo, oziroma s skrbnim načrtovanjem zalog
optimiziramo davčno osnovo. Načrtovati zaloge pa je pomembno že na začetku davčnega
obdobja.
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Kapitalski dobički in izgube

4.

Prvi odstavek 27. člena določa, da je kapitalski dobiček prihodek, ki ga je davčni zavezanec
ustvaril s prodajo:
-

nepremičnine, ki jih je davčni zavezanec koristil kot osnovno sredstvo za opravljanje
dejavnosti;

-

osnovnih sredstev;

-

deleža v kapitalu drugih pravnih oseb;

-

investicijske enote odkupljene s strani odprtega investicijskega fonda.

Drugi odstavek 27. člena določa, da je kapitalski dobiček tudi prihodek, ki ga je ustvaril
davčni zavezanec nerezident, s prodajo zgoraj naštetega premoženja, kot tudi s prodajo
nepremičnin na teritoriju Republike, ki jih ni koristil za opravljanje dejavnosti.
Tretji odstavek 27. člena določa, da kapitalski dobiček predstavlja razliko med prodajno
ceno premoženja in njene nabavne vrednosti, določene v skladu z Zakonom na dobit. Če je
razlika negativna govorimo o kapitalski izgubi.
Prvi odstavek 28. člena določa, da se za prodajno ceno smatra dogovorjena cena, če pa je
prodaja potekala med povezanima osebama, pa je prodajna cena tržna cena, če je
dogovorjena cena nižja od tržne.
Četrti odstavek 29. člena določa, da če v poslovnih knjigah davčnega zavezanca ni izkazana
nabavna cena prodanih sredstev, se le-ta določi kot tržna cena na dan nabave, določi pa jo
davčni organ.
S pravnega vidika je torej pomembna prodaja kot pravni posel, da sploh lahko govorimo o
kapitalskih dobičkih ali izgubi.
V drugem odstavku 30. člena zakona je določeno, da se kapitalske izgube nastale pri prodaji
premoženja določenega v prvem odstavku 27. člena, lahko poračunajo s kapitalskimi dobički
ustvarjenimi pri prodaji določenega drugega premoženja v istem davčnem obdobju. Če kljub
poračunu še vedno ostane kapitalska izguba, pa zakon v tretjem odstavku 30. člena dopušča
možnost, da se le te poračunajo z bodočimi kapitalskimi dobički v naslednjih petih letih286.
To je posebna podbilanca kapitalskih dobičkov in izgub. Vpisati pa se mora podatek o
kapitalskem dobičku tekočega leta, o kapitalski izgubi tekočega leta, o znesku poračunanih
kapitalskih izgub in dobičkov tekočega leta, o znesku preostale kapitalske izgube iz prejšnjih
davčnih obdobij (do razlike, ki je bila poračunana) in podatek o preostanku kapitalskega
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dobička, ki poveča davčno osnovo. Poračunavanje je možno samo, če je davčni zavezanec
najprej dosegel kapitalsko izgubo287.
Kapitalski dobički so obdavčeni z davčno stopnjo 10% ter da se obdavčijo ločeno od
poslovnih dobičkov. Kapitalska izguba pa ne more biti poračunana z rednim poslovnim
dobičkom288.
Z davčnega vidika to pomeni, da lahko davčni zavezanec prihodnje kapitalske dobičke zniža
z že nastalo kapitalsko izgubo. Če pa davčni zavezanec ustvari kapitalski dobiček, prej kot
kapitalsko izgubo, torej le te nima, se davčna osnova zviša za kapitalski dobiček, v davčnem
obdobju ko le ta nastane. Menimo, da zaradi tako nastavljene davčne določbe lahko davčni
zavezanci načrtujejo vpliv na davčno osnovo s kapitalskimi dobički oziroma izgubami. Na
primer če ima davčni zavezanec že nizko davčno osnovo, bo najverjetneje kapitalsko izgubo
izkoristil v naslednjih petih letih, ko bo morebiti imel višjo davno osnovo, in mu bo
kapitalska izguba prišla bolj prav. Torej po zdajšnji zakonski ureditvi lahko kapitalsko
izgubo davčni zavezanec uveljavlja takoj ali jo pa prenaša v naslednja davčna obdobja,
medtem ko morajo davčni zavezanci kapitalski dobiček, v kolikor nimajo kapitalske izgube,
ki še ni poračunana, takoj vključiti v davčno osnovo, torej le to povečati. Menimo, da bi bilo
še spodbudnejše za poslovanje davčnih zavezancev, če bi bil zakon določen tako, da bi se
tudi kapitalski dobički, lahko prenašali v naslednja davčna obdobja in sicer 5 let. S tem bi
vplivali na večjo likvidnost davčnih zavezancev, zaradi nižje davčne osnove in s tem
posledično nižjega davka.

5.

Tanka kapitalizacija

V 62. členu je določeno, da davčno niso priznane obresti na posojila oziroma kredite (ne pa
tudi na depozite), ki jih dajo davčnemu zavezancu lastniki in ki presegajo štirikratnik
vrednosti lastnega kapitala289. Ta vrednost kapitala pa je enaka razliki med aktivo na osnovi
katere zavezanec ustvarja prihodke in dolgovi povezani z njo. Za banke in tiste, ki se
ukvarjajo s finančnim lizingom je limit določen kot desetkratnik vrednosti lastnega kapitala,
kar določa drugi odstavek 62. člena. Minister za finance predpiše višino obrestne mere, ki
veljajo za posojila med povezanimi osebami, kot to določa tretji odstavek 61. člena290.
Gre za poseben postopek preprečevanja zmanjšanja davčne osnove na podlagi tanke
kapitalizacije. Torej obresti od posojil dobljenih od povezanih oseb so davčno priznan
odhodek do meje tako imenovanega ˝sopstvenega˝ kapitala, torej obresti, ki presežejo
štirikratnik oz. pri bankah desetkratnik vrednosti lastnega kapitala, pa so davčno nepriznane.
Z davčnega vidika bi lahko rekli, da takšna zakonodaja preprečuje davčnemu zavezancu, da
bi na podlagi previsokih posojil družbi, namesto povečanega kapitala, zniževal davčno
osnovo.

Poreski vodič.: Porez na kapitalne dobitke. 2016. Online. Najdeno 24.08.2016 na spletni strani
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Zamudne obresti med povezanimi osebami, ne glede na to ali so dogovorjene ali zakonsko
določene, se ne priznajo kot davčno priznan odhodek, kar je določeno v 7.a členu Zakona o
porezu na dobit pravnih lica.
Če pogledamo dva primera, in sicer v prvem primeru tanka kapitalizacija ne obstaja, v
drugem primeru pa obstaja. Pri tem bomo prikazali tudi izračun tako imenovanega
sopstvenega kapitala. Če pogledamo primer, ko ne obstaja tanka kapitalizacija. Skupni
odhodki, na osnovi obresti obračunanih na prejeta posojila od povezanih oseb, znašajo
2.000.000 dinarjev. Pripadajoči stroški obresti znašajo 500.000 dinarjev. Prikazujemo prvi
nivo korelacije, po pravilih o preprečevanju tanke kapitalizacije291:
Tabela 11: Primer, ko ne obstaja tanka kapitalizacija
Zap.
OPIS
Št.
1
2
1.
Aktiva na dan 1. januar
2.
Aktiva na dan 31. december – dan izdelave bilance
3.
Presečno stanje aktive (1+2):2
4.
Obveznosti na dan 1. januar
5.
Obveznosti na dan 31. december – dan izdelave bilance
6.
Presečno stanje obveznosti (4+5):2
7.
˝Sopstveni˝ kapital (3-6)>0
8.
Stanje dolgov, oziroma kredita, presečno na dnevnem nivoju
Štirikratnik oziroma desetkratnik vrednosti sopstvenega kapitala
9.
davčnega zavezanca (7x4, ali 7x10)
Razmerje med štirikratnikom lastnega kapitala in stanja dolgov
10.
(9:8)
Vrednost skupno obračunanih obresti in pripadajočih stroškov na
11.
posojila
Vrednost obresti in pripadajočih stroškov na posojila, ki so lahko
12.
priznani (11x10)
Vrednost obresti in pripadajočih stroškov na posojila, ki se ne
13.
priznajo (11-12)
Vir: (Milanović 2014, 82).

Dinari
3
100.000.000
150.000.000
125.000.000
70.000.000
80.000.000
75.000.000
50.000.000
100.000.000
200.000.000
2
2.500.000
2.500.000
0

Vidimo lahko, da v tem primeru ni tanke kapitalizacije, kajti vrednost štirikratnika
sopstvenega kapitala, od stanja dolgov. Ker je koeficient večji od 1 (v navedenem primeru
je koeficient 2) se znesek skupno obračunanih obresti in pripadajočih stroškov, ne množi s
tem koeficientom.
Drugi nivo usklajevanja je po pravilih transfernih cen. Od obresti obračunanih po transfernih
cenah, ki znašajo 2.000.000 dinarjev, se odštejejo dejansko obračunane obresti, ki v našem
primeru znašajo 1.500.000 dinarjev, znaša razlika 500.000 dinarjev. Za ta znesek je potrebno
povečati davčno osnovo davka od dohodka pravnih oseb.

Milanović A.: Kamata ˝van dohvata ruke˝ i utanjena kapitalizacija. Poresko-računovodstveni instruktor,
2014, št. 85, str. 82.
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Drugi primer pa je primer, ko tanka kapitalizacija obstaja. Skupni odhodki, na osnovi obresti
v bilanci uspeha znašajo 50.000.000 dinarjev. Pripadajoči stroški znašajo 5.000.000
dinarjev. Prikazujemo prvi nivo korelacije, po pravilih o preprečevanju tanke kapitalizacije:
Tabela 12: Primer, ko tanka kapitalizacija obstaja
Zap.
OPIS
Št.
1
2
1.
Aktiva na dan 1. januar
2.
Aktiva na dan 31. december – dan izdelave bilance
3.
Presečno stanje aktive (1+2):2
4.
Obveznosti na dan 1. januar
5.
Obveznosti na dan 31. december – dan izdelave bilance
6.
Presečno stanje obveznosti (4+5):2
7.
˝Sopstveni˝ kapital (3-6)>0
Zap.
OPIS
Št.
1
2
8.
Stanje dolgov, oziroma kredita, presečno na dnevnem nivoju
Štirikratnik oziroma desetkratnik vrednosti sopstvenega kapitala
9.
davčnega zavezanca (7x4, ali 7x10)
Razmerje med štirikratnikom lastnega kapitala in stanja dolgov
10.
(9:8)
Vrednost skupno obračunanih obresti in pripadajočih stroškov na
11.
posojila
Vrednost obresti in pripadajočih stroškov na posojila, ki so lahko
12.
priznani (11x10)
Vrednost obresti in pripadajočih stroškov na posojila, ki se ne
13.
priznajo (11-12)
Vir: (Milanović 2014, 82).

Dinari
3
100.000.000
150.000.000
125.000.000
70.000.000
80.000.000
75.000.000
50.000.000
Dinari
3
500.000.000
200.000.000
0,4
55.000.000
22.000.000
33.000.000

Vidimo, da tanka kapitalizacija obstaja, saj je znesek posojil večji kot štirikratnik vrednosti
˝sopstvenega˝ kapitala, koeficient manjši od 1, in sicer 0,4. Znesek skupno obračunanih
obresti in pripadajočih stroškov se pomnoži s koeficientom 0,4. Tako dobimo znesek obresti,
ki je davčno priznan. V konkretnem primeru je to 22.000.000 dinarjev. Preostalih 33.000.000
dinarjev, ni davčno priznan odhodek, posledično se za ta znesek poveča davčna osnova292.
Na tak način je zakonodaja zaščitila kapital in preprečila prikrita izplačila dobička.
Davčni zavezanec mora upoštevati zakonska določila glede tanke kapitalizacije, kar je s
pravnega vidika zelo pomembno. Z davčnega vidika imajo dolžniški viri financiranja
prednost pred lastniškimi viri financiranja, saj obresti od posojil znižujejo davčno osnovo.
Tudi z načrtovanjem višine danega posojila lahko davčni zavezanec vpliva na davčno
osnovo oziroma predvidi kakšen bo vpliv na le to. Višino danega posojila načrtuje tako, da
optimizira davčno osnovo.

Milanović A.: Kamata ˝van dohvata ruke˝ i utanjena kapitalizacija. Poresko-računovodstveni instruktor,
2014, št. 85, str. 83.
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6.

Davčna obravnava poslovne izgube

V skladu z 32. členom Zakona o porezu na dobit pravnih lica se lahko davčna izguba prenaša
v naslednja leta na račun davčnega dobička, ampak ne več kot pet let293.
Prenos davčne izgube velja tudi v primeru statusnih sprememb ali spremembe pravne oblike
družb, kar je določeno v prvem odstavku 33. člena Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
V primeru delitve in oddelitve se ugodnost iz 32. člena sorazmerno razdeli, ter se o tem
obvešča davčni organ, kar je določeno v drugem odstavku 33. člena Zakona o porezu na
dobit pravnih lica.
Če so davčno priznani odhodki večji od davčno priznanih prihodkov potem govorimo o
davčni izgubi. Kot rečeno se lahko prenaša v naslednjih pet let. Menimo, da bi z davčnega
vidika bilo za davčnega zavezanca ugodneje, če bi se lahko davčna osnova prenašala
neomejeno.
Davčna osnova davka od dohodka pravnih oseb v Srbiji je seštevek oziroma vsota
obdavčljivega dobička, dobljenega kot razliko med davčno priznanimi prihodki in davčno
priznanimi odhodki, ter ostanka kapitalskega dobička. V primeru, da davčni zavezanec na
koncu obračunskega obdobja nima obdavčljivega dobička, ima pa kapitalski dobiček, slednji
predstavlja davčno osnovo, od katere se obračuna davek. Na osnovi tako obračunanega
davka, pa davčni zavezanec ni dolžan plačati akontacij davka za naslednje davčno
obdobje294.
Menimo, da je takšna ureditev s pravnega vidika bolj pregledna, saj se posebej upošteva
obdavčljivi dobiček iz poslovanja in posebej kapitalski dobički oziroma izgube, torej je lažje
vidno, kolikšen je obdavčljiv dobiček, ki se nanaša na poslovni rezultat. Z druge strani
oziroma z davčnega vidika pa menimo, da je takšna ureditev slabša za davčnega zavezanca,
oziroma ga postavi v slabši položaj, saj lahko privede do takšne situacije, ko kapitalske
izgube ne bo mogel uveljaviti, ker na primer ne bo imel kapitalskega dobička v naslednjih
petih letih, s katerim bi kapitalsko izgubo poračunal. Ali pa sploh kapitalske izgube ne bi
imel. Menimo, da bi bila zakonodaja bolje zastavljena, če bi določala, da se kapitalski
dobički oziroma izgube priznajo v določenem odstotku, ter se obravnava skupaj z
obdavčljivim dobičkom.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Službeni glasnik RS, št. 25/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04,
18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje i
112/2015.
294
Obračun poreza na dobit za 2013. godinu.: »neznani avtor«. Poresko-računovodstveni instruktor, 2014, št.
85, str. 54.
293
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V. DEL: PRIMERJAVA UGOTAVLJANJA DAVČNE
OSNOVE ZA DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB V
SLOVENIJI, NA HRVAŠKEM IN V SRBIJI
1.

Primerjava opredelitve davčne osnove ter primerjava pravne
podlage

Davčna osnova davka od dohodka pravnih oseb se v Sloveniji določi na podlagi Zakona o
davku od dohodkov pravnih oseb, na Hrvaškem na podlagi Zakona o porezu na dobit in v
Srbiji na podlagi Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
Vsaka izmed primerjanih držav ima sprejet tudi Pravilnik o izvajanju navedenih zakonov, v
katerem so natančneje določena posamezna določila zakona, kot na primer Pravilnik določa
na kak način se izvzamejo dividende iz davčne osnove ter tudi pogoje izvzetja. Slovenija
ima to določeno v 99. členu zakona, Hrvaška v 6. členu. Srbski zakon govori v večini členov,
da mora določene stvari določiti Minister za finance, vendar pa v samem zakonu ne
opredeljuje, da mora določene zadeve opredeliti v pravilniku.
Slovenski zakon obsega v delu, ki se nanaša na davčno osnovo 26 členov, Hrvaški zakon 13
členov in Srbski zakon 20 členov.
Na podlagi navedenega lahko sklepamo, da je slovenski zakon v delu, ki se nanaša na davčno
osnovo najobsežnejši, medtem ko je Hrvaški zakon najkrajše napisan, srbski pa nekje vmes.
Menimo, da je zaradi obsežnosti, slovenski zakon težje razumljiv za davčnega zavezanca.
Bolje bi bilo, če bi zakon najprej navedel in opisal kategorije, ki povečujejo davčno osnovo
in jo znižujejo, oziroma davčno priznane prihodke in davčno priznane odhodke in šele nato
na primer opredelil odpravo dvojne obdavčitve in manj kot enkratne obdavčitve, davčno
osnovo pri spremembah računovodskih usmeritev in popravkih napak, opredelil transferne
cene in metode njihove določitve, opredelil povezane osebe,… saj menimo, da vse te
opredelitve na začetku zakona davčnega zavezanca malo zmedejo, da pozabi na bistvo, kot
smo že zapisali, torej kaj je in kaj ni davčno priznan prihodek oziroma odhodek.
Hrvaški del zakona, ki se nanaša na davčno osnovo je kot smo zapisali najkrajši. V začetnih
določbah natančno opredeli kaj povečuje in kaj znižuje davčno osnovo, v nadaljevanju pa
samo nekatere kategorije pojasni, ne pa vseh. Nekatera pojasnila so podana v Pravilniku o
porezu na dobit295, vendar pa se Zakon o porezu na dobit ne sklicuje na Pravilnik o porezu
na dobit, pri kategorijah, ki jih le ta pojasnjuje. Zato lahko davčni zavezanec kakšno
pomembno določbo spregleda, kar pa vpliva na napačno določitev davčne osnove.
Menimo, da bi se moral Zakon o porezu na dobit pri posameznih členih sklicevati na
Pravilnik o porezu na dobit, v kolikor le ta posamezne člene tudi določa.
Kljub temu, da ima Zakon o porezu na dobit pravnih lica v Srbiji, v delu, ki se nanaša na
davčno osnovo, določenih več členov, ter več pojasnil pri posameznih členih, kot hrvaški
Pravilnik o porezu na dobit. Narodne novine Republike Hrvatske; št. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10,
137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15.
295
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zakon, smo prav tako mnenja, da bi se pri posameznih členih Zakon moral sklicevati na
Pravilnik296, v kolikor slednji določene člene zakona tudi definira.
Iz navedenega lahko zaključimo, da imajo primerjane države sprejete pravne podlage, ki
določajo davčno osnovo davka od dohodka pravnih oseb, podobno urejene.
Slovenija in Srbija sta sprejeli pravilnika o transfernih cen, ki se določijo med povezanimi
osebami. Slovenski zakon ima transferne cene določene v 16. členu, ter še natančneje v
Pravilniku o transfernih cenah297. Srbija v zakonu ne opredeljuje tega pravilnika, vendar pa
ga ima sprejetega in sicer Pravilnik o transfernim cenama i metodama ko je se po principu
˝van dohvata ruke˝ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licama298.
Na Hrvaškem so transferne cene določene v Pravilniku o porezu na dobit in sicer v 13. členu.
Slovenija ima v 12. členu zakona opredeljeno davčno osnovo, in sicer da je to dobiček, ki je
presežek prihodkov nad odhodki, ki so določeni v skladu z Zakonom o davku od dohodkov
pravnih oseb. Hrvaška ima definicijo davčne osnove določeno v 5. členu zakona. Srbija pa
v šestem členu zakona. Hrvaška definira davčno osnovo kot dobiček ugotovljen po
računovodskih predpisih, in sicer kot razliko med prihodki in odhodki pred upoštevanjem
obračuna davka na dobiček, ter se navedeni dobiček poveča oziroma zmanjša na podlagi
določb Zakona o porezu na dobit. Srbski zakon davčno osnovo definira kot obdavčljiv
dobiček, ki se določi v davčni bilanci z usklajevanjem dobička davčnega zavezanca,
izkazanega v bilanci uspeha, torej ˝računovodski˝ bilanci, ki pa je določen na podlagi
mednarodnih standardih računovodskega poročanja in predpisih o računovodstvu.
Slovenija pri računovodenju uporabljajo Zakon o računovodstvu299 ter tudi slovenske
računovodske standarde. Primerjane države v zakonu o davku od dohodka pravnih oseb
različno definirano kaj uporabljajo. Slovenija ima v tretjem odstavku določeno, da se za
ugotavljanje dobička priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni na podlagi zakona in z njim
uvedenimi računovodskimi standardi. Hrvaška ima definirano v prvem odstavku 5. člena, da
uporablja računovodske predpise. Uporabo Mednarodnih standardov računovodskega
poročanja pa je določena z Zakonom o računovodstvu300. Medtem ko ima Srbija v drugem
odstavku šestega člena določeno, da se prihodki in odhodki ugotovljeni v izkazu poslovnega
izida, določijo v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi oziroma mednarodnimi
standardi računovodskega poročanja (MSFI) in predpisi, ki urejajo računovodstvo in
revizijo. Vidimo razliko, da Hrvaška sploh ne omenja standardov v zakonu, medtem ko
Slovenija in Srbija jih v zakonu določa.
Četrti odstavek 12. člena slovenskega zakona določa, da se tudi dobiček poslovne enote
nerezidenta v Sloveniji obdavči po tem zakonu. Enako imajo določeno tudi v Hrvaški
zakonodaji in sicer v tretjem odstavku 5. člena. Srbski zakon ima enako določeno v prvem
odstavku 3. člena.

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit
pravnih lica. Službeni glasnik RS, št. 20/14, 41/15.
297
Pravilnik o transfernih cenah. Uradni list RS, št. 141/06, 4/12.
298
Pravilnik o transfernim cenama i metodama ko je se po principu ˝van dohvata ruke˝primenjuju kod
utvrđivanja cene transakcija među povezanim licama. Službeni glasnik RS, št. 61/2013, 8/2014.
299
Zakon o računovodstvu. Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE.
300
Zakon o računovodstvu. Narodne novine Republike Hrvatske, št. 78/15, 134/15.
296
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Če povzamemo imajo primerjane države pravno podlago podobno urejeno, kar je z davčnega
vidika pomembno, da lahko pravilno določimo davčno osnovo.

2.

Primerjava načinov ugotavljanja davčne osnove

Kot smo že opisali se davčna osnova lahko ugotavlja na tri načine. Primerjane države,
Slovenija, Hrvaška in Srbija imajo izbran enak način ugotavljanja davčne osnove davka od
dohodka pravnih oseb in sicer davčna osnova izhaja iz prihodkov in odhodkov, ki so
ugotovljeni v poslovnem izidu, s tem da davčni predpis (torej Zakon o davku od dohodkov
pravnih oseb, Zakon o porezu na dobit in Zakon o porezu na dobit pravnih lica), natančneje
določa davčno obravnavo tako priznanih prihodkov in odhodkov oziroma določa kateri
prihodki so davčno priznani, kateri se izvzamejo iz davčne osnove ter davčno priznane
odhodke ter kateri niso davčno priznani. Slovenija ima to določeno v 12. členu zakona,
Hrvaška v 5. členu in Srbija v 6. členu.
Razlika je v samem izpolnjevanju obračuna davka od dohodka pravnih oseb. V Sloveniji se
davčna osnova določi tako, da se od računovodsko ugotovljenih prihodkov odštejejo
prihodki, ki niso davčno priznani, od računovodsko ugotovljenih odhodkov pa odhodki, ki
niso davčno priznani. Medtem ko na Hrvaškem in v Srbiji vpišemo v obračun računovodski
dobiček ali izgubo, ki jo potem povečujemo in zmanjšujemo za davčno priznane oziroma
nepriznane prihodke in odhodke.

3.

Odprava dvojne obdavčitve in manj kot enkratne obdavčitve

Slovenija ima v 13. členu določeno, na kakšen način se odpravi dvojna obdavčitev. Na
primer stroški dela so obdavčeni z dohodnino, zato so v delu tega zakona davčno priznani
odhodki. Tako se na primer tudi za dividende šteje, da so obdavčene pri izplačevalcu, zato
se pri prejemnike le-te izvzamejo iz davčne osnove. Medtem ko Hrvaški in srbski zakon tega
ne opredeljuje posebej, ampak samo reče in sicer Hrvaški zakon v 6. členu, ki se nanaša na
zmanjšanje davčne osnove, da se izvzamejo dividende iz davčne osnove. Srbija ima to
določilo določeno v 25. členu zakona. Pomeni, da slovenska zakonodaja obširneje razlaga
kaj je potrebno narediti za odpravo dvojne obdavčitve, medtem ko hrvaška in srbska
zakonodaja tega ne razlagata, ampak samo določita, da se davčna osnova zmanjša za
prihodke od dividend.
Menimo, da je v tem delu slovenski zakon nepregleden, zato pa težje razumljiv davčnemu
zavezancu. Menimo, da je način, ki sta ga izbrali Hrvaška i Srbija razumljivejši za davčnega
zavezanca. Torej najprej določiti vse prihodke, ki niso davčno priznani oziroma izvzeti le te
iz davčne osnove, nato določiti vse odhodke, ki niso davčno priznani, ter nazadnje še dodati
pojasnila, v katera bi sodil tudi navedeni člen.
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4.

Davčna osnova pri spremembah računovodskih usmeritev in
popravkih napak

Tudi o davčni osnovi pri spremembah računovodskih usmeritev in popravkih napak, ki so
določene v 14. členu slovenskega zakona davka od dohodka pravnih oseb, govori samo
slovenski zakon. Hrvaški in srbski zakon ne določa navedene določbe v svojih zakonih. Kar
je za hrvaško in srbsko zakonodajo slabo, saj v navedenih primerih davčni zavezanci ne vedo
kako postopit, da bodo ravnali pravilno.
Menimo, da bi tudi hrvaški in srbski zakon morala vsebovati določbo kako ravnati v primeru
spremembe računovodskih usmeritev in popravkih napak, saj je s pravnega vidika
pomemben postopek, ki ga moramo izpeljati, z davčnega vidika pa je pomembno da
izračunamo pravilno davčno osnovo.

5.

Primerjava pri prevrednotenju gospodarskih kategorij na višje
vrednosti

Če si davčni zavezanec izbere računovodsko usmeritev in sicer model vrednotenja osnovnih
sredstev po nabavni vrednosti, pomeni, da v poslovnih knjigah pripozna osnovna sredstva
po nabavni vrednosti, ki se zmanjšuje za amortizacijski znesek. Če pa davčni zavezanec
izbere računovodsko usmeritev, in sicer model prevrednotenja, ki se uporablja predvsem za
zemljišča in nepremičnine, in sicer takrat ko zunanji dejavniki povečujejo vrednost sredstev.
Izbrano računovodsko usmeritev mora uporabljati za celotno skupino osnovnih sredstev.
Poštena vrednost opredmetenih osnovnih sredstev se izmeri na podlagi tržne vrednosti, ki jo
po navadi ugotavljajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti in sicer z uporabo modela
prevrednotenja na način, ki temelji na mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti.
Prevrednotenje osnovnih sredstev zaradi okrepitve pomeni, da se učinek zaradi
prevrednotenja osnovnih sredstev prenese neposredno v kapital, in sicer v kategorijo
presežek iz prevrednotenja.
Torej pri uporabi modela prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev na večjo pošteno
vrednost za učinek prevrednotenja ne moremo prepoznati čistega dobička, ker ne gre za
dobiček iz poslovanja, ampak za dobiček kot posledico delovanja zunanjih dejavnikov,
ampak ga pripoznamo kot povečanje kapitala (presežek iz prevrednotenja).
V Sloveniji ZDDPO-2 določa, da davčno osnovo povečuje tudi prenos presežka iz
prevrednotenja v preneseni poslovni izid, ne glede na to, da za ta znesek prihodki v izkazu
poslovnega izida niso pripoznani.
Samo prevrednotenje gospodarskih kategorij na višje vrednosti je v ZDDPO-2 opredeljeno
v 15. členu, medtem ko srbski zakon prevrednotenja na višje vrednosti ne določa, prav tako
tudi hrvaški zakon ne.
Če pa primerjamo prevrednotenje finančnih naložb, ZDDPO-2 v le-te ne posega, zato se
povečanje vrednosti preko prihodkov v izkazu poslovnega izida obdavči, zmanjšanje
vrednosti pa se preko odhodkov v izkazu poslovnega izida takoj davčno prizna in znižuje
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davčno osnovo, kot to določa 22. člen ZDDPO-2, prav tako je tudi na Hrvaškem, in sicer
določeno v drugi točki, prvega odstavka 6. člena. Medtem ko Zakon o porezu na dobit v
Srbiji tega ne določa. Kar pomeni, da srbski zakon prevrednotenj na višje vrednosti ne
predvideva. Torej je zakonsko izključena možnost prevrednotenja na višje vrednosti na
primer zemljišč. Kar pomeni da zakonsko ni dovoljena možnost, da bi lahko zunanji
dejavniki povečevali vrednost zemljišč.
Davčni vidik prevrednotenja sredstev na višje vrednosti je davčna nevtralnost, saj mora
davčni zavezanec povečati davčno osnovo zaradi prenosa presežka iz prevrednotenja v
preneseni poslovni izid. Na drugi strani pa povečati amortizacija sredstev, ki znižuje davčno
osnovo.

6.

Primerjava pri prevrednotenju sredstev na nižje vrednosti

Gre za primerjavo prevrednotenja oziroma odpisa vrednosti popravka vrednosti terjatev,
finančnih naložb in dobrega imena.
Vsi trije zakoni v treh primerjanih državah, ki določajo davčno osnovo davka od dohodka
pravnih oseb, določajo tudi prevrednotenja oziroma odpisa vrednosti popravka vrednosti
terjatev, finančnih naložb in dobrega imena.
Odpis vrednosti terjatev določa slovenski zakon v 21. členu, Hrvaški zakon v tretji točki
prvega odstavka 6. člena določa, da se mora davčna osnova znižat za prihodke neplačanih
odpisanih terjatev, ki so v prejšnjih obdobjih bila vključena v davčno osnovo, in ni izključena
iz davčne osnove kot davčno priznan odhodek. Natančneje pa so popravki vrednosti in odpis
terjatev določen v 9. členu zakona. V Srbiji pa je navedeno določeno v 16. členu zakona.
Če primerjamo odpis vrednosti terjatev, ugotovimo, da v vseh treh državah velja enako in
sicer, da samo prevrednotenje še ni enako odpisu vrednosti terjatev, ki pomeni dokončno
likvidacijo terjatve, in je tudi davčno priznana, če so izpolnjeni pogoji, ki pomenijo, da je
moral davčni zavezanec delovati kot dober gospodarstvenik in je terjatev, hotel izterjati z
izvršbo, tožbo, prijavo v stečajno maso,…kar za Slovenijo določa zakon v šestem odstavku
21. člena, za Hrvaško določa zakon v tretjem odstavku 9. člena, za Srbijo določa zakon v
osmem odstavku 16. člena. Torej v vseh tistih primerih, ko je davčni zavezanec oblikoval
popravke vrednosti terjatev in kasneje njihov odpis ni bil izveden, mora davčni zavezanec
davčno osnovo povečati za že davčno priznane odhodke iz prevrednotenja terjatev v
preteklih davčnih obdobjih.
V vseh treh državah morajo davčni zavezanci voditi ustrezne evidence, in sicer terjatve po
posameznem kupcu, ne samo skupinsko.
V Sloveniji je določena zgornja meja oziroma najvišji možen znesek prevrednotenja terjatev
v prvem odstavku 21. člena, kot smo že opisali, medtem, ko je na Hrvaškem določena
zgornja meja odpisanih terjatev in sicer 5.000 kun po posameznem kupcu, ki ni fizična oseba
in ni povezana oseba. V zakonu o porezu na dobit, v katerem je tudi določeno, da terjatve do
kupcev zastarajo v treh letih od dneva zapadlosti, ter so tudi natančno določeni dnevi, od
zapadlosti računa, ko je prevrednotenje in odpis terjatev davčno priznan odhodek. V
Sloveniji ni natančno določen nastop zastaranja terjatev, ampak v razponu 1-10 let.
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V Srbiji zgornja meja davčno priznanega prevrednotenja in odpisa terjatev ni določena. V
Zakonu o porezu na dobit je določeno, da se za davčno priznane odhodke štejejo popravki
vrednosti posamezne terjatve, če je od datuma zapadlosti preteklo najmanj 60 dni, pogoji
(izvršba, prijavljena terjatev v stečajno maso, tožba,..) pa tako kot smo že opisali, morajo
biti izpolnjeni tudi v Srbiji.
Na podlagi raziskanega menimo, da so najbolj natančno določena pravila, kdaj so stroški
prevrednotenja terjatev in odpisi tudi davčno priznani odhodek, in sicer na Hrvaškem. Za
davčne zavezance imajo najbolj natančno določene dneve od zapadlosti terjatve, kdaj se
lahko odpiše terjatev in bo davčno priznana. Na drugi strani pa menimo, da so davčni
zavezanci v Sloveniji in v Srbiji v boljšem položaju zaradi tega, saj lahko odpišejo neko
terjatev prej kot na Hrvaškem, če seveda izpolnijo vse določbe, ki jih morajo v skladu z
načeli dobrega gospodarja, to pa zato, ker ne rabijo upoštevati omejitve treh let, da terjatev
zastara.
Za donose finančnih naložb štejemo donose iz njihove odtujitve, če je presežek iztržka zanje
nad njihovo knjigovodsko vrednostjo, lahko pa so to tudi donosi, ki letno pritekajo od
davčnih zavezancev, v katera so te naložbe naložene, kot na primer dividende, obresti.
Čeprav je oslabitev sredstev po SRS in MRS obvezna, pa ZDDPO-2 v prvem odstavku 22.
člena odhodkov, ki so posledica oslabitve kratkoročnih in dolgoročnih finančnih naložb, ne
prizna. Nobena oslabitev finančnih naložb se davčno ne prizna v trenutku njenega
pripoznanja, zato pa morajo družbe v računovodskih izkazih, izdelanih za poslovne potrebe
v skladu s standardi, oslabile tudi finančne naložbe. V kolikor gre za pomembne zneske, bo
potrebno izračunati odložene terjatve za davek, s strani družbe. Obračun odloženih terjatev
za davek seveda vpliva na ugotovljeni poslovni izid, ne vpliva pa na ugotovitev davčne
osnove in plačilo davka.
Slovenski zakon v četrtem odstavku 22. člena določa, da se odhodki iz prevrednotenja
finančnih naložb priznajo ob odtujitvi le teh. Hrvaški zakon to določa v 10. členu zakona,
Srbski zakon pa v 22.v členu zakona.
Če primerjamo s Hrvaško in Srbijo so odpisi finančnih naložb davčno priznani v obdobju,
ko so finančna sredstva prodana ali na drug način uporabljena.
Dobro ime je v ZDDPO-2 določeno v 23. členu. Kljub temu da se lahko dobro ime od
01.01.2016 v skladu s SRS in ZGD amortizira, to v skladu z ZDDPO-2 ni davčno priznan
odhodek. Dobro ime prevrednotimo zaradi oslabitve, in to je davčno priznan odhodek.
Na Hrvaškem, v skladu s šestim odstavkom 22. člena Pravilnika o porezu na dobit301
amortizacija dobrega imena, ni davčno priznan odhodek. V samem zakonu o porezu na dobit
o dobrem imenu ni ničesar določeno.
V srbskem zakonu je dobro ime določeno v 10. členu zakona. Dobro ime se ne amortizira,
ampak se prevrednoti zaradi oslabitve.

Pravilnik o porezu na dobit. Narodne novine št. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12,
146/12, 160/13, 12/14.
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Če primerjamo se dobro ime v Sloveniji in v Srbiji prevrednoti zaradi oslabitve, kar je
davčno priznan odhodek. Na Hrvaškem pa amortiziranje oziroma prevrednotenje ni davčno
priznan odhodek.
V primerjanih državah slabitev terjatev, še ne pomeni davčno priznane odhodke, ampak
mora biti terjatev odpisana. Torej davčni vpliv na davčno osnovo nastopi šele ob odpisu
terjatev.
Davčno priznani odhodek prevrednotenja finančnih naložb nastane od odtujitvi le teh v vseh
primerjanih državah in s tem tudi davčni vpliv.
V Sloveniji lahko na nižjo vrednost prevrednotimo dobro ime, ki je davčno priznan odhodek,
v Srbiji je tudi davčno priznan odhodek. Na Hrvaškem ga amortizirajo, kar pa ni davčno
priznani odhodek.
Z davčnega vidika je torej pomembno, da ima prevrednotenje vpliv na davčno osnovo, šele
ob odpravi tega prevrednotenja.

7.

Primerjava določanja davčne osnove med povezanimi osebami,
transferne cene in obresti med povezanimi osebami

V vseh treh državah zakoni, ki določajo davčno osnovo od davka od dohodkov pravnih oseb,
opredeljujejo povezane osebe. Povezane osebe so v slovenskem zakonu določene v prvem
in drugem odstavku 16. člena. V hrvaškem zakonu so določene v drugem odstavku 13. člena.
V srbskem zakonu pa so določene v 59. členu.
Tako slovenski, hrvaški kot tudi srbski zakon določajo, da se za povezano osebo šteje, če
ima davčni zavezanec neposredno ali posredno v lasti 25% vrednosti ali števila delnic ali
deleža v kapitalu v drugi osebi.
Menimo, da je pomembna pravilna opredelitev pravnih oseb, pri tem mislimo na opredelitev,
ki je v skladu z zakonom, ki določa davčno osnovo davka od dohodka pravnih oseb.
Ugotovili smo da je povezana oseba opredeljena v zakonodaji primerjanih držav podobno
oziroma enako, tudi procent udeležbe je enak.
Menimo, da je z davčnega vidika pomembno, da poslovanje med povezanimi osebami
poteka po primerljivih tržnih cenah, torej takih, ki bi jih dosegli pri poslovanju med
nepovezanimi osebami. Zakaj je z davčnega vidika to pomembno? Zato ker so odhodki ki
so doseženi pri poslovanju s povezanimi osebami davčno priznani samo, če so uporabljene
navedene cene.
Če se cene ne oblikujejo v skladu s tržnimi cenami, to privede do znižanja davčne osnove,
če eden od davčnih zavezancev ni zavezanec v skladu z zakonom o davku od dohodkov
pravnih oseb.
To se lahko zgodi, če sta davčna zavezanca, kjer je eden rezident Hrvaške, drugi pa Srbije,
povezani osebi. Davčni zavezanec iz Srbije opravi neko storitev za davčnega zavezanca iz
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Hrvaške, po ceni, ki ni primerljiva tržna cena, ampak je višja. Davčni zavezanec iz Srbije je
povečal prihodke in s tem davčno osnovo, za več, kot bi jo lahko v skladu z zakonom,
davčnemu zavezancu iz Hrvaške pa so se povečali stroški ter posledično davčna osnova za
več kot bi lahko v skladu z zakonom. Razlika nad primerljivo tržno vrednostjo je davčno
nepriznan odhodek. Pri tem ugotovimo, da se enemu davčnemu zavezancu davčna osnova
zvišala, drugemu pa znižala, vendar za isti znesek. Če pa zraven povežemo še davčno
stopnjo, ugotovimo, da se davčnemu zavezancu iz Srbije poveča davek v manjšem znesku,
kot se davčnemu zavezancu iz Hrvaške zniža znesek davka, kar pomeni, da v skupnem
znesku plačata manj davka. Torej davčni zavezanci, ki so povezane osebe pri poslovanju
med seboj ne smejo neupravičeno prilagajati cen, s ciljem optimizacije davčne osnove.
Kadar transakcije med povezanimi družbami niso opravljene v skladu z neodvisnim tržnim
načelom, zahtevajo zgoraj omenjeni zakoni ustrezne prilagoditve.
Tako se za transakcije med povezanimi osebami določene z zakonom metode za določanje
primerljivih tržnih cen. V slovenskem zakonu so opredeljene v petem odstavku 16. člena, v
hrvaškem zakonu so opredeljene v tretjem odstavku 13. člena in v srbskem zakonu so
opredeljene v 61. členu zakona.
ZDDPO-2 v 18. členu določa, da morajo davčni zavezanci za davčne potrebe zagotavljati
dokumentacijo iz katere so razvidne posamezne transakcije med povezanimi osebami in cene
uporabljene v teh transakcijah. V Sloveniji je to določeno z zakonom, medtem ko je ureditev
rokov in načina zagotavljanja podatkov prepuščena ZDavP-2. In davčni zavezanec mora
samo na zahtevo davčnega organa predložiti navedene podatke, prav tako je tudi na
Hrvaškem, kar dola zakon v četrtem odstavku 13. člena, medtem ko je v Srbiji davčni
zavezanec dolžan te podatke predložit hkrati z obračunom davka od dohodka pravnih oseb,
kot določa 60. člen zakona.
Z davčnega vidika je pomembno, da se davčna osnova ne zniža preveč zaradi cen med
povezanimi osebami, ki niso tržne primerljive cene.
Obresti med povezanimi osebami določa v slovenskem zakonu 19. člen, v hrvaškem zakonu
14. člen, v srbskem zakonu pa 62. člen. Če hočemo, da so obresti davčno priznane, se za
izračun le-teh mora uporabiti obrestna mera, ki jo predpiše minister za finance. Velja za vse
tri primerjane države. Medtem ko zaračunane zamudne obresti med povezanimi osebami
niso davčno priznane. Slovenski zakon ima to določilo v 30. členu zakona, Srbija v 7.a členu
zakona, Hrvaška pa v 7. členu zakona.
Za določanje cen med povezanimi osebami je pomembno, da se določijo na podlagi tržnih
razmer. Če niso tako določene se mora za tisti del povečati davčna osnova. Saj bi lahko na
podlagi cen, ki bi bile drugačne od tržnih prenesli dobiček v državo za katero velja nižja
obdavčitev oziroma prenesli tako, da bi zniževali davčno osnovo.
Davčna osnova se lahko znižuje tudi z obrestno mero za posojila med povezanimi osebami.
Obrestna mera mora biti enaka zadnji priznani obrestni meri, ki jo določi Minister za finance.
Če je višja moramo za to razliko povečati davčno osnovo. Saj bi v drugačnem primeru bila
davčna osnova prenizka, in tako bi davčni zavezanec plačal manj davka, kot bi ga dejansko
moral. Davčni zavezanec lahko tudi primerja zadnje objavljene priznane obrestne mere v
Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji, jih primerja med seboj in ugotovi kje je poslovanje iz
tega vidika najugodnejše.
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8.

Primerjava vpliva oblikovanja rezervacij na davčno osnovo

V Sloveniji so rezervacije, ki se oblikujejo v skladu z 20. členom ZDDPO-2, davčno
priznane v višini 50% le-teh, in sicer ob oblikovanju teh rezervacij.
Tudi na Hrvaškem so rezervacije davčno priznan odhodek, ob oblikovanju, kar je določeno
v 11. členu zakona. Priznan je celoten znesek rezervacij. Rezervacije določa tudi 36. člen
Pravilnika.
Srbski zakon v 22.b členu določa, da so rezervacije davčno priznan odhodek, ob oblikovanju
le-teh, razen rezervacij za dane garancije in druga jamstva, ki so davčno priznan odhodek ob
porabi le teh in ne ob oblikovanju.
Če povzamemo vidimo, da je hrvaška zakonodaja, kar se tiče rezervacij, ugodnejša za
davčne zavezance, saj je 100% rezervacij davčno priznan odhodek že ob oblikovanju le-teh.
Medtem ko je v Sloveniji samo 50% davčno priznan odhodek ob oblikovanju, v Srbiji, pa
vse rezervacije ob oblikovanju razen rezervacije za dane garancije in druga jamstva. Davčni
zavezanci, ki glede na naravo dejavnosti morajo oblikovati rezervacije, je bolje poslovati na
Hrvaškem, glede na ugotovljeno, čeprav pa Hrvaška zakonodaja natančno ne določa
rezervacij, zato se lahko zgodi ob davčnem nadzoru, da nekatere oblikovane rezervacije, niso
davčno priznani odhodek v obdobju oblikovanja, ampak v prihodnjih obdobjih ob
izkoriščenju le teh.
V spodnji tabeli prikazujemo, oblikovanja katerih rezervacij v primerjanih državah so
davčno priznana.
Tabela 13: Prikaz davčno priznanih rezervacij med primerjanimi državami
Slovenija Hrvaška Srbija
Rezervacije za dana jamstva ob prodaji proizvodov ali
da
da
da
opravitvi storitev
da
Rezervacije za reorganizacijo
Rezervacije za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb.
da
Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in
da
da
da
rezervacije za odpravnine ob upokojitvi
da
da
Rezervacije za stroške obnovljivih naravnih bogastev
Rezervacije za stroške za sprožitev sodnih sporov proti
da
davčnim zavezancem
Kot je razvidno iz zgornje tabele se torej med državami razlikujejo nameni oblikovanja
rezervacij. To je tudi pomemben podatek za odločitev v kateri državi poslovati. Če na primer
davčni zavezanec ve, da bo moral oblikovati rezervacije za stroške obnovljivih naravnih
bogastev, potem je bolje, da odpre poslovno enoto na Hrvaškem ali v Srbiji, kjer so navedene
rezervacije, davčno priznan odhodek. Medtem, ko v Sloveniji navedene rezervacije niso
davčno priznani odhodek.
Po hrvaški in v srbski zakonodaji so davčno priznan odhodek samo rezervacije, ki so naštete
v Zakonu o porezu na dobit. Medtem ko so v Sloveniji davčno priznani odhodki poleg
naštetih v ZDDPO-2, tudi ostale rezervacije, ki jih davčni zavezanec oblikuje v skladu z
MRS 37 – Rezervacije.
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Menimo pa, da je zaradi zgoraj navedenega vidika, boljša izbira davčnega zavezanca za
poslovanje Slovenija in ne več Hrvaška.
Menimo, da je pravilno določena obveznost priprave evidence oblikovanja rezervacij. Kajti
gre za pomembne informacije za davčno upravo, da davčni zavezanec ne oblikuje rezervacij
v previsoki višini, ter na ta način znižuje davčno osnovo.

9.

Primerjava davčno priznanih, nepriznanih in delno priznanih
odhodkov

Za davčne namene se ne priznajo tisti odhodki, ki niso potrebni za pridobitev prihodkov,
obdavčenih po ZDDPO-2. Če obrnemo ugotovitev, potem velja, da so davčno priznani tisti
odhodki, ki so potrebni za pridobitev prihodkov, kar velja v vseh treh primerjanih državah.
Menimo, da poslovni odhodki, torej tisti odhodki, ki so potrebni za pridobitev prihodkov,
niso dovolj natančno definirani, ne v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, kot tudi v
SRS 2016 ne, prav tako pa tudi v hrvaškem in srbskem zakonu ne. Menimo, da zaradi tega
davčni zavezanci velikokrat uveljavljajo odhodke kot davčno priznane, ki pa to niso.
Navedeno bomo pojasnili v nadaljevanju.
V spodnji tabeli bomo prikazali davčno nepriznane odhodke, ki jih slovenski zakon določa
v 29. in 30. členu, hrvaški zakon v 7. členu, in srbski zakon v 7.a členu:
Tabela 14: Primerjava davčno nepriznanih odhodkov po primerjanih državah
Davčno nepriznani odhodki
Slovenija Hrvaška Srbija
Dohodki, ki so torej podobni dividendam, in sicer
da
da
vključno s prikritim izplačilom dobička
Odhodki za pokritje izgub iz preteklih let
da
Stroški, ki se nanašajo na privatno življenje
da
Stroški, torej prisilne izterjave davkov. Lahko tudi
da
da
da
drugih dajatev
Kazni, ki jih torej izreče pristojni organ
da
da
da
Davki, ki jih je torej plačal družbenik, in sicer kot
da
fizična oseba
Davek na dodano vrednost, ki ga zavezanec ni uveljavil
da
kot odbitek vstopnega davka
od nepravočasno plačanih davkov
da
da
ali drugih dajatev
od posojil, prejetih od oseb, ki
imajo sedež, kraj dejanskega
delovanja poslovodstva v državah,
Obresti
razen članic EU, v katerih je splošna
da
oz. povprečna nominalna stopnja
obdavčitve dobička nižja od 12,5%
in je država objavljena na seznamu
v skladu z 8. členom tega zakona
Donacije
da
Podkupnine ali druge oblike premoženjskih koristi
da
da
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Davčno nepriznani odhodki
Stroški, katerih nastanek ni mogoče podpreti z
dokumenti
Popravki vrednosti terjatev do kupcev, katerim
istočasno dolgujemo
Darila in prispevki dani političnim organizacijam
Darila povezani osebi
Zamudne obresti med povezanimi osebami
Nastali stroški, ki niso povezani z opravljanjem
registrirane dejavnosti
Odhodki zaradi oslabitev delnic in deležev, če so bili
izkazani med odhodki

Slovenija Hrvaška Srbija
da
da

da

da

da
da
da

da

da

da

da

Medtem ko slovenski in srbski zakon v posameznem členu določata davčno nepriznane
odhodke, določa hrvaški zakon v enem členu, in sicer 7. členu tako davčno nepriznane kot
delno priznane odhodke. V zgornji tabeli smo prikazali samo davčno nepriznane odhodke.
Iz tabele je razvidno, da je kar nekaj podobnosti med primerjanimi državami. Odhodki, ki
so davčno nepriznani v vseh treh primerjanih državah so stroški prisilne izterjave davkov ali
drugih dajatev, kazni, ki jih izreče pristojni organ, in zamudne obresti med povezanimi
osebami ter nastali stroški, ki niso povezani z opravljanjem registrirane dejavnosti.
Enakih odhodkov, ki so v dveh primerjanih državah davčno nepriznani so štiri, in to so:
dohodki, ki so podobni dividendam, obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih
dajatev, podkupnine ali druge oblike premoženjskih koristi in nastali stroški, ki niso
povezani z opravljanjem registrirane dejavnosti. Sedem vrst odhodkov pa je takih, ki so
določeni samo v eni od primerjanih držav. Več davčno nepriznanih odhodkov je zakonsko
določenih, bolj se zvišuje davčna osnova davnega zavezanca.
Srbski in hrvaški zakon določata nastale stroške, ki niso povezani z opravljanjem registrirane
dejavnosti, kot davčno nepriznane odhodke. Slovenski zakon navedenih stroškov ne našteva
v 30. členu, ki definira davčno nepriznane odhodke, ampak zajema to določilo v okviru 29.
člena Zakona, kjer reče, da se za ugotavljanje dobička priznajo odhodki, potrebni za
pridobitev prihodkov, ki so obdavčeni po tem zakonu ter opiše kakšni so ti odhodki. So pa
v slovenskem zakonu navedeni stroški, ki se nanašajo na privatno življenje, kot davčno
nepriznani odhodki. Menimo, da tudi stroški privatnega življenja niso potrebni za pridobitev
prihodkov, zato bi lahko te dve kategoriji stroškov združili. Kljub temu, da Zakon navede
značilnosti teh odhodkov, menimo, da meja med potrebnimi in nepotrebnimi odhodki ni
natančno določena in je zato nejasna, kar posledično pomeni, da je stvar presoje
posameznika.
Preostali odhodki, ki so davčno nepriznani v vseh treh primerjanih državah so pa sami takšni
odhodki (zamudne obresti, kazni, ki jih izreče pristojni organ,…), ki niso potrebni pri
poslovanju ter so nekakšna ˝kazen˝ za nepravočasna plačila. Z davčnega vidika niso
priznana, saj bi drugače to pomenilo spodbudo nekorektnega ravnanja. Če pa pogledamo
obresti od nepravočasno plačanih davkov, so le ti določeni kot davčno nepriznani odhodki v
slovenskem in srbskem zakonu, medtem ko jih posebej hrvaški zakon ne določa oziroma ne
omenja v zakonu. Menimo, da bi v zakonski določbi navedeno moral vsebovati.
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Prikrito izplačilo dobička je definirano v slovenski in hrvaški zakonodaji kot davčno
nepriznan odhodek. Gre za plačilo, ki se opravi osebi, ki ima v lasti 25 odstotkov ali več
vrednosti ali števila delnic ali deleža v kapitalu. Primer takšnega izplačila je na primer pri
plačilu sredstev ali storitev po ceni, ki je višja od tržno primerljive cene. Ali pa plačilo za
storitve, ki sploh niso bile opravljene. Za znesek takšnega plačila mora davčni zavezanec
povečati davčno osnovo, in sicer tako da poveča prihodke ali zniža odhodke. Davčni vidik
prikritega izplačila dobička je zniževanje davčne osnove davka od dohodka pravnih oseb,
hkrati se davčnemu zavezancu zmanjša tudi premoženje družbe, na drugi strani pa manj
obdavčeni dohodki fizičnih oseb.
S pravnega vidika menimo, da bi tudi srbski zakon moral vsebovati navedeno zakonsko
določbo, saj bi na tak način preprečeval zniževanje davčne osnove iz naslova prikritega
izplačila dobička.
Donacije v Sloveniji niso davčno priznan odhodek, ampak so določene kot olajšave. Z
davčnega vidika to pomeni, da davčno osnovo znižajo, ko je le ta že določena. Znižajo pa jo
le če je pozitivna davčna osnova, v primeru izgube pa ne. Medtem ko v Srbiji in na Hrvaškem
olajšave znižajo davčno osnovo in sicer v procentu od prihodkov, tudi v primeru
˝računovodske˝ izgube. Moramo pa vedeti, da so donacije na Hrvaškem davčno priznane
samo, če so izplačane domačim organizacijam za kulturo, ne pa tudi tujim organizacijam, ki
se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo,… Davčni zavezanci morajo biti pozorni tudi na to, da
ne samo, da je v Srbiji znesek donacij, ki presega 0,5% skupnih prihodkov, davčno nepriznan
odhodek, ampak se za ta znesek poveča davčna osnova. Da bi lahko rekli katera država je z
davčnega vidika olajšav za davčnega zavezanca ugodnejša moramo upoštevati oziroma
poznati zakonske določbe posamezne države. Najugodnejša je Srbija, saj se znižuje davčna
osnova tudi v primeru ˝računovodske˝ izgube, kar je ugodneje kot v Sloveniji, olajšave so
davčno priznan odhodek tudi če so dane tujim organizacijam, kar je ugodneje kot na
Hrvaškem, in nenazadnje so priznane v najvišjem procentu od prihodkov med primerjanimi
državami.
Slovenski in Hrvaški Zakon določata podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi kot
davčno nepriznan odhodek. Če povežemo s srbskim zakonom, le ta določa kot davčno
nepriznane odhodke darila in prispevke dane političnim strankam in darila povezani osebi.
Menimo, da je namen določila, da so darila za politične stranke davčno nepriznan odhodek,
tudi preprečevanje podkupovanja. V bistvu na eni strani gre za nezakonito in nemoralno
dejanje, na drugi strani pa predvidevamo, da so prisotne pri sklenitvi nekaterih poslov, kar
pa je prikrito in se zato davčna osnova davčnega zavezanca zaradi navedenih davčno
nepriznanih odhodkov ne poveča. Torej davčni vidik je zviševanje davčne osnove, ki pa
velikokrat ostane prikrit.
Izplačila političnim strankam so v Sloveniji davčno priznan odhodek, vendar do zneska, ki
je enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu in vendar največ do
višine davčne osnove davčnega obdobja. Priznana je v obliki donacije, kar pomeni, da
znižuje že izračunano davčno osnovo in sicer samo v primeru če je le ta pozitivna. Hrvaški
zakon ne določa donacij, daril in prispevkov političnim strankam, vendar smo s pomočjo
druge literature ugotovili, da so kakršnikoli prispevki dani političnim strankam, davčno
nepriznani odhodki. Ponovno se pojavi problem nejasnosti in premalo opisanih odhodkov v
Zakonu o porezu na dobit. Medtem ko Srbski zakon določa, da so prispevki dani političnim
strankam davčno nepriznan odhodek. Z vidika prispevkov političnim strankam je Slovenija
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najugodnejša država za davčnega zavezanca, vendar pa je pogoj za to pozitivna davčna
osnova.
Menimo, da je slovenski in srbski zakon v navedeni določbi lažje razumljiv za davčnega
zavezanca, kot pa hrvaški zakon, ki davčno nepriznanih odhodkov ne določa v posebnem
členu, ampak skupaj z delno davčno priznanimi odhodki, oziroma je člen Zakona nastavljen
tako, da določi vse odhodke, ki niso davčno priznani in zato znižujejo davčno osnovo.
Rečemo lahko, da so v primerjanih državah določeni podobni odhodki, ki niso davčno
priznani. Torej problem, ki ga lahko izpostavimo so težje razumljive določbe hrvaškega
zakona. Davčni vidik davčno nepriznanih strokov je vsekakor zvišanje davčne osnove,
posledično pa tudi višje plačilo davka. Zato davčni zavezanci strmijo k čim nižjim
odhodkom, ki niso davčno priznani.
V 31. členu ZDDPO-2 so določeni delno priznani odhodki. V hrvaškem zakonu so določeni
v 7. členu, v srbskem zakonu pa v 15. členu. V spodnji tabeli pa bomo prikazali primerjavo
delno priznanih odhodkov po posameznih državah, ki jih primerjamo:
Tabela 15: Delno priznani odhodki primerjanih držav z izhodiščem v slovenskem
zakonu
Slovenija
Hrvaška
Srbija
v višini 0,5%
50% vseh
30% vseh
Stroški reprezentance
skupnih
stroškov
stroškov
prihodkov
Stroški nadzornega sveta oziroma
50% vseh
drugega organa, ki opravlja zgolj
100%
100%
stroškov
funkcijo nadzora
V slovenskem zakonu imamo kot delno priznane odhodke določene le stroške reprezentance
in stroške nadzornega sveta, slednje hrvaški in srbski zakon ne omejujeta, ampak so priznani
v celoti. Iz navedenega vidimo, da je najugodnejša za davčnega zavezanca slovenska
zakonodaja glede davčno priznanih odhodkov reprezentance. Ta informacija definitivno
vpliva na odločitev posameznika kje poslovati.
Hrvaška dodaja, navedenim delno priznanim odhodkom, še stroške nastale v zvezi z lastnim
ali najetim osebnim vozilom, medtem ko Srbski zakon delno priznane odhodke določa
drugače kot slovenski zakon in sicer v % od skupnih prihodkov, in v taki višini zmanjšujejo
davčno osnovo. Prav tako tudi Hrvaška pri izdatkih za humanitarne, verske, športne,
kulturne,… dejavnosti.
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Tabela 16: Delno priznani odhodki primerjanih držav, z izhodiščem v zakonu Hrvaške
in Srbije
Slovenija
Hrvaška
Srbija
Stroški nastali v zvezi z lastnim ali
100% vseh
70% vseh
100%
najetim osebnim vozilom
stroškov
stroškov
v višini 10%
100% vseh
100% vseh
Stroški reklam
skupnih
stroškov
stroškov
prihodkov
Donacija (v
v višini 2%
v višini 5%
Izdatki za humanitarne, verske,
višini 0,3%
skupnih
skupnih
športne,.. namene
obdavčenega
prihodkov
prihodkov
prihodka)
prejšnjega leta
Donacija (v
v višini 2%
v višini 5%
Izdatki
za
kulturne
in
višini 0,3%
skupnih
skupnih
kinematografske dejavnosti
obdavčenega
prihodkov
prihodkov
prihodka)
prejšnjega leta
Izdatki za plačilo stroškov za
zdravstvene potrebe fizičnih oseb, ki
Ni davčno
Ni davčno
100% priznan
ni
plačano
z
zdravstvenim
priznan
priznan odhodek
odhodek
zavarovanjem, pod pogojem, da je
odhodek
nakazano zdravstveni instituciji
v višini 0,1%
Članarine zbornicam in drugim
100% priznan
100% priznan
skupnih
združenjem
odhodek
odhodek
prihodkov
Torej razlika se pojavi, ne samo procentualna, ampak tudi pri izdatkih za humanitarne,
verske, športne, kulturne,… dejavnosti, ki jih slovenski zakon obravnava kot donacijo, kar
pomeni, da se z le-to zniža že izračunana davčna osnova. Donacijo lahko upoštevamo le če
je davčna osnova pozitivna, oziroma če nimamo davčne izgube. Pri Hrvaški in Srbiji pa se
izdatki za humanitarne, verske, športne, kulturne,… dejavnosti priznajo kot davčno priznan
odhodek, tudi če ima davčni zavezanec izgubo, kar smo že pojasnili, ko smo navedli, da so
odhodki za donacije v Sloveniji davčno nepriznani odhodki, saj gre za olajšavo.
Menimo, da so stroški reklame v Sloveniji in na Hrvaškem pravilno 100% davčno priznan
odhodek, saj so navedeni stroški potrebni za pridobitev obdavčljivih prihodkov. V Srbiji so
davčno priznani samo v višini 10% skupnih prihodkov, kar pomeni, da jih ne opredeljujejo
kot nujno potreben odhodek za pridobitev obdavčljivih prihodkov. Menimo da je z davčnega
vidika to slabše za davčne zavezance, saj ne znižajo davčne osnove v tolikšni meri kot jo v
Sloveniji in na Hrvaškem iz naslova stroška reklame.
Z vidika delno priznanih odhodkov, bi lahko rekli, da je Slovenija najbolj ugodna za
poslovanje oziroma izkazovanje le-teh. Na primer če pogledamo stroške reprezentance, ki
na primer znašajo 2.000,00 EUR, bi v Sloveniji bili davčno priznani odhodki 1.000,00 EUR,
na Hrvaškem 600,00 EUR v Srbiji pa ob prihodkih v znesku 100.000 EUR le 0,5% kar znaša
500,00 EUR, kar je najnižje priznan odhodek.
Naslednja problematika, ki jo izpostavljamo je določitev meje med stroški reprezentance in
stroški reklame. V hrvaškem zakonu so stroške reprezentance obširneje določeni, kot pa v
slovenskem in v srbskem zakonu. Slednji definira samo odstotek priznanih odhodkov.
Stroškov reklame slovenski zakon ne določa, med primerjanimi državami pa hrvaški zakon
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določa največ, kar se tiče stroškov reklame. Če primerjamo stroške reprezentance in stroške
reklame po posameznih državah, ugotovimo, da davčno osnovo znižajo stroški reklame za
več kot pa stroški reprezentance. Posledično želijo davčni zavezanci prikazati višje stroške
reklame, kot pa reprezentance. Ker pa menimo, da meja med navedenimi stroški ni dovolj
natančno določena, kar smo tudi izpostavili kot problem, sklepamo, da davčni zavezanci v
posamezni državi, kljub temu, da stroški sodijo v stroške reprezentance, le te vključijo med
stroške reklame. Posledično pa bolj znižajo davčno osnovo. Navedeno pa je stvar osebne
presoje davčnega zavezanca ter presoje ob morebitnem nadzoru.
V hrvaškem zakonu je ena posebnost, ki jo slovenski in srbski zakon ne poznata, to so stroški
nastali v zvezi z lastnim ali najetim osebnim vozilom ali drugim prevoznim sredstvom.
Davčno priznani stroški v zvezi z navedenim so samo 70%. Za 30% pa se poveča davčna
osnova, torej 30% predstavlja davčno nepriznan odhodek. Tudi strošek amortizacije je
priznan samo 70%, in sicer do zneska nabave prevoznega sredstva 400.000 kun. Z davčnega
vidika je davčni zavezanec v slabšem položaju kot v primerjanih državah, saj se mu v zvezi
s odhodki prevoznega sredstva zniža davčna osnova za manj, kot bi se mu v Sloveniji
oziroma v Srbiji. Ponovno opažamo problem premalo pojasnjene zakonske določbe na
Hrvaškem.
Članarine so v Sloveniji in na Hrvaškem priznane 100%, medtem ko v Srbiji pa samo 0,1%
od prihodkov. Menimo, da je zato davčni zavezanec v Srbiji v slabšem davčnem položaju.
Olajšave za izobraževanje in razvoj pozna samo Hrvaška. Zakon je v tem delu ponovno
premalo natančen, saj ove samo, da gre za državno podporo na podlagi drugih zakonov, ne
pove pa katerih in ničesar ne opiše. Potrebno pa je za te olajšave vzpostaviti posebne
evidence. Navedena olajšava v Sloveniji in Hrvaški zakonsko ni določena.
Na podlagi ugotovljenega lahko potrdimo problematiko slabše definiranih odhodkov. V
Sloveniji in Srbiji bi na to opozorili pri opredelitvi meje med posameznimi odhodki, na
primer odhodki za reprezentanco in odhodki za reklamo, na Hrvaškem, pa mora davčni
zavezanec poiskati oziroma pridobiti veliko mnenj in razlag zakona, saj so določbe zelo
skopo napisane.

10. Primerjava obresti od presežka posojil
32. člen ZDDPO-2 določa obresti od presežka posojil. Presežki posojil iz naslova tanke
kapitalizacije so opredeljeni na način: v kolikor znesek posojila presega predpisani faktor,
so obresti od tega zneska davčno nepriznan odhodek. To pomeni, da so obresti, ki so
obračunane največ do višine zadnje objavljene obrestne mere davčno priznane, kar je enako
v vseh treh primerjanih državah.
Predpisani faktor, torej štirikratnik deleža davčnega zavezanca, in 25% kapitalska udeležba
velja tudi v hrvaški zakonodaji in sicer v 8. členu zakona, vendar velja to za delničarje
oziroma družbenike, ki so nerezidenti. Enako velja tudi v srbski zakonodaji, kar določa 62.
člen., torej štirikratnik, le za banke in institucije, ki se ukvarjajo z finančnim lizingom velja
desetkratnik. Vendar pa Zakon o porezu na dobit pravnih lica ne določa 25% kapitalske
udeležbe, ampak mora le to izračunati kot razliko med aktivo in dolgovi (sopstveni kapital).
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Menimo, da je z zakonskimi določbami zaščiten kapital. Hkrati tudi pomeni, da so s tem
preprečena prikrita izplačila dobička. Zakonske določbe so postavljene tako z namenom, da
se ne škoduje davčnemu zavezancu. S tem ko v Srbiji ni določen odstotek nad katerim,
obresti niso davčno priznani odhodek, ampak se izračuna kot razlika med aktivo in dolgovi,
je doseženo to, da so lahko davčno priznane obresti višje, če je izračunani procent kapitalske
udeležbe višji in obratno. Torej je tudi tukaj manevrski prostor za razmislek, ali se bolje
splača biti davčni zavezanec v Srbiji.
Za družbenika oziroma delničarja na Hrvaškem, določilo o preprečevanju tanke
kapitalizacije ne velja, ampak so vse obresti, tudi tiste nad odstotno udeležbo davčno
priznane. Določilo velja samo za nerezidente, torej tiste, ki niso zavezanci po Zakonu o
porezu na dobit, da so obresti nad 25% udeležbo davčno nepriznane. Menimo, da gre
ponovno za ščitenje domačega kapitala.
Z davčnega vidika je najugodnejši hrvaški Zakon o porezu na dobit, sicer za zavezance po
tem zakonu, saj so vse obresti davčno priznan odhodek, torej tudi tiste, ki presegajo določeno
odstotno mejo kapitalske udeležbe. Kot smo že navedli gre za ščitenje domačega kapitala,
na drugi strani pa je davčni vidik navedene določbe ravno ta, da davčni zavezanci po Zakonu
o porezu na dobit na Hrvaškem lahko znižajo davčno osnovo za več, kot pa v primerjanih
državah.

11. Primerjava amortizacije
Amortizacija je v ZDDPO-2 določena v 33. členu, v hrvaškem zakonu v 12. členu, in v
srbskem zakonu v 10. členu.
Če primerjamo amortizacijo posameznih držav, ki smo jih vzeli za primerjavo, lahko le-ta
vpliva na davčno osnovo, zaradi treh dejavnikov, in sicer:
-

ker je v primerjanih državah predpisana drugačna najvišja amortizacijska stopnja, ki
je davčno priznana;

-

ker so v primerjanih državah predpisane različne amortizacijske skupine, v katera so
razdeljena sredstva;

-

z zakonom določena metoda amortiziranja, ki mora biti uporabljena, da se lahko
amortizacija prizna kot davčno priznani odhodek. Prikazali bomo primerjavo
amortizacijskih skupin in stopenj med primerjanimi državami:

Tabela 17: Primerjava amortizacijskih skupin in stopenj med primerjanimi državami
Slovenija
Hrvaška
Gradbene objekte, vključno z naložbenimi
3%
5%
nepremičninami (na Hrvaškem še ladje)
Dele gradbenih objektov, vključno z deli
6%
ni posebej navedena
naložbenih nepremičnin
Opremo, vozila in mehanizacijo (razen za osebna
20%
25%
vozila na Hrvaškem)
Dele opreme in opremo za raziskovalne dejavnosti
3,3%
ni posebej navedena
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Računalniško, strojno in programsko, opremo

Slovenija
50%

Večletne nasade

10%

Osnovno čredo

20%

Druga vlaganja

10%

Hrvaška
50%
opredeljeno kot druga
vlaganja 10%
opredeljeno kot druga
vlaganja 10%
opredeljeno kot druga
vlaganja 10%

Srbija ima z zakonom predpisane samo amortizacijske skupine (in sicer je le-teh 5) oziroma
znesek procenta. V prvo skupino sodijo nepremičnine (2,5%), medtem ko način razvrščanja
osnovnih sredstev natančneje določi Minister za finance.
Če amortizacijske stopnje primerjamo med Slovenijo in Hrvaško, vidimo, da veljajo
nekoliko višje na Hrvaškem.
Metoda amortiziranja, ki jo določa slovenska in hrvaška zakonodaja je metoda
enakomernega ali linearnega časovnega amortiziranja. Tudi srbska zakonodaja določa za
prvo skupino z 2,5% amortizacijsko stopnjo (torej nepremičnine), enakomerno časovno
metodo amortiziranja, za skupine od 2-5, pa določa degresivno (padajočo) metodo
časovnega amortiziranja.
Z vidika uporabljene metode amortiziranja pri Sloveniji in Hrvaški, ni razlik pri vplivu na
davčno osnovo pri omenjenih državah, saj uporabljata enako metodo amortiziranja. Pri Srbiji
je drugače, saj za skupine od 2-5 uporablja degresivno metodo, kar pomeni, da je prvi mesec
amortiziranja amortizacija najvišja, potem pa vsak mesec manjša, kar pomeni, da bo z vidika
amortizacije davčna osnova prvega meseca najnižja, petem pa vsak mesec višja. Uporabili
bi jo v primerih, ko pričakujemo večje prihodke na začetku in večje stroške na koncu
amortiziranja. S tega vidika morajo davčni zavezanci razmisliti, ali jim glede na naravo
dejavnosti, ki jo opravljajo, bolje ustreza uporaba degresivne metode amortiziranja.
Šesti odstavek 33. člena določa, da se opredmetenemu osnovnemu sredstvu, katerega doba
uporabnosti je daljša od enega leta in posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR, se
kot odhodek ob prenosu v uporabo prizna odpis celotne nabavne vrednosti. Enako določa
tudi hrvaški zakon v tretjem odstavku 12. člena, s tem, da je meja 3.500 kun. Medtem ko
srbski zakon tega ne predpisuje, torej se morajo vsa sredstva z dobo koristnosti daljšo od
enega leta amortizirati, kar pomeni da ni enkratnega odpisa sredstev.
Zaradi različnih amortizacijskih stopenj, lahko pride v eno državi do večjega znižanja davčne
osnove, kot v primerjanih državah. Vendar pa želimo v nalogi predstaviti vpliv celotne
določbe amortizacije na davčno osnovo.
Razlika se pojavi pri prevoznih sredstvih do vrednosti 400.000 kun, kjer je na Hrvaškem
samo 70% amortizacije davčno priznani odhodek, razen v primeru, če davčni zavezanec
opravlja registrirano dejavnost prevoza. V Sloveniji in v Srbiji je 100% priznan odhodek.
V Srbiji morajo zraven obračuna davka od dohodka pravnih oseb oddati tudi obrazec
obračuna amortizacije stalnih sredstev, obračun davčne amortizacije za nepremičnine ter
obrazec za vlaganja v osnovna sredstva, ki jih v Sloveniji in na Hrvaškem ni potrebno oddati.
V Srbiji je torej potrebno oddati več obveznih obrazcev, kot v primerjanih državah.
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S pravnega vidika mora davčni zavezanec upoštevati zakonodajo. Z davčnega vidika
amortizacija znižuje davčno osnovo. Dejavnikov, ki vplivajo na amortizacijo je več. Najprej
je sistem vrednotenja, ki je v primerjanih državah enak in sicer uporabljajo metodo nabavne
vrednosti. Drugi dejavnik je dopustna doba koristnosti, in sicer je predpisana najkrajša ter
predpisane letne amortizacijske stopnje. Primerjane države imajo glede na drugi dejavnik
predpisane različne dobe koristnosti za posamezna sredstva in različne amortizacijske
stopnje. Tretji dejavnik so različne metode amortiziranja, ki so predpisane. V Sloveniji in na
Hrvaškem se uporablja enaka, v Srbiji pa drugačna, tako kot smo že pojasnili.
Z vidika izpolnjevanja obrazca menimo, da obstaja možnost vplivanja na davčno osnovo z
amortizacijo večja v Srbiji, saj je v davčni obračun potrebno vpisat poslovno amortizacijo in
od le te odšteti davčno amortizacijo, kar pomeni, da če je davčna amortizacija večja, nižja je
davčna osnova. Menimo, da z metodami amortiziranja v navedenem lahko vplivamo na
davčno osnovo. Davčni zavezanci v Sloveniji in na Hrvaškem te možnosti nimajo.

12. Primerjava rezervacij pri bankah, borzno posredniških družbah in
zavarovalnicah
Za posebna tveganja oblikujejo navedene institucije rezervacije, v skladu z 34. členom
ZDDPO-2, ki se priznajo kot odhodek v obračunanih zneskih, vendar največ do višine, ki jo
pri bankah določa Zakon o bančništvu, pri borznoposredniških družbah Zakon o trgu
finančnih instrumentov in pri zavarovalnicah Zakon o zavarovalništvu. Tudi na Hrvaškem,
kot to določa 11. člen zakona in v Srbiji 22.a člen, so rezervacije davčno priznane do višine,
določene z zakonom, ki ureja poslovanje posamezne navedene institucije.
Ker zakon o davku od dohodkov pravnih oseb v posamezni državi prepusti določitev višine
drugim zakonom, je zanimivo videti, kakšne so te predpisane višini, ter kakšne so razlike
teh višin med državami.
Vse primerjane države so določitev zneska oziroma višine davčno priznanih odhodkov
prepustile posameznim zakonom, ki posamezno področje urejajo. Menimo, da je zakon
pravilno zastavljen, saj gre za specifične storitve.

13. Primerjava plač in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo
Tudi plače, nadomestila plač, in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo, odpravnine delavcem
so davčno priznan strošek v vseh treh primerjanih državah, kar je v slovenskem zakonu
določeno v 35. členu in v srbskem zakonu v 9. členu.
Pri plačah in drugih izplačilih v zvezi z zaposlitvijo je pomembno, da morajo biti izplačana
v skladu z drugimi predpisi, ki to določajo.
Hrvaški Zakon o porezu na dobit ne določa plač in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo,
torej sploh ne govori o njih. Smatramo, da je to zato, ker gre za takšen način določanja
davčne osnove ˝računovodski˝ dobiček ali izgubo, ki se nato zniža ali poveča na podlagi
določil Zakona o porezu na dobit. S tega vidika so stroški plač že zajeti v ˝računovodskem˝
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dobičku ali izgubi ter jih ponovno ne zvišujemo oziroma znižujemo, za namen pridobitve
davčne osnove.
Menimo, da bi hrvaški zakon moral natančno določiti kateri odhodki v zvezi s plačami so
davčno priznani odhodki.
Tudi srbski zakon so s 01.01.2016 glede navedenih odhodkov dopolnili, da so davčno
priznani odhodki štejejo tudi odhodki za zaposlene, do višine do katere se ne plačajo davki
in prispevki. Tudi tukaj smo mnenja, da bi zakon moral tudi te dohodke bolje definirati.
Glede teh odhodkov je potrebno upoštevati zakone in uredbe, ki določajo plače in druga
izplačila v zvezi z zaposlitvijo. Če so odhodki pravilno obračunani, potem je tudi davčna
osnova pravilno določena.

14. Primerjava izvzema dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev
V Sloveniji se iz davčne osnove izvzame 50% kapitalskega dobička, ki jih zavezanci
ustvarijo z odsvojitvijo finančnih naložb v lastniške deleže drugih oseb, in kot smo navedli
morajo zato biti izpolnjeni določeni pogoji, kot to določa 25. člen ZDDPO-2302.
Na Hrvaškem izvzem kapitalskega dobička ni določen, ampak v celoti povečuje davčno
osnovo. Določeno v 4. odstavku 5. člena.
V Srbiji ni predvidenega izvzema tako kot je v Sloveniji, ampak se kapitalski dobički
prikažejo v posebni podbilanci, kjer skupaj z obdavčljivim dobičkom predstavljajo davčno
osnovo. Posebnost je da se lahko kapitalska izguba prenaša v naslednja obdobja 5 let ter se
poračuna s kapitalskim dobičkom. Če pa davčni zavezanec najprej doseže kapitalski
dobiček, prenesene izgube iz preteklih obdobij pa nima, takšen kapitalski dobiček takoj
poveča oziroma v davčnem obdobju v katerem nastane, davčno osnovo.
Z davčnega vidika je slovenska zakonodaja najugodnejša za davčnega zavezanca, saj za
največ zniža davčno osnovo, medtem, ko je v Srbiji znižanje davčne osnove zaradi
kapitalskih dobičkov pogojeno s kapitalsko izgubo. Davčna osnova se najbolj poveča na
Hrvaškem, kjer ni ne izvzema kapitalskih dobičkov in ne zniževanja le teh na podlagi
kapitalske izgube.
Zaradi navedenega menimo, da imajo v Srbiji največje možnosti za optimiziranje davčne
osnove, z vidika kapitalskih dobičkov.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09,
110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12 in 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15.
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15. Primerjava davčne izgube in pokrivanje davčne izgube
V Sloveniji lahko davčno izgubo prenašamo časovno neomejeno, kot to določa 36. člen
ZDDPO-2. Na Hrvaškem se v skladu s 17. členom in v Srbiji, v skladu z 32. členom zakona
pa se lahko davčna izguba prenaša naslednjih 5 let.
V Srbiji velja prenos davčne izgube tudi v primeru statusnih sprememb ali spremembe
pravne oblike družb, medtem ko morajo v Sloveniji in na Hrvaškem biti izpolnjeni pogoji
za to.
Glede prenašanja davčne izgube je vsekakor najbolj atraktivna slovenska zakonodaja, ker se
lahko davčna izguba prenaša neomejeno iz leta v leto. Ker pa se lahko v Srbiji prenaša tudi
v primeru statusnih sprememb in spremembah pravnih oblik družb, kar se v Sloveniji in na
Hrvaškem lahko samo ob določenih pogojih, pa je iz tega vidika bolj zanimiva Srbija.
Menimo, da je poslovanje na Hrvaškem zanimivo tudi zaradi reinvestiranega dobička, ki ga
slovenska in srbska zakonodaja ne določata. Gre za olajšavo oziroma znižanje davčne
osnove na način, da se del dobička prenese v osnovni kapital. Davčni zavezanec mora v
istem davčnem obdobju investirati v dolgoročna osnovna sredstva. S pravnega vidika je
pomembno poznavanje drugih zakonov, kot na primer Zakona o trgovačkim društvima303,
da se lahko izvede pravilno povečanje osnovnega kapitala. Zato menimo, da je zakon
davčnim zavezancem težje razumljiv. Z davčnega vidika gre za pomembno znižanje davčne
osnove, ki ga primerjani državi ne poznata.

Zakon o trgovačkim društvima. Narodne novine Republike Hrvatske, št. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00,
118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15.
303
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VI. DEL: ZAKLJUČEK
V nalogi smo podrobno obdelali določbe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, v delu,
ki se nanaša na davčno osnovo. Le te smo podrobno proučili v hrvaškem in srbskem zakona.
Nato pa posamezne določbe med seboj primerjali, navedli podobnosti in razlike, kar pa je
bil tudi cilj naloge. Torej opisati, kako v posameznih primerjanih državah določajo davčno
osnovo, kaj je izhodišče davčne osnove ter kaj vpliva na njeno povečanje oziroma
zmanjšanje.
Problem, ki smo ga opazili na začetku je, da v hrvaškem in srbskem zakonu, ni določeno
sklicevanje na pravilnike, ki jih je pri določanju davčne osnove potrebno prav tako
upoštevati. Menimo, da bi zakon navedeno določbo moral vsebovati, saj brez poznavanja
pravilnikov, lahko davčni zavezanec, napačno določi davčno osnovo.
Naslednji problem, ki bi ga izpostavili je v slovenskem Zakonu o davku od dohodkov
pravnih oseb, in sicer menimo, da je na začetku določil, ki se tičejo davčne osnove preveč
opisovanja, kar lahko davčnega zavezanca zmede. Menimo, da bi bilo bolje, če bi najprej
bili zapisani vsi davčno priznani prihodki, davčno priznani odhodki, delno priznani
odhodki,…ter šele nato večje opisovanje, ki je vsekakor potrebno, ampak davčnega
zavezanca zmede s tem ko je postavljeno na začetku določil o davčni osnovi.
Glavni problem s katerim se tekom pisanja naloge srečamo, so premalo opisane določbe
zakonov ali pa nekaj sploh ni zapisano v zakonu. Tukaj lahko poudarimo prilogo k davčnemu
obračunu, in sicer obračun amortizacije stalnih sredstev in posebej obračun amortizacije za
davčne namene za nepremičnine, katero zakon v Srbiji ne predpisuje kot obvezno prilogo,
ki mora biti oddana z obrazcem davka od dohodka pravnih oseb, ampak je to del ustaljene
davčne prakse, ki jo davčni zavezanci v Srbiji izvajajo. Davčni zavezanec pa tega iz zakona
ne more razbrati, ker le ta tega ne določa.
Premalo opisane določbe zakona ima vsekakor hrvaški zakon, kar pomeni, da je težje
razumljiv za davčnega zavezanca. Menimo, da so odhodki premalo natančno določeni.
Predvsem meja med odhodki reprezentance in reklame. Vsekakor odhodki reklame
predstavljajo davčno priznan odhodek v višjem znesku kot odhodki reprezentance, in ker je
meja slabo določena, lahko davčni zavezanec več odhodkov določi kot odhodke reklame, ki
pa so dejansko odhodki reprezentance. Menimo, da bi ta meja lahko bila tudi v slovenskem
in srbskem zakonu bolje poudarjena, bolj natančno določena.
Nadaljnji problem s katerim smo se srečali je prav tako v Hrvaškem zakonu in sicer, ko le ta
določi, da so nekatere spodbude oziroma davčne olajšave, davčno priznan odhodek, ki so pa
oblikovane v skladu z drugimi predpisi, ne določi pa katerimi predpisi, pove samo da so to
predpisi o državnih podporah. Morali smo pregledati več zakonov, najprej Zakonom o
državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, nato pa še ostale zakone, ki določajo velikost
davčnega zavezanca,…ker je davčna olajšava nastavljena na način, da je odvisno števila
zaposlenih pri davčnem zavezancu, velikosti davčnega zavezanca,…Problem prevelikega
sklicevanja na druge zakone ponovno predstavlja težje razumevanje za davčnega zavezanca.
Ponovno se navedeni problem pojavi pri določitvi dopustnega okvirja manjkov, ki nastanejo
pri poslovanju. Hrvaški zakon se ponovno sklicuje na Gospodarsko zbornico in Obrtno
zbornico, ki imata nalogo ta okvir določiti, in če so manjki v tem okvirju so davčno priznani
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odhodek, kar vpliva na višino davčne osnove. Navedeno predstavlja težje razumevanje za
davčnega zavezanca.
Torej, da lahko določimo davčno osnovo davka od dohodka pravnih oseb v Sloveniji, na
Hrvaškem in v Srbiji, moramo poznati zakon, sprejet v primerjani državi, ki davčno osnovo
določa, saj lahko samo s poznavanjem zakonodaje optimiziramo davek od dohodka pravnih
oseb.
Menimo, da so med primerjanimi zakoni velike podobnosti v samih določbah, kar lahko
podpremo z ugotovitvijo, da so skoraj vsi prihodki in odhodki, ki vplivajo na davčno osnovo
navedeni v vseh treh zakonih. Vendar pa smo v nalogi, s primerjavo davčne zakonodaje, ki
opredeljuje določitev davčne osnove, ugotovili, da je lahko nek odhodek v eni državi davčno
priznan odhodek v celoti, v drugi primerjani državi pa samo delno ali pa sploh ni davčno
priznan. Nadalje pa ugotavljamo, da je malo takšnih določb, ki so določene samo v eni od
primerjanih držav, kot je na primer reinvestiran dobiček na Hrvaškem.
V nalogi pridemo do ugotovitve, da davčni zavezanec, ki želi odpreti podružnico oziroma
poslovno enoto v eni izmed primerjanih držav, ali pa jo hoče na novo ustanoviti ter se odloča
v kateri od primerjanih držav to narediti, si mora odgovoriti o posameznih postavkah, ki
določajo davčno osnovo davka od dohodka pravnih oseb, torej kaj bi se z njimi zgodilo
oziroma kako jih določiti glede na dejavnost s katero bi se davčni zavezanec ukvarjal
oziroma na naravo poslovanja.
Ugotovili smo, da oblikovanje davčne osnove po zakonodaji posameznih držav, zelo vpliva
na odločitve posameznikov. Da se davčni zavezanci lažje odločijo v kateri državi poslovati,
je potrebno posamezne določbe zakonov dobro poznati, šele nato se lahko odločijo in
izberejo državo, kjer bo davčna osnova v skladu z zakonom najnižja.
Pomembno na odločitev vpliva še davčna stopnja, ki v tem delu ni bila predmet obravnave,
ampak se vsekakor mora poudariti tudi njen pomen.
Z gotovostjo lahko trdimo, da je davčna osnova najpomembnejša za odločanje o poslovanju,
saj se vsak davčni zavezanec sreča s posameznimi postavkami zakona, ki smo jih tekom
naloge obrazložili in primerjali med Slovenijo, Hrvaško in Srbijo. Te posamezne postavke
pa vplivajo oziroma imajo vpliv na višino izkazane davčne osnove, in posledično na višino
davka od dohodka pravnih oseb.
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