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POVZETEK
Magistrska naloga obravnava obdavčitev družbenikov ob likvidaciji gospodarske družbe. V zvezi s
tem se v magistrski nalogi obravnavajo odprta vprašanja v zvezi s samim postopkom likvidacije, ki
se začne bodisi po določilih ZGD-1, bodisi po določilih ZFPPIPP. Bistveno je, da v postopku
likvidacije gospodarski subjekt poravna vse svoje obveznosti, preden se izbriše iz sodnega registra.
Cilj predpisov o prenehanju družbe sta torej zlasti varstvo upnikov in zagotovitev lastnine nad
premoženjem družbe, ki preneha biti nosilec lastninskih pravic. Lastnina, ki ob likvidaciji
gospodarske družbe preide na družbenike, pa ima določene davčnopravne posledice, ki se
obravnavajo v tej magistrski nalogi. Na kratko je obravnavan računovodski in davčni vidik
likvidacije gospodarske družbe z obrazložitvijo posebnosti. Poseben poudarek pa je na odgovoru na
odprta vprašanja v zvezi z obdavčitvijo družbenikov ob likvidaciji gospodarske družbe. V tej zvezi
je podan odgovor na to, kdo so lahko družbeniki gospodarske družbe, ki preneha, kakšna je
obdavčitev družbenikov ob likvidaciji gospodarske družbe, ki je seveda odvisna od tega ali je
družbenik pravna ali fizična oseba. Podan je odgovor na vprašanje, v katerih primerih se ob
likvidaciji gospodarske družbe obdavčijo dohodki, podobni dividendam in v katerih primerih se
obdavči kapitalski dobiček. Prav tako je obrazloženo, v katerih primerih se davek plača na podlagi
davčnega odtegljaja in kdo je zavezanec za plačilo davka. Obrazložen je tudi postopek v zvezi z
oddajo davčnega obračuna, kdaj mora biti oddan, kdo ga mora oddati, itd. Zelo velik poudarek pa
je namenjen razkritju skritih rezerv, ki so z vidika davčne zakonodaje še posebej pomembne ob
prenehanju gospodarske družbe. Skrite rezerve so opredeljene kot razlika med pošteno vrednostjo in
davčno vrednostjo sredstev in obveznosti po stanju na dan sestave davčnega obračuna. Z vidika
davčnopravne zakonodaje je relevantno to, da skrite rezerve obstajajo in da so ob prenehanju
gospodarske družbe obdavčene. V zvezi s celotno obravnavano tematiko te naloge sem zbrala sodno
prakso in analizirala primere ter z njimi argumentirala obdavčitev družbenikov ob likvidaciji
gospodarske družbe. Prav tako sem na koncu obravnavala tudi primere v zvezi z davčnopravnim
vidikom čezmejnega prenosa sedeža družbe v EU in v tej zvezi obdavčitev družbe in njenih
družbenikov.
Ključne besede: likvidacija gospodarske družbe, davčni obračun, davčni odtegljaj, dohodki,
podobni dividendam, kapitalski dobiček, skrite rezerve
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ABSTRACT
Master's thesis deals with the taxation of shareholders upon liquidation of the company. In this
respect, the master's thesis also discusses the outstanding issues relating to the procedure for
liquidation, which starts either under the provisions of the Companies Act (ZGD-1), either under the
terms of financial operations, insolvency proceedings, and compulsory dissolution act (ZFPPIPP). It
is essential, that in the process of liquidation the company settles all its liabilities before it is deleted
from the register. The rules of termination of the company aim in particular to protect the creditors
and to ensure the property rights over the assets of the company, which ceases to be the holder of
property rights. The property, which the liquidation of the company passes to the shareholder, has
certain fiscal consequences, which are treated in this master's thesis. I will also briefly discuss the
financial and tax aspects of liquidation of a company with an explanation of features. Particular
emphasis is on answer on outstanding issues relating to the taxation of shareholders on liquidation
of a company. Regarding this, I will add the explanation, who can the shareholders of the ceasing
company be and how are they taxed at liquidation of the company. Taxation naturally varies
depending on whether the shareholder is a legal entity or natural person. The thesis also analyses the
question, in which cases the income, like dividends, of a ceasing company is taxable, and in which
similar cases the capital gain should be taxed. It is also explained, when the tax is paid on withholding
tax and who is liable to pay the tax. The procedure concerning the submission of tax returns is
described: when it should be delivered, who must submit it, etc. Great emphasis is devoted to the
disclosure of hidden reserves, which are in terms of tax legislation particularly important at the
termination of the company. Hidden reserves are defined as the difference between the fair value and
the tax value of assets and liabilities as they stand on the reporting day of the tax return. It is
especially important that in view of the tax law legislation hidden reserves exist and that they are
taxed upon the termination of corporations. In this regard, the entire subject matter of this task I
collected and analyzed the case law examples and with them by arguments taxation of shareholders
upon liquidation of the company. I also finally deal with the cases relating to the tax law aspects of
cross-border transfer of company headquarters in the EU and in this context, the taxation of the
company and its shareholders.

Keywords: liquidation of the company, tax calculation, withholding, income, like dividends, capital
gains, hidden reserves
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1.

UVOD

Poslovno življenje gospodarskega subjekta je podobno človeškemu življenju, ki se začne z rojstvom
in konča s smrtjo. Tudi gospodarski subjekti se ustanovijo, imajo različne faze uspešnega oziroma
manj uspešnega poslovnega življenja in končno morajo tudi prenehati. Prenehajo lahko po postopku
redne likvidacije, po skrajšanem postopku brez likvidacije, po postopku prisilne likvidacije, z
izbrisom iz sodnega registra in po postopku stečaja. Ob likvidaciji družbe nastanejo določene davčne
posledice za družbenike, ki bodo podrobneje analizirane v tej magistrski nalogi.
Po postopku redne likvidacije ali po skrajšanem postopku brez likvidacije gospodarske družbe
prenehajo, če sklep o prenehanju sprejmejo družbeniki oziroma delničarji v skladu z Zakonom o
gospodarskih družbah1 (v nadaljevanju ZGD-1) in ustanovitvenim aktom (družbena pogodba kot
ustanovitveni akt za družbo z omejeno odgovornostjo in statut kot ustanovitveni akt pri delniški
družbi),2 po postopku prisilne likvidacije ali izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije ter stečaja pa
če sklep o prenehanju sprejme sodišče.3 Bistveno je, da v postopku likvidacije gospodarski subjekt
poravna vse svoje obveznosti, preden se izbriše iz sodnega registra. ZGD-1 ureja redno prenehanje
in prenehanje družbe po skrajšanem postopku. Postopek prisilne likvidacije in izbrisa iz sodnega
registra brez likvidacije ter postopek stečaja ureja v posebnih poglavjih Zakon o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP).4

Pri urejanju razlogov prenehanja in postopka, ZGD-1 izhaja iz dejstva, da z nastopom samega
razloga za prenehanje, gospodarska družba še ne preneha, temveč je potrebno izvesti posebni
likvidacijski postopek, v okviru katerega se dokončajo vsa obstoječa pravna razmerja in razdeli
premoženje. Šele po končanem likvidacijskem postopku gospodarska družba preneha, in sicer s
posebnim aktom izbrisa iz sodnega registra.5
Prenehanje družbe je podobno kot njena ustanovitev povezano z določenimi pravnimi dejanji in z
evidentiranjem teh dejanj v sodnem registru. Cilj predpisov o prenehanju družbe sta zlasti varstvo

Uradni list št. 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZPFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12,
44/13 – odl. US, 82/13, 55/15.
2 ZGD-1 ureja postopek rednega prenehanja v določbah od 402. do 429. člena.
3 ZFPPIPP ureja stečaj v določbah 222. do 380. člena, postopek prisilne likvidacije v določbah 419. do 423. člena in postopek izbrisa
brez likvidacije v določbah 424. do 444.a člena.
4 Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59)09, 52/10, 26/11, 47/11-ORZFPPIPP21-1, 87/11-ZPUOOD, 23/12-od. US, 48/2 – ODL. Us,
47/13, 56/13-zpRE-1E, 100/13, 10/15.
5 Šime Ivanjko, Marijan Kocbek, Saša Prelić; Korporacijsko pravo, Pravni položaj gospodarskih subjektov, GV Založba, Ljubljana
2009, str. 1134.
1
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upnikov6 in zagotovitev lastnine nad premoženjem družbe, ki preneha biti nosilec lastninskih pravic,
nad premoženjem podjetja. Premoženje ne more ostati brez lastnika. V ZGD-1 je urejen postopek
rednega prenehanja kot posledica avtonomne odločitve družbenikov, da prenehajo opravljati
pridobitno dejavnost, če pri tem niso ogroženi interesi upnikov. Vloga sodišča v postopku likvidacije
je stranskega pomena, razen v primeru, če poslovodstvo družbe ne zmore izvesti likvidacijskega
postopka oziroma v primeru prisilne likvidacije in izbrisa družbe brez likvidacije.7
V zvezi z začetkom likvidacijskega postopka ZGD-1 določa, da postopek likvidacije izvaja družba
sama v primerih, ko se je družba tudi materialno pravno odločila, da preneha, bodisi da je vnaprej v
statutu oziroma v družbeni pogodbi opredelila delovanje za določen čas, ali pa je skupščina sprejela
sklep o prenehanju družbe. V tem postopku odsevata samostojnost družbe in avtonomija delničarjev
oziroma družbenikov, da odločajo o prenehanju družbe kot o pravici, ki izhaja iz upravljavskih
upravičenj delničarjev oziroma družbenikov. Postopek prisilne likvidacije v skladu z določili
ZFPPIPP izvaja sodišče, če poslovodstvo ne deluje več kot dvanajst mesecev, ali če je ugotovljen
nezakonit vpis v register, ali če se zmanjša osnovni kapital družbe pod minimum.8
Likvidacijski upravitelj mora razdeliti premoženje v 30-ih dneh po sprejetju sklepa o razdelitvi (prvi
odstavek 417. člena ZGD-1). Premoženje družbe se razdeli med družbenike v sorazmerju z njihovimi
deleži. Za razdelitev premoženja med družbenike morajo biti izpolnjeni vnaprej določeni pogoji. Po
končani razdelitvi likvidacijski upravitelj izroči registrskemu organu na skupščini sprejeto poročilo
o poteku likvidacijskega postopka in sklep skupščine o razdelitvi premoženja ter izjavo, da je vse
premoženje razdeljeno v skladu s sklepom o razdelitvi in predlaga izbris družbe iz sodnega registra.9
Na kratko bodo opredeljeni postopek redne likvidacije, skrajšani postopek brez likvidacije, postopek
prisilne likvidacije in postopek izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije. Opredeljene bodo
značilnosti posameznega postopka, od začetega postopka likvidacije in do izbrisa družbe iz sodnega
registra, posebni poudarek pa bo na predlogu o razdelitvi premoženja, ki je osnova za obdavčitev
družbenikov ob likvidaciji gospodarske družbe.

421. člen ZGD-1 določa: Premoženja ni mogoče razdeliti med delničarje, dokler ne preteče šest mesecev od zadnje objave po 405.
členu tega zakona. Likvidacijski upravitelj mora zagotoviti ustrezno zavarovanje za poplačilo terjatev, ki še niso dospele, in znanih
terjatev, ki jih upnik ni prijavil.
7 Ivanjko, Kocbek, Prelić; že navedeno delo, str. 1134.
8 Ivanjko, Kocbek, Prelić; že navedeno delo, str.1140.
9 Borut Bratina, Dušan Jovanovič, Peter Podgorelec, Andreja Primec, viš. pred, Pravo družb in gospodarsko pogodbeno pravo, Maribor
2011, str. 1013.
6
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V nadaljevanju bo analiziran tudi računovodski vidik likvidacije. V Slovenskih računovodskih
standardih imamo poseben računovodski standard 37,10 ki obravnava računovodske rešitve v
podjetjih v stečaju ali likvidaciji. Imenovani standard namreč določa pravila sestavljanja začetne
bilance stanja podjetja v likvidaciji ter vrednotenja in merjenja računovodskih postavk v času
likvidacijskega postopka, ki vključuje tudi ugotovitev morebitnih skritih rezerv, če je likvidacijska
vrednost večja od njihove knjižne vrednosti. A tudi če so skrite rezerve v bilanci stanja razkrite, se
ne vključijo v davčni obračun, ki ga je treba sestaviti pred začetkom postopka prenehanja oziroma
pred koncem oziroma pred izbrisom iz ustreznega registra, temveč se vključijo v obračun davčnega
odtegljaja. Predlaganje davčnega obračuna pri postopku stečaja ali likvidacije ureja 368. člen Zakona
o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2).11 Analiziran bo primer, da davčni zavezanec v
likvidaciji, spet začne proizvajati oziroma opravljati druge sprotne posle. V tem primeru predloži
davčni obračun za posamezno davčno obdobje. Če skupščina družbe med likvidacijskim postopkom
odloči, da družba deluje dalje, davčni zavezanec sestavi končni davčni obračun na dan pred
sprejetjem sklepa o nadaljevanju. Sedmi odstavek 368. člena ZDavP-2 pa določa, da v primeru
likvidacije davčni zavezanec sestavi in predloži tudi obračun davčnega odtegljaja, v katerega vključi
skrite rezerve po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju ZDDPO-2),12 ki so
predmet za obračun davčnega odtegljaja v skladu s 70. in 74. členom ZDDPO-2. Namen
zakonodajalca je, da se obdavči vsak prirast premoženja v pravni osebi, zato je obdavčil tudi skrite
rezerve, če pride do razdelitve le-teh med družbenike. Pri tem se skrite rezerve obdavčijo bodisi že
pri izplačevalcu (družbi, ki preneha) ali pa pri družbeniku družbe, ki preneha. Če pa je družbenik
fizična oseba, so skrite rezerve obdavčene po določbah Zakona o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh2)13 kot kapitalski dobiček.14 V 73. členu ZDDPO-2 je namreč določeno, da se od dividend in njim
podobnih dohodkov obračunava davčni odtegljaj, dividendam podobni dohodki pa so po 74. členu
ZDDPO-2 tudi dobiček, rezerve iz dobička, osnovni kapital, kolikor se je oblikoval iz predhodnega
povečanja osnovnega kapitala iz dobička ali rezerv iz dobička, in skrite rezerve od izplačevalca ob
njegovem prenehanju.

Slovenski računovodski standardi 2006, str. 239 do 247.
Uradni list št. 117/06, 24/08 - ZDDKIS, 125/08, 85/09, 110/09, 1/10, 43/10, 97/10, 24/12 - ZDDPO-2G, 24/12 - ZDoh2I, 32/12, 94/12, 101/13 - ZDavNepr, 111/13, 22/14 - odl. US, 25/14 - ZFU, 40/14 - ZIN-B, 90/14, 95/14 - ZUJF-C, 23/15 - ZDoh2O, 23/15 - ZDDPO-2L, 91/15.
12 Uradni list št: 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14,
23/15, 82/15.
13 Uradni list RS,št. 117/06, 90/07, 10/08, 78/08, 92/08, 125/08, 20/09, 10/10, 13/10, 43/10, 106/10, 9/11 - ZUKD-1, 9/12 - odl.
US, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 - odl. US, 96/13, 17/14 - ZUOPŽ, 29/14 - odl. US, 50/14, 85/14 - ZUJFB, 23/15, 55/15, 102/15 - ZUJF-E.
14 Pojasnilo DURS št. 4200-151/2009-2 z dne 05.10.2009.
10
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Davčni odtegljaj ni posebna vrsta davka, temveč predstavlja zgolj enega izmed načinov izpolnitve
davčne obveznosti. Davčno obveznost po ZDDPO-2 izračuna in izpolni davčni zavezanec sam, po
postopku samoobdavčitve, ter pri tem upošteva z zakonom predpisane določbe o določanju davčne
osnove ter uporabi predpisano davčno stopnjo. V tem primeru davčni zavezanec izpolni davčno
obveznost s predložitvijo davčnega obračuna ter s plačilom tako izračunane davčne obveznosti na
predpisan vplačilni račun. Kadar je z zakonom izpolnitev davčne obveznosti prenesena od davčnega
zavezanca na osebo, ki ima položaj plačnika davka, je davčna obveznost izpolnjena z izračunom in
plačilom davčnega odtegljaja. Davčni odtegljaj je torej zgolj oblika izpolnitve davčne obveznosti, ki
jo za račun drugega davčnega zavezanca izpolni plačnik davka – to je izplačevalec dohodkov.15 V
tej nalogi bo podrobneje analizirano, kdaj in v katerih primerih se bo ob likvidaciji gospodarske
družbe, davčna obveznost izpolnila na podlagi davčnega odtegljaja ter njegove specifike.
Dohodke, ki so zavezani obračunu davčnega odtegljaja določa ZDDPO-2,16 medtem ko postopkovne
določbe, pravice in obveznosti plačnika davka ter sam obračun davčnega odtegljaja ureja ZDavP2..17
Dodati je potrebno še, da mora gospodarska družba pred razdelitvijo premoženja družbenikom
pripraviti obračun davčnega odtegljaja in ga priložiti davčnemu obračunu. V ta obračun mora v
skladu z 71. in 74. členom ZDDPO-2 vključiti dobiček, rezerve iz dobička, osnovni kapital, kolikor
se je oblikoval iz predhodnega povečanja osnovnega kapitala iz dobička ali rezerv iz dobička, in
skrite rezerve (te se izračunajo kot razlika med pošteno vrednostjo in davčno vrednostjo sredstev in
obveznosti po stanju na dan pred vpisom zaključka likvidacije v sodni register). Izplačilo premoženja
družbe iz naštetih virov se namreč ob prenehanju družbe obdavči kot dividendam podoben
dohodek.18
V magistrski nalogi bo dodatno analizirano, kako je z obračunom davčnega odtegljaja, ki je odvisen
od tega, kdo so ob prenehanju prejemniki preostalega premoženja družbe – pravne ali fizične osebe
oziroma rezidenti ali nerezidenti.

Bojan Škof, Marian Wakounig, Bojan Tičar, Saša Jerman, Aleš Kobal, Aleš Ferčič, Davčno pravo, Univerza v Mariboru, Pravna
fakulteta in Davčno-finančni raziskovalni inštitut, str. 337, 338.
16 Določila 70. člena ZDDPO-2.
17 Določila 57. do 60. člena ZDavP-2.
18 Romana Hieng, Finančno poslovanje, postopki zaradi insolventnosti in (prisilno in prostovoljno) prenehanje družbe, IKS (8),
(2008a), str. 47.
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Čeprav davčni obračun nosi naslov Obračun davka od dohodkov pravnih oseb, se vsebinsko gledano
v davčnem obračunu ugotovi zgolj davčni dobiček pravne osebe, kot razlika med prihodki in
odhodki, ki so doseženi v davčnem obdobju zavezanca, povečani in zmanjšani na raven obdavčljivih
prihodkov in davčno priznanih odhodkov po ZDDPO-2. Poleg zavezanca, ki se po ZDDPO-2
kvalificira za rezidenta, se dolžnost predlaganja davčnega obračuna nanaša tudi na nerezidenta, ki v
Sloveniji dosega dohodke v oziroma preko posloven enote.19
Če je prejemnik premoženja pravna oseba rezidentka ali nerezidentka, ki ima v Sloveniji poslovno
enoto, obdavčitve praviloma ni, ker lahko tako rezident kot poslovna enota nerezidenta družbi
sporočita davčno številko,20 davčni odtegljaj pa se v takem primeru ne obračuna. A ker davčni
odtegljaj ne bo obračunan, bodo skrite rezerve obdavčene pri pravni osebi, ki ji skrite rezerve
pripadajo. Ta jih bo namreč s prevzemom premoženja družbe, ki je prenehala, vštela v svoje finančne
prihodke in jih zaradi prvega odstavka 24. člena ZDDPO-2 vštela v davčno osnovo, kajti ta odstavek
določa, da se skrite rezerve, ki niso bile obdavčene pri izplačevalcu, vštejejo v davčno osnovo pri
prejemniku.21
Če je prejemnik pravna oseba nerezidentka, se izplačano premoženje, tudi skrite rezerve, obdavči z
davčnim odtegljajem po stopnji 15% oziroma po stopnji iz konvencije o izogibanju dvojnemu
obdavčenju, razen če so izpolnjeni pogoji iz 71. člena ZDDPO-2, davčni odtegljaj pa se ne obračuna
tudi v vseh drugih primerih, ko prejemnik v svoji državi ne more uveljavljati davčnega odtegljaja,
plačanega v Sloveniji.22
Družba, ki bo zaradi likvidacije prenehala, mora za morebitno plačilo davčnega odtegljaja zagotoviti
oziroma rezervirati denarna sredstva.23
Če pa je družbenica fizična oseba rezidentka ali nerezidentka, se prejeto premoženje obdavči v
okviru morebitnega kapitalskega dobička. Po ZDoh-2 se namreč izplačilo deleža ob prenehanju
družbe obravnava kot odsvojitev kapitala, pri kateri se ugotovi morebitni kapitalski dobiček kot

Škof, Wakounig, Tičar, Jerman, Kobal, Ferčič, že navedeno delo, str. 351.
Kokotec Novak Majda, Hauptman Lidija, Davčno računovodstvo, Maribor 2012, str. 41.
21 Romana Hieng, Finančno poslovanje, postopki zaradi insolventnosti in (prisilno in prostovoljno) prenehanje družbe, IKS (8),
(2008a), str. 47.
22 Romana Hieng, Finančno poslovanje, postopki zaradi insolventnosti in (prisilno in prostovoljno) prenehanje družbe, IKS (8),
(2008a), str. 47.
23 Romana Hieng, Finančno poslovanje, postopki zaradi insolventnosti in (prisilno in prostovoljno) prenehanje družbe, IKS (8),
(2008a), str. 47.
19
20

11

razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in njegovo vrednostjo ob pridobitvi.24 V vrednost
kapitala ob odsvojitvi so vključene tudi skrite rezerve, čeprav jih ZDoh-2 ne omenja posebej.
Opredeljuje pa vrednost kapitala ob odsvojitvi. Ta je predpisana v 99. členu, po katerem se v
primerih, ko ni razvidna iz pogodbe, ugotavlja na podlagi drugih dokazil (na primer knjigovodske
vrednosti). Če vrednost ne ustreza vrednosti kapitala, ki bi se dala doseči v prostem prometu v času
odsvojitve, se za vrednost ob odsvojitvi šteje primerljiva tržna cena kapitala ob odsvojitvi, ta pa
nedvomno vključuje tudi skrite rezerve družbe. Ob prenehanju družbe je knjižna vrednost kapitala
razlika med knjižno vrednostjo sredstev in dolgov, tržna vrednost pa razlika med pošteno vrednostjo
sredstev in dolgov, ki vključuje tudi morebitne skrite rezerve. Ob prenehanju je kapitalski dobiček
družbenika razlika med čistim premoženjem družbe (to vključuje tudi skrite rezerve), ki pripada
družbeniku, in vrednostjo družbenikovega kapitala ob pridobitvi. Slednja je praviloma enaka
vplačanemu kapitalu, izjemi pa sta dve:25
-

če je bil osnovni kapital družbe v preteklih letih povečan iz sredstev družbe (na primer iz
nerazdeljenega premoženja), pri povečanju pa dohodnina ni bila obračunana, se kot vrednost
tega dela kapitala ob pridobitvi po četrtem odstavku 98. člena ZDoh-2 šteje vrednost 0, kar
pomeni, da bo ta del kapitala davčno obravnavan kot kapitalski dobiček;

-

če je bil kapitalski delež pridobljen pred 1. januarjem 2003, se po četrtem odstavku 152.
člena ZDoh-2 kot vrednost ob pridobitvi šteje njegova tržna vrednost na dan 1. januarja 2006,
če dokazil o njej ni, pa knjigovodska vrednost na ta dan.

Poleg obdavčitve skritih rezerv, bodo analizirani tudi ostali davčni vidiki likvidacije gospodarske
družbe za družbenike in sicer davek od dohodka pravnih oseb, davek na dodano vrednost ter davek
od dohodka fizičnih oseb.
Za davčnega zavezanca, nad katerim se začne likvidacijski postopek, se davčno obdobje konča z
dnem začetka tega postopka. Obračun DDV mora likvidacijski upravitelj predložiti v 20 dneh od
dneva začetka likvidacijskega postopka. DURS je podal priporočilo, da zavezanci sestavijo obračun
DDV po stanju na dan pred začetkom likvidacijskega postopka. Ob zaključku likvidacijskega
postopka se davčno obdobje konča z datumom sklepa o zaključku tega postopka, davčni zavezanec
pa je dolžan predložiti obračun DDV na DURS do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po
Romana Hieng, Finančno poslovanje, postopki zaradi insolventnosti in (prisilno in prostovoljno) prenehanje družbe, IKS (8),
(2008a), str. 48. Glej tudi; Škof, Wakounig, Tičar, Jerman, Kobal, Ferčič, že navedeno delo, str. 241.
25 Romana Hieng, Finančno poslovanje, postopki zaradi insolventnosti in (prisilno in prostovoljno) prenehanje družbe, IKS (8),
(2008a), str. 48.
24
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poteku meseca, v katerem je bil izdan sklep o zaključku likvidacijskega postopka. V postopku
likvidacije se vse dobave blaga in storitev štejejo za obdavčljive. Zato morajo likvidacijski upravitelji
v postopku likvidacije oddajati mesečne oziroma trimesečne obračune DDV. Pri obračunavanju
DDV v postopku likvidacije morajo biti pozorni na določanje davčnih obdobij, ki so lahko krajša od
običajnih in na rok za predložitev obračuna DDV. V likvidacijskem postopku so vsi upniki v celoti
poplačani. Morebitni preostanek premoženja podjetja pa se na podlagi sklepa o razdelitvi porazdeli
med lastnike. Pri razdelitvi premoženja lastnikom moramo upoštevati točko c 8. člena ZDDV-1, ki
določa, da če davčni zavezanec ali njegovi pravni nasledniki zadržijo blago, ko zavezanec preneha
opravljati obdavčljivo ekonomsko dejavnost, če je bila za to blago dana pravica do celotnega ali
delnega odbitka DDV pri pridobitvi blaga, se to šteje za obdavčljivo dobavo blaga. To pomeni, da je
pod navedenimi pogoji od zadržanega blaga treba obračunati DDV in ta DDV vključiti v zadnji
predloženi obračun DDV.26
Obravnavano tematiko bom podkrepila s sodno prakso in s predlaganimi novostmi.27
Glavne teze,28 ki jih nameravam utemeljevati v tej magistrski nalogi, so:

-

Likvidacija gospodarske družbe povzroči davčne posledice, tako na ravni družbe, ki zaradi
likvidacije preneha, kot tudi na ravni njenih družbenikov;

-

Davčne posledice, ki se pojavijo kot posledica likvidacije gospodarske družbe so različne, pri
tem je odločilnega pomena pravno organizacijska oblika gospodarske družbe, kakor tudi status
njenih družbenikov;

-

Neobdavčitev skritih rezerv pri gospodarski družbi, ki preneha zaradi likvidacije, je razlog za
obdavčitev skritih rezerv pri prejemniku.

Mojca Zupančič, DDV pri stečajih, likvidaciji in prisilni poravnavi, IKS (5), 2009, str. 37, 38.
Tomaž Kuralt, Novi davki – novi beg, Revija Denar, 2015, str. 8.
28 Teza (hipoteza) je znanstvena predpostavka, določena za razlago pojava, ki ga je treba preveriti ali dokazati (ali zavreči), da bi
postala verodostojna znanstvena teorija, Zelenika Ratko, Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog dela, Ekonomski
fakultet u Rijeci, Rijeka, 1998, str 114.
26
27
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2.

PRENEHANJE GOSPODARSKIH DRUŽB

Ena izmed temeljnih značilnosti gospodarske družbe je, da nastane le kot posledica izraza volje
(interesa) njenih članov (imetnikov deležev, delničarjev, družbenikov). Ta se navzven izraža v
sklenitvi pravnega posla – družbene pogodbe ali statuta kot pravnega temelja njenega nastanka
Ustanovitelji družbo ustanavljajo z namenom, da bi z njo uresničevali svoje interese na področju
podjetništva. To je predvsem (premoženjski) interes – udeležba pri dobičku, ki ga družba ustvarja in
(upravljavski) interes, ki se kaže v pravici sodelovanja pri sprejemanju odločitev. Enako kot je
ustanovitev družbe v funkciji uresničevanja interesov njenih ustanoviteljev, je tudi prenehanje
družbe praviloma odraz interesa njenih članov. Vendar lahko družba preneha tudi neodvisno od
interesa družbenikov, če in ko nastopijo v zakonu predvideni razlogi njenega prenehanja. Razloge
za prenehanje gospodarskih družb določa ZGD-1. Vendar pa zgolj z nastopom razloga za prenehanje
družba še ne preneha. Enako, kot je za nastanek družbe potreben njen vpis v sodni register, je za
njeno prenehanje potreben izbris iz sodnega registra. Oboje, vpis v register in izbris iz registra, ima
konstitutivne pravne učinke. Zato je prenehanje družbe, ki ima za posledico prenehanje njene pravne
eksistence in s tem pravne sposobnosti, neposredno in ozko povezano z izbrisom iz sodnega registra,
v katerega je bila vpisana. Hkrati je treba upoštevati, da je osrednja predpostavka, ki mora biti
izpolnjena, da bi bilo dopustno opraviti izbris družbe iz sodnega registra, da so v celoti urejena vsa
pravna razmerja. Če bi namreč bil izbris družbe iz sodnega registra opravljen še preden so ta pravna
razmerja urejena, bi s tem bila ogrožena realizacija interesov oseb, ki se teh razmerij udeležujejo.
Izbris bi namreč imel za posledico dokončno prenehanje družbe kot enega izmed udeležencev teh
pravnih razmerij. Vzporedno s tem bi prišlo tudi do tega, da bi premoženje, ki je prej pripadalo
družbi, ostalo brez svojega lastnika, kar bi odprlo vprašanje, na koga naj potem pravice, ki to
premoženje tvorijo, preidejo in na kak način. Po nastopu razloga za prenehanje in pred njenim
izbrisom iz sodnega registra se izvede eden od naslednjih pravnih postopkov: likvidacija oziroma
likvidacijski postopek, stečaj ali stečajni postopek ali aktivnosti, ki so potrebne za univerzalno
pravno nasledstvo pri materialnih statusnih preoblikovanjih. Ob tem je treba dodati, da lahko do
izbrisa iz sodnega registra pride tudi po uradni dolžnosti, in sicer, če so podane določene
predpostavke.29
Pri prenehanju gospodarske družbe pa je potrebno slediti tudi predpisom, ki predvidevajo varstvo
upnikov. V kolikor bi se gospodarska družba lahko izbrisala iz sodnega registra brez posebnega

29

Bratina, Jovanovič, Podgorelec, Primec, že navedeno delo, str. 1007 - 1009.
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postopka, bi to lahko pomenilo oškodovanje upnikov, ki svojih terjatev ne bi mogli več izterjati. V
nadaljevanju bom torej na kratko opredelila značilnosti posameznih likvidacijskih postopkov, ki v
obravnavani temi te naloge pripeljejo do obdavčitve družbenikov, pri tem pa bom na kratko
obrazložila tudi samo varstvo upnikov ter pogoje za razdelitev premoženja med družbenike.

2.1

RAZLOGI ZA PRENEHANJE

Razlogi prenehanja družbe so lahko raznovrstni in številni. ZGD-1 v prvem odstavku 402. člena
našteva razloge, ki s pravnega vidika pomenijo numerus clausus zakonskih razlogov. Družba
preneha: 1. s pretekom časa, za katerega je bila ustanovljena, 2. s sklepom skupščine, ki mora biti
sprejet z najmanj tričetrtinsko večino zastopanega kapitala, 3. z opustitvijo delovanja poslovodstva
več kot 12 mesecev, 4. s sodno ugotovitvijo ničnosti vpisa, 5. s stečajem, 6. s sodno odločbo, 7. z
združitvijo v kakšno drugo družbo, 8. z zmanjšanjem osnovnega kapitala pod zakonski minimum, 9.
če prenehanje predlagajo delničarji ali družbeniki, katerih skupni deleži dosegajo 20 odstotkov
osnovnega kapitala, ker menijo, da ni mogoče v zadostni meri doseči ciljev družbe. Družba lahko
preneha tudi zaradi drugih razlogov, ki morajo biti določeni v statutu pri delniški družbi ali v
družbeni pogodbi pri družbi z omejeno odgovornostjo.30 Hrvaška zakonodaja predvideva smiselno
enake razloge prenehanja družbe, dodatno kot razlog za prenehanje določa sklep registrskega sodišča
o izbrisu družbe iz registra, ker nima premoženja ali ker edini preostali družbenik ni vplačal
neporavnanega dela osnovnega vložka.31

2.2

LIKVIDACIJSKI POSTOPEK

Z izrazom likvidacija (likvidacijski postopek) označujemo sklop korporacijskopravnih aktivnosti, ki
se opravijo takrat, kadar člani personalne strukture pravne osebe na temelju svoje avtonomije
odločijo o prenehanju pravne osebe. Volja, da se taka odločitev sprejme, se oblikuje pod vplivom
različnih dejavnikov, predvsem pa se zdi, da jo predvsem vzpodbuja interes članov pravne osebe, da
postanejo nosilci pravic na premoženju, ki je do tega trenutka pravno pripadalo pravni osebi. Do tega
trenutka sta premoženjskopravni sferi pravne osebe in njenih članov namreč ločeni, kar članom
praviloma preprečuje in onemogoča neposredne posege v premoženje pravne osebe. Likvidacijo je
torej treba primarno razumeti kot tisti tip postopka, ki se posledično izvede tedaj, kadar člane pravne
osebe k sprejemu odločitve o prenehanju vodi interes razvezati societetno razmerje z namenom
Ivanjko, Kocbek, Prelić; že navedeno delo, str.1135, 1136.
Franc Koletnik, Stanko Koželj, Marjan Odar, Borut Bratina, Dušan Jovanovič, Ustanavljanje, delovanje in prenehanje gospodarskih
družb v Hrvaški in Sloveniji, Ljubljana, junij 2002, str. 68.
30
31
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poseči po premoženju, ki je do trenutka nastopa razloga za prenehanje pravno pripadalo pravni osebi
in na ta način pridobiti (stvarne) pravice na dotlej njej pripadajočem premoženju.32 Razlikovati je
treba med redno33 in prisilno likvidacijo.34 Po postopku redne likvidacije družba preneha takrat, ko
sklep o prenehanju sprejmejo družbeniki v skladu z zakonom, s statutom ali v skladu z družbeno
pogodbo. Po postopku prisilne likvidacije pa sklep o prenehanju sprejme sodišče, če so podani z
zakonom določeni razlogi, in sicer, če sodišče ugotovi ničnost kapitalske družbe, če poslovodstvo
ne deluje več kot 12 mesecev ali če se osnovni kapital zmanjša pod najnižji dovoljeni znesek.
Razlikovati je treba še prenehanje družbe po skrajšanem postopku.35 Ta temelji na enakih načelih
kot redno prenehanje družbe, vendar pa se likvidacijski postopek nadomešča z izjavo vseh
družbenikov, da bodo osebno poravnali obveznosti družbe upnikom.36
Ugotovimo lahko, da je namen tako redne in tako prisilne likvidacije ter prenehanja družbe po
skrajšanem postopku dejansko identičen. V vseh primerih je pomembno poplačilo vseh obveznosti
pravne osebe, torej se zagotavlja varstvo upnikov, razdelitev ostanka premoženja članom pravne
osebe in izbris pravne osebe iz sodnega registra. V kolikor pride do razdelitve premoženja med
družbenike, pa to za sabo potegne določene davčne posledice, ki bodo obravnavane v nadaljevanju.

Postopka redne likvidacije in sodne oziroma prisilne likvidacije se razlikujeta samo v tem, da v sodni
likvidaciji upravitelja imenuje sodišče, v redni likvidaciji pa pristojni organ pravnega subjekta, in da
je potek sodne likvidacije pod nadzorom sodišča ter poteka po procesnih pravilih ZFPPIPP oziroma
podrejeno Zakona o pravdnem postopku. Pri obeh tipih likvidacije je dolžnost likvidacijskega
upravitelja, da ob zaključku likvidacije predlogu za izbris subjekta iz sodnega registra priloži sprejeto
poročilo o poteku likvidacijskega postopka, iz katerega mora biti razvidno, da so bili upniki pravilno
obveščeni o začetku postopka in v celoti poplačani, ali pa jim je bilo zagotovljeno zavarovanje za
nedospele terjatve, ter da je bil sprejet in realiziran sklep o razdelitvi ostanka likvidacijske mase
članom subjekta. V primeru zaključka redne likvidacije se v sodni register vpiše tudi podatek, pri
kom so shranjene poslovne knjige, knjigovodska dokumentacija in dokumentacija o likvidacijskem
postopku. Pri sodni likvidaciji pa je ta podatek razviden iz zaključnega poročila upravitelja, ki se
objavi na spletni strani AJPES-a.37

Prelič Saša, Oris pravne ureditve prenehanja pravnih subjektov, Pravna fakulteta Maribor, 2006, str. 6, 7.
ZGD-1 ureja postopek redne likvidacije v členih od 402. do 424.
34 ZFPPIPP ureja postopek prisilne likvidacije v členih od 419. do 423.
35 ZGD-1 ureja postopek prenehanja družbe po skrajšanem postopku v členih od 425. do 429.
36 Bratina, Jovanovič, Podgorelec, Primec, že navedeno delo, str. 1011.
37 Novak-Krajšek Darja, Postopek in pravne posledice prenehanja pravnih oseb z likvidacijo in brez likvidacije, Podjetje in delo, 2011,
št. 2, str. 238.
32
33
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Likvidacijski postopek je nedvomno zelo zahteven in zahteva obširno znanje in izkušnje
likvidacijskega upravitelja. Morebitne napake v likvidacijskem procesu imajo lahko namreč hude
posledice za vse udeležence. Likvidacijskega upravitelja zavezujejo številne zakonske določbe in
odškodninska, moralna in pravna odgovornost ter nenazadnje standard dobrega gospodarstvenika.
Likvidacijski upravitelj mora tako hkrati skrbeti za interese delničarjev, upnikov, delavcev,
potrošnikov in poslovnih partnerjev ter v določenih primerih tudi za javni interes. Likvidacijski
upravitelj je na koncu koncev varuh subjektov na trgu, saj ima odhod posameznega udeleženca s trga
posledico za vse ostale subjekte na trgu. Likvidacijski upravitelj mora zaščititi pravice tretjih oseb
in samega tržnega sistema, namen tega pa je predvsem varstvo pravic upnikov in zagotovitev
pravnega nasledstva lastninskih pravic družbe, saj premoženje ne more ostati brez svojega nosilca.

Povzamemo lahko, da je tudi naloga likvidacijskega upravitelja zadostiti javnemu interesu in bi jo
lahko enačili s pomembnostjo naloge stečajnega upravitelja. Reševanje postopkov v primeru
insolventnosti je torej v javnem interesu. Vendar pa stečajni upravitelj niti uradno ni zaposlen v
javnem uradu, kot npr. notar. Stečajni upravitelj deluje iz svoje pisarne in izvaja svobodno dejavnost,
čeprav je še vedno zavezan zakonskim določbam. Insolventno sodišče jih imenuje po vrstnem redu
oziroma so lahko imenovani na podlagi akta upravljavca. Sodišče ima torej vpliv na imenovanje
upravitelja, ampak je ta vpliv kljub vsemu omejen. Stečajni upravitelj pa se mora kljub temu, da
izvaja svobodno dejavnost, zavedati, da je pomen njegovih nalog predvsem zadostiti javnim
interesom.38
Tudi hrvaška zakonodaja predvideva podoben likvidacijski postopek. Ko je sprejet sklep o
prenehanju družbe, se mora voditi postopek likvidacije. Likvidacijo izvajajo člani uprave ali izvršni
direktorji kot upraviteljev, lahko pa jo izvajajo tudi pravne osebe, ki so imenovane po zakonu ali pa
jih s sklepom imenuje generalna skupščina. Ko se postopek likvidacije družbe začne, mora družba v
pravnem prometu uporabljati oznako 'v likvidaciji'. Sredstva družbe (likvidacijska masa), se lahko
razdeli delničarjem šele po enem letu od tretjega poziva upnikom in šele v primeru ko so poplačani
vsi upniki. Premoženje se razdeli delničarjem v sorazmerju z nominalnim zneskom, ob upoštevanju
različnih pravic, ki izhajajo iz različnih razredov delnic.39

Laukemann, Björn; Die Unabhängigkeit des Insolvenzverwalters : eine rechtsvergleichende Untersuchung, Tübingen : Mohr
Siebeck, 2010, str. 29,30.
39 Horak Hana, Kosjenka Drumančić, Preložnjak Barbara, Šafranko Zvonimir, Uvod u trgovačko pravo, Zagreb 2011, str. 238, 239.
38
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Avstrijski zakon o d. o. o. (GmbH-Gesetz, RGBl., Nr. 58/1906, i.d.F. BGBl. I, Nr. 58/2010) v §§ 84
do 95 ureja prenehanje (ali bolje ukinitev, Auflösung), likvidacijo in deloma tudi izbris d. o. o.
"Nasilni" izbris ali izbris po uradni dolžnosti urejajo §§ 39 do 41 zakona o sodnem registru firm
(Firmenbuchgesetz, BGBl., Nr. 10/1991 i.d.F. BGBl. I, Nr. 58/2010). Po § 39 tega zakona sodišče
po uradni dolžnosti vpiše prenehanje ali ukinitev družbe (Auflösung), potem ko je sodišče zavrnilo
uvedbo stečajnega postopka nad premoženjem družbe iz razloga, da družba nima zadostnih sredstev
za stroške stečajnega postopka. To se v praksi zelo pogosto dogaja. Po § 40 tega zakona
(Firmenbuchgesetz) sodišče lahko izbriše iz sodnega registra družbo, ki nima premoženja, lahko pa
jo izbriše tudi po predlogu gospodarske zbornice ali davčnega urada. Če ni evidentno, da družba le
še ima premoženje, velja nasprotno, če družba kljub pozivu sodišča ne predloži bilance oziroma
letnih poročil. Če se pa naknadno le še pojavi kakšno premoženje, vseeno lahko še sledi postopek
likvidacije, kljub končanju in izbrisu družbe.40
Nemška zakonska ureditev je enaka avstrijski. Nemški zakon o d. o. o. (GmbH-Gesetz vom 20. April
1892, RGBl. S. 477 i.d.F. BGBl. I S. 2509, 2511) ureja razpust (Auflösung) d. o. o., njeno likvidacijo
in deloma izbris po uradni dolžnosti v §§ 60 do 66. V zvezi s tem je treba omeniti tudi stari nemški
zakon o izbrisu neobstoječih firm in prokur v trgovskem registru (Gesetz, betreffend die Löschung
nicht mehr bestehender Firmen und Prokuren im Handelsregister, Dt. Reichsgesetzblatt Band 1988,
Nr. 17, strani 129, 130): Sodišča morajo po uradni dolžnosti izbrisati iz sodnega registra firme, ki so
"ugasnile", pa niso bile izbrisane, ker sodišču tega dejstva "zadolžene osebe" niso prijavile. Sodišče
pozove "lastnike" ali njihove pravne naslednike, da lahko ugovarjajo izbrisu v določenem roku, sicer
se izbris opravi.41

2.2.1.

PRAVNE POSLEDICE PRENEHANJA PRAVNIH SUBJEKTOV PO IZVEDENI
LIKVIDACIJI

Kadar je pravna oseba izbrisana iz sodnega registra po končanem postopku likvidacije, morebitni
upniki ne morejo izpodbijati dejanj likvidacijskega upravitelja in tudi ne morejo zahtevati plačila
svojih neplačanih terjatev od družbenikov oziroma članov pravnega subjekta, ki so prejeli ostanek
likvidacijske mase.42 Izjema velja le v primeru, če so svojo terjatev prijavili v likvidacijski postopek
v času do razdelitve ostanka likvidacijske mase družbenikom oziroma članom, pa kljub temu ostali

Serajnik Franz, Odgovornost za obveznosti (zaradi nelikvidnosti) izbrisanih družb v Avstriji in Nemčiji ter "spregled pravne
osebnosti" v Sloveniji, Podjetje in delo, 2011, št. 6-7, str. 1594.
41 Serajnik, že navedeno delo, Podjetje in delo, 2011, št. 6-7, str. 1594.
42 419. člen ZGD-1, ki velja tudi pri prisilni likvidaciji.
40
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neplačani, oziroma v primeru, ko terjatve sicer niso pravočasno prijavili, a je upravitelju njihova
terjatev morala in mogla biti znana. Le v teh primerih lahko upnik v skladu z določbo drugega
odstavka 419. člena ZFPPIPP uveljavlja odškodninsko odgovornost upravitelja v višini petkratnega
plačila, ki ga je upravitelj prejel za svoje delo v likvidacijskem postopku. Če ta znesek ne zadošča
za poplačilo upnikove škode v višini terjatve z obrestmi, pa lahko upnik uveljavlja solidarno
odgovornost družbenikov oziroma članov subjekta, ki skupaj z upraviteljem odgovarjajo do višine
deležev, ki so jim bili izplačani iz likvidacijske mase. Rok za uveljavljanje te odškodninske terjatve
je omejen na eno leto od izbrisa pravne osebe iz sodnega registra.43

2.2.2.

RAZDELITEV PREMOŽENJA

ZGD-1 nalaga likvidacijskemu upravitelju, da razdeli premoženje družbe v 30 dneh po sprejetju
sklepa o razdelitvi (prvi odstavek 417. člena). Razdelitev premoženja se lahko začne takoj s
sprejetjem sklepa o razdelitvi premoženja. Za potek omenjenega roka se uporablja civilno štetje. Za
prekoračitev omenjenega roka ni sankcij, razen odškodninske. Namen omenjene določbe je pospešiti
razdelitev premoženja in dokončati likvidacijski postopek. Likvidacijski upravitelj lahko začne
postopek razdelitve premoženja med delničarje, če so:
-

poplačane vse obveznosti družbe;

-

sprejet sklep o razdelitvi premoženja, zoper katerega ni vložena izpodbojna tožba, če je sklep
sprejela skupščina oziroma da je sklep pravnomočen v primeru če ga je izdalo sodišče;

-

delničarji oziroma družbeniki vplačali morebitne nevplačane deleže v likvidacijsko maso;

-

če je minilo najmanj šest mesecev od zadnje objave sklepa o likvidaciji.

Po končani razdelitvi mora likvidacijski upravitelj dokumentacijo o likvidacijskem postopku izročiti
sodišču (drugi odstavek 418. člena ZGD-1). ZGD-1 našteva sestavne dele omenjene dokumentacije:
1. sprejeto poročilo o poteku likvidacijskega postopka, 2. sklep skupščine o razdelitvi premoženja in
3. izjavo likvidacijskega upravitelja, da je vse premoženje razdeljeno v skladu s sklepom o razdelitvi.
Izjavo lahko nadomesti tudi poročilo o postopku razdelitve, pri čemer bo likvidacijski upravitelj
opozoril na način razdelitve premoženja, morebitne spore in zlasti na dejstvo, če je bil določen del
premoženja položen pri sodišču. Omenjeno dokumentacijo bo likvidacijski upravitelj izročil
registrskemu sodišču, če predpisi o organizaciji in poslovanju sodišča ne določajo drugače. Z
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Četrti odstavek 419. člena ZGD-1; Novak-Krajšek Darja, že navedeno delo, Podjetje in delo, 2011, št. 2, str. 238.
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ekonomskega in organizacijskega vidika bi bilo mogoče premoženje razdeliti med delničarje
oziroma družbenike tudi pred celotnim poplačilom upnikov, vendar ZGD-1 zaradi varstva upnikov
prepoveduje razdelitev premoženja med delničarje oziroma družbenike pred dokončnim poplačilom
vseh upnikov. Pogoj za razdelitev premoženja pa je tudi plačilo nagrade likvidacijskemu upravitelju.
Ne glede na to, da so morebiti poplačani vsi upniki in da je izplačan nagrada likvidacijskemu
upravitelju, pa ZGD-1 določa šestmesečni čakalni rok od zadnje objave sklepa o likvidaciji za
razdelitev premoženja med delničarje oziroma družbenike, pri čemer ni pomembno, v kakšnem času
je bil končan likvidacijski postopek.44

2.3

PRENEHANJE PO SKRAJŠANEM POSTOPKU

Prenehanje družbe po skrajšanem postopku je posebna institucija, ki omogoča izbris družbe iz
sodnega registra brez izvedbe likvidacijskega postopka a le za delniško družbo in družbo z omejeno
odgovornostjo. Gre za izjemno obliko prenehanja, pri kateri pa niso ogroženi interesi upnikov.
Ureditev omenjene oblike prenehanja družbe je nujna zaradi številnih primerov družb, ki so vpisane
v sodnem registru, pa niso začele delovati, ali pa nimajo namena poslovati kot družbe. V takih
primerih bi bilo neprimerno izvajati likvidacijske postopke, ki so povezani s stroški. Prenehanje
družbe po skrajšanem postopku temelji na enakih načelih kot redno prenehanje družbe, vendar pa se
likvidacijski postopek nadomešča z izjavo vseh delničarjev, da bodo osebno poravnali obveznosti
družbe upnikom, če le-te nastanejo po izbrisu družbe iz registra. Predpostavka za prenehanje družbe
po tem postopku je, da družba nima upnikov oziroma nerazrešenih pravnih razmerij s poslovnimi
partnerji in delavci. Ali družba ima premoženje ali ne, ni bistveno za prenehanje družbe po tem
postopku. Za prenehanje po skrajšanem postopku pa je bistveno, da delničarji (družbeniki) pred
sprejemom sklepa o prenehanju uredijo vsa vprašanja, ki se sicer urejajo v likvidacijskem
postopku.45

Podobno kot se objavlja sklep o likvidaciji v postopku rednega prenehanja, je treba objaviti tudi
sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Objava omenjenega sklepa ima naravo javnega
poziva upnikom, naj izrazijo nestrinjanje s prevzemom dolga v obliki ugovora proti sklepu o
prenehanju. V objavi sklepa sodišče opozori na možnost ugovora v 15 dneh od dneva objave. Po
preteku petnajstdnevnega roka sodišče odloči o predlogu izbrisa, če ni prejelo nobenega ugovora. Če
je vložen ugovor, odloča sodišče, ali je ugovor utemeljen z vidika varstva upnikov ali delničarjev
44
45

Bratina, Jovanovič, Podgorelec, Primec, že navedeno delo, str. 1012.
Ivanjko, Kocbek, Prelić; že navedeno delo, str. 1155.
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oziroma družbenikov. Po izteku roka za ugovor, če ta ni bil vložen ali če je bil zavrnjen, sodišče izda
sklep o izbrisu iz registra in ga objavi. Z omenjenim sklepom sodišče meritorno odloča o predlogu
sklepa za izbris iz registra. Ker sklep učinkuje zoper vse udeležence v pravnem prometu, ga je dolžno
objaviti, s tem da je zoper omenjeni sklep mogoča pritožba v petnajstih dneh od dneva objave sklepa
o izbrisu.46 Premoženje družbe družbeniki lahko razdelijo šele po izbrisu družbe iz registra. Za
razdelitev premoženja družbe, ki je prenehala po skrajšanem postopku, ni treba upoštevati rokov, ki
veljajo za razdelitev premoženja v redni likvidaciji.

2.3.1.

PRAVNE POSLEDICE PRENEHANJA
SKRAJŠANEM POSTOPKU

PRAVNIH

SUBJEKTOV

PO

Upniki, ki niso pravočasno ugovarjali sklepu o prenehanju družbe po skrajšanem postopku, lahko
svoje morebitne terjatve uveljavljajo od delničarjev oziroma družbenikov, ki odgovarjajo za te
obveznosti solidarno in z vsem svojim premoženjem. Vendar je zahtevke zoper delničarje oziroma
družbenike treba uveljaviti v roku enega leta od objave izbrisa družbe iz sodnega registra.47 Prav v
ta namen je obvezna sestavina na spletni strani AJPES-a objavljenega sklepa o prenehanju družbe
po skrajšanem postopku tudi navedba imen in priimkov ter prebivališč vseh delničarjev oziroma
družbenikov ter tudi predloga o delitvi premoženja družbe.48

2.4

PRENEHANJE DRUŽBE Z IZBRISOM IZ SODNEGA REGISTRA BREZ
LIKVIDACIJE

Posebno obliko prisilnega prenehanja gospodarskih družb brez likvidacije ureja ZFPPIPP 49 in velja
za vse pravne osebe, razen če zakon za posamezno pravno osebo ne določa, da se ne more izbrisati
iz sodnega registra brez likvidacije. Gre za posebno obliko administrativnega izbrisa pravnih oseb iz
sodnega registra, ki pa se ne more izvajati, če je subjekt vpisa v postopku prisilne poravnave, stečaja
ali prisilne likvidacije. Zakon posebno pozornost namenja opredeljevanju izbrisnih razlogov. Pravna
oseba se izbriše iz sodnega registra brez likvidacije, če je prenehala poslovati, nima premoženja in
je izpolnila vse svoje obveznosti, s tem da po ZFPPIPP določa izpodbojno domnevo, kdaj se šteje,
da obstaja razlog za izbris. Za pravno osebo je zadosten razlog, če je kot njen poslovni naslov v sodni
register vpisan naslov, na katerem ne sprejema uradnih poštnih pošiljk ali je na tem naslovu neznana,
oziroma na njem ne posluje ali pa je na tem naslovu objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki ji ni
Ivanjko, Kocbek, Prelić; že navedeno delo str.1157, 1158.
Drugi odstavek 425. člena ZGD-1.
48 426. člen ZGD-1.
49 Postopek izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra brez likvidacije ureja ZFPPIPP v določbah od 424. do 444.
46
47
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dala dovoljenja za poslovanje na tem naslovu. Za gospodarsko družbo in za drugo pravno osebo, ki
morajo posredovati AJPES-u letna poročila, velja dodatna domneva, če v dveh zaporednih poslovnih
letih ni predložila svojega letnega poročila. AJPES in drugi organi, ki ugotovijo obstoj razloga za
izbris, morajo v enem mesecu obvestiti registrsko sodišče. Postopek za izbris lahko predlaga tudi
oseba, ki je lastnik objekta na naslovu, ki je v register vpisan kot poslovni naslov pravne osebe.
Sodišče odloči o začetku postopka izbrisa po uradni dolžnosti z izdajo sklepa o začetku postopka
izbrisa, če presodi, da obstaja izbrisni razlog, ter ga vroči pravni osebi in predlagatelju.50

2.4.1

PRAVNE POSLEDICE IZBRISA

Pravne posledice izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije določata 441. in 442. člen ZFPPIPP in
sicer:
1. Pravna oseba preneha.
2. Zaposlenim delavcem z dnem izbrisa ex lege preneha delovno razmerje, pridobijo pa
enake pravice kot v primeru začetka stečajnega postopka. Torej pravico do
odpravnine in pravice na podlagi Zakona o jamstvenem in preživninskem skladu RS.
3. Upniki obdržijo pravico, da plačilo svojih terjatev zahtevajo od osebno odgovornih
družbenikov (v osebnih družbah) oziroma od drugih družbenikov na podlagi pravil o
spregledu pravne osebnosti.
4. Upniki imajo tudi po izbrisu družbe pravico zahtevati povrnitev škode od članov
poslovodstva ali organa nadzora izbrisane pravne osebe, ob smiselni uporabi pravil
iz tega zakona, torej v svojem imenu in za račun vseh upnikov, pri čemer velja
domneva o obstoju vzročne zveze za celoten znesek neporavnanih upniških terjatev
do izbrisane pravne osebe (2. točka tretjega odstavka 442. člena ZFPPIPP).
5. Če je pravna oseba ob prenehanju imela neplačane obveznosti, aktivni družbeniki
upnikom solidarno odgovarjajo za izpolnitev teh obveznosti, enako pa tudi delavcem
za plačilo odpravnin zaradi z izbrisom povzročenega prenehanja delovnega razmerja.
Odškodninski zahtevki zoper člane poslovodstva in organa nadzora, zahtevki za plačilo upniških
terjatev zoper osebno odgovorne družbenike in zoper aktivne družbenike ter zahtevki na podlagi
spregleda pravne osebnosti se lahko uveljavijo51 v enem letu od objave izbrisa pravne osebe na

50
51

Ivanjko, Kocbek, Prelić; že navedeno delo str.1159, 1160.
Ne gre več za zastaralni, temveč za materialnopravni prekluzivni rok.
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spletni strani AJPES-a.52 Če je aktivnemu družbeniku položaj družbenika prenehal pred izbrisom
pravne osebe, odgovarja za obveznosti, ki so nastale do takrat, ko mu je prenehal položaj
družbenika.53
Družbeniki brez likvidacije izbrisanega pravnega subjekta od uveljavitve ZFPPIPP naprej54 ne
veljajo več za pravne naslednike izbrisane družbe. Zato lahko pridejo do morebiti obstoječega
premoženja izbrisanega subjekta le tako, da sami predlagajo stečajni postopek nad najdenim
premoženjem izbrisane pravne osebe, kot to omogoča določba tretjega odstavka 443. člena ZFPPIPP,
če se bo seveda v tem stečajnem postopku izkazalo, da izbrisana družba ni imela neporavnanih
obveznosti oziroma da jih je mogoče v celoti poplačati iz najdenega premoženja. Le v tem primeru
bo namreč lahko premoženje izbrisanega subjekta kot ostanek stečajne mase pripadlo njegovim
družbenikom.55
Čeprav je moja magistrska naloga usmerjena v obravnavo teme obdavčitve družbenikov ob
likvidaciji gospodarske družbe, se mi zdi smotrno, da sem v uvodu na kratko predstavila najbolj
bistvene značilnosti likvidacijskih postopkov ter da sem navedla pravne posledice prenehanja
gospodarskih subjektov. Prenehanje pravne osebe je namreč potrebno presojati predvsem glede na
interese članov in glede na interese upnikov, ki sta ob samem prenehanju družbe še posebej
prepletena. Na eni strani povzroči prenehanje gospodarske družbe tudi prenehanje članskih pravic
članov, po drugi strani pa prenehanje tudi pomeni izgubo ''varstva pravic'' upnikov. Oba interesa pa
sta še posebej prepletena ob prenehanju gospodarske družbe. Pri tem je bistveno, da morajo, še
preden člani gospodarske družbe karkoli prejmejo iz naslova udeležbe pri delitvi likvidacijskega
izkupička, biti v celoti zavarovani interesi upnikov oziroma tistih oseb, ki nimajo statusa člana
personalne strukture gospodarske družbe. Zato so torej pravila likvidacijskega postopka tista pravila,
ki se začnejo uporabljati takrat, ko se zaradi dejstva nastopa razloga za prenehanje prenehajo
uporabljati (splošna) pravila, s katerimi so urejeni odnosi med člani personalne strukture pravne
osebe in njo. Veljavnost teh pravil je omejena na fazo obstoja gospodarske družbe (dokler ni sprejet
sklep o prenehanju). Pri gospodarskih družbah je ta odnos urejen tako, da implicira varovanje njenih
upnikov predvsem s prepovedjo (nezakonitih) izplačil med imetnike deležev, torej s t.i. vezanostjo
premoženja. Ker pa se s sprejetjem sklepa o prenehanju ta (splošna) pravila prenehajo uporabljati,
bi to lahko imelo za posledico prikrajšanje interesa upnikov, če se (kot alternativna) ne bi začela
Deseti odstavek 442. člena ZFPPIPP.
Šesti odstavek 442. člena ZFPPIPP.
54 Od 1. 10. 2008 naprej.
55 Novak-Krajšek Darja, že navedeno delo, Podjetje in delo, 2011, št. 2, str. 238.
52
53
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uporabljati pravila likvidacijskega postopka. Tudi ta pa so namenjena varovanju interesa upnikov s
tem, da je distribucija premoženja gospodarske družbe dopustna šele, ko je v celoti izpolnjena
vsebina obveznosti družbe do upnikov.56 V trenutku razdelitve preostalega premoženja med
družbenike (ob izpolnitvi vseh navedenih predpostavk) pa pride do davčnih posledic, ki jih bom
podrobneje obravnavala v nadaljevanju.
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Prelič, že navedeno delo, Pravna fakulteta Maribor, 2006, str. 7.
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3.

RAČUNOVODSKI VIDIK LIKVIDACIJE GOSPODARSKE DRUŽBE

Za družbe v postopku stečaja ali likvidacije so računovodske rešitve predpisane v SRS 37 –
Računovodske rešitve podjetij v stečaju ali likvidaciji. Tako kot v stečajnem postopku mora tudi
družba v likvidacijskem postopku sestaviti računovodske izkaze po stanju na dan pred začetkom
postopka (postopek prostovoljne likvidacije se začne z dnem vpisa začetka postopka v sodni register,
postopek prisilne likvidacije pa z objavo sklepa o začetku postopka likvidacije na spletnih straneh
AJPES-a) ter v 3 mesecih po začetku postopka predložiti AJPES-u podatke iz letnih poročil na
poenotenih obrazcih bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza bilančnega dobička oziroma
izgube. Poleg zaključne bilance, ki jo sestavi na podlagi temeljnih računovodskih standardov, ki
veljajo za delujoča podjetja, mora v 4 mesecih po začetku postopka sestaviti tudi začetno
likvidacijsko bilanco. Ta se iz enakih razlogov kot pri stečaju sestavi po likvidacijski metodi, po
kateri se premoženje družbe ovrednoti po iztržljivih vrednostih. Z začetno likvidacijsko bilanco
namreč družba dokaže, da so izpolnjeni pogoji za likvidacijo, saj morajo biti v okviru likvidacijskega
postopka poplačani vsi upniki v celoti.57

3.1

SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARD 37 – RAČUNOVODSKE REŠITVE
V PODJETJIH V STEČAJU ALI LIKVIDACIJI

Ta standard (v nadaljevanju SRS 37) obravnava posebnosti računovodskih rešitev v podjetjih v
stečaju ali likvidaciji ter sestavljanje računovodskih izkazov zanje. Ta standard ureja pravila
sestavljanja začetne bilance stanja podjetja v stečaju ali likvidaciji, vrednotenja in merjenja
računovodskih postavk v času stečajnega ali likvidacijskega postopka , vodenja poslovnih knjig v
času postopka, sestavljanja zaključne bilance stanja podjetja v stečaju ali likvidaciji ter hrambe
dokumentacije po zaključku postopka.58
Oblika začetne bilance stanja je predpisana v SRS 37, vendar jo družba v postopku likvidacije , zlasti
glede obveznosti do upnikov, prilagodi svojim potrebam. Tudi med likvidacijskim postopkom vodi
družba poslovne knjige, ki jim prilagodi s SRS 37 predpisani kontni okvir. Bilanco stanja ter izkaz
poslovnega izida in udenarjenja premoženja sestavlja vsaj vsake 3 mesece. V teh rokih mora
likvidacijski upravitelj pripravljati tudi poročila o poteku likvidacijskega postopka. Med
likvidacijskim postopkom družba sicer ne sestavlja in ne predlaga računovodskih izkazov za potrebe

Romana Hieng, Finančno poslovanje, postopki zaradi insolventnosti in (prisilno in prostovoljno) prenehanje družbe, IKS (8),
(2008a), str. 46.
58 Slovenski računovodski standardi 2006, str. 239.
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javne objave in statistik, seveda pa je v primeru nadaljevanja oziroma postopnega zaključevanja
poslovanja dolžna poravnati sprotne obveznosti, tudi tiste iz naslovov plač zaposlenih, pogodb o
delu, avtorskih pogodb, prispevkov in vseh vrst davkov, tudi DDV.59

3.2

PREDLAGANJE
DAVČNIH
OBRAČUNOV
PRED
LIKVIDACIJSKIM
POSTOPKOM, MED NJIM IN OB NJEGOVEM ZAKLJUČKU

Družba mora v 30 dneh po začetku postopka predložiti obračun davka od dohodkov pravnih oseb in
sicer za obdobje od začetka koledarskega oziroma poslovnega leta do dneva začetka likvidacijskega
postopka. Družba, ki po začetku likvidacijskega postopka nadaljuje poslovanje ali spet začne
proizvajati oziroma opravljati druge sprotne posle, pa mora po 368. členu Zakona o davčnem
postopku predložiti davčni obračun za posamezno davčno obdobje ter na dan, preden likvidacijski
senat sprejme poročilo o poteku likvidacijskega postopka in razdelitvi premoženja, oziroma na dan,
preden potrdi osnutek za glavno razdelitev, sestaviti tudi končni davčni obračun. Za potrebe
sestavitve davčnega obračuna mora družba sestaviti tudi računovodske izkaze (bilanco stanja, izkaz
poslovnega izida in izkaz bilančnega dobička oziroma izgube), ki jih mora predložiti davčnemu
obračunu. Če se torej proizvaja oziroma se opravljajo drugi sprotni posli, mora družba sestavljati
naštete davčne obračune. Vprašanje, ki se zastavlja, je, ali se besedna zveza ''drugi sprotni posli''
nanaša tudi na družbe, ki po začetku likvidacijskega postopka ne opravljajo nikakršnih drugih poslov
kot tiste, ki so potrebni za unovčenje dolžnikovega premoženja oziroma likvidacijske mase. Če
primerjamo besedilo s tistim, ki se nanaša na družbe v stečajnem postopku, je razlika očitna (med
stečajnim postopkom morajo namreč predlagati davčne obračune vse družbe, ne le tiste, ki
nadaljujejo opravljanje dejavnosti), iz tega pa lahko sklepamo, da se omenjena določba ne nanaša na
družbe, v katerih potekajo zgolj posli v zvezi z unovčevanjem premoženja, kar pomeni, da dolžniku
v obdobju postopka likvidacije, če ne nadaljuje opravljanja dejavnosti, ni treba predlagati davčnih
obračunov za posamezna davčna obdobja.60
V tem sklopu bo obravnavan primer o tem kako je z obdavčitvijo v primeru, ko je bil pri podjetju
uveden postopek redne likvidacije po 2. alineji prvega odstavka 402. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), skupščina pa namerava sprejeti sklep o nadaljevanju družbe v skladu s 422.
členom ZGD-1. V tej zvezi je dne 05.10.2009, DURS podal pojasnilo št. 4200-151/2009-2.
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Obravnavani primer
Lastnika podjetja sta dve fizični osebi. Na dan pred vpisom začetka likvidacije v sodni register (31.
marec 2009) je zavezanec izdelal zaključno bilanco po SRS 2006 in tudi davčni obračun v skladu z
ZDDPO-2. V skladu s SRS 37 (2006) je izdelal otvoritveno likvidacijsko bilanco, ki se razlikuje od
zaključne bilance (razlike - skrite rezerve so nastale zaradi cenitve sredstev, in sicer so na določenih
postavkah pozitivne, na drugih pa negativne). Podjetje v likvidaciji nadaljuje s proizvodnjo in bo
moralo pripraviti davčni obračun za davčno obdobje (od začetka postopka likvidacije do 31.
decembra 2009 in nato za vsa davčna obdobja do zaključka likvidacije). Skupščina predvideva, da
bo družba delovala dalje v skladu s 422. členom ZGD-1 (sklep o nadaljevanju družbe - če ga bo
skupščina sprejela - naj bi bil sprejet v letu 2010).
Predlaganje davčnega obračuna pri postopku stečaja ali likvidacije ureja 368. člen Zakona o davčnem
postopku (ZDavP-2). Šesti odstavek določa, da davčni zavezanec v likvidaciji, ki po začetku
likvidacijskega postopka nadaljuje ali spet začne proizvajati oziroma opravljati druge sprotne posle,
predloži davčni obračun za posamezno davčno obdobje. Če skupščina družbe med likvidacijskim
postopkom odloči, da družba deluje dalje, davčni zavezanec sestavi končni davčni obračun na dan
pred sprejetjem sklepa o nadaljevanju. Glede na to, da bo po predvidevanjih zavezanca skupščina
šele v letu 2010 sprejela sklep o nadaljevanju družbe, to pomeni, da bo zavezanec pri obračunu
DDPO za obdobje od 1. aprila do 31. decembra 2009 upošteval postavke v računovodskih izkazih,
ki bodo izkazane v skladu s pravili vrednotenja in merjenja po določbah SRS 37 (2006) Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju in likvidaciji. Davčni zavezanec je že izdelal začetno
likvidacijsko bilanco. Hkrati je moral razkriti in pojasniti vse razlike med knjigovodsko vrednostjo
premoženja na dan pred začetkom postopka likvidacije (ki je bilo upoštevano pri obračunu DDPO
na dan pred začetkom postopka likvidacije) in vrednostjo tega premoženja na dan začetka postopka
likvidacije (ovrednoteno po ocenjeni likvidacijski vrednosti v skladu s SRS 37, točko b) Vrednotenje,
merjenje in izkazovanje sredstev in obveznosti do njihovih virov v začetni bilanci). Te razlike
predstavljajo tako skrite rezerve kot skrite izgube; davčni zavezanec navaja, da je skritih rezerv več
kot skritih izgub, torej (ob upoštevanju vseh sredstev in virov sredstev) ugotavlja skrite rezerve kot
razliko med pošteno in davčno vrednostjo premoženja. Če bi bili družbeniki pravne osebe, bi bile te
razlike (skrite rezerve) predmet obračuna davčnega odtegljaja, glede na določila za obračun
davčnega odtegljaja po določbah ZDDPO-2. V tem primeru pa sta družbenika fizični osebi, kar
pomeni, da tudi če bi prišlo do razdelitve premoženja med družbenike, ni davčnega odtegljaja,
temveč se pri obdavčitvi razlik uporabljajo določbe 92. do 104. člena Zakona o dohodnini (ZDoh27

2), ki urejajo dobiček iz kapitala. Iz navedenega izhaja, da so vsa povečanja oziroma prirasti
premoženja pri pravni osebi enkrat obdavčeni, pri tem pa so upoštevana tudi morebitna zmanjšanja
premoženja. Glede na to, da je v opisanem primeru prišlo do prevrednotenja premoženja zaradi
uvedbe postopka likvidacije, do razdelitve med družbenike - fizične osebe - pa v letu 2009 ne bo
prišlo, je v vmesnem obdobju treba slediti osnovnemu davčnemu načelu, da se povečanja ali
zmanjšanja sredstev (okrepitve oziroma prirasti premoženja ali oslabitve), katerih posledice so
prihodki oziroma odhodki, upoštevajo pri ugotavljanju davčne osnove, če ne prej, pa pri odtujitvi
sredstva. Do navedenih zaključkov napotuje tudi smiselna uporaba določb 13. člena (odprava dvojne
in manj kot enkratne obdavčitve), 14. člena (davčna osnova pri spremembah računovodskih
usmeritev in popravkih napak) in 15. člena (davčna osnova pri prevrednotenjih na višje vrednosti)
ZDDPO-2, ki na splošno urejajo ugotavljanje davčne osnove.61
Vprašanje pa je tudi, ali mora družba pred razdelitvijo premoženja družbenikom vendarle predložiti
končni davčni obračun. Po pojasnilu DURS 4201-26/2007-2 z dne 17.06.2008 to ni potrebno, ker
je davčni obračun, sestavljen na dan pred začetkom postopka likvidacije, dokončen. Torej mora
končni davčni obračun sestaviti le družba, ki v času likvidacijskega postopka nadaljuje proizvodnjo
oziroma opravljanje sprotnih poslov.62
Kadar se nad gospodarsko družbo začne postopek likvidacije, mora ta na dan pred začetkom
postopka likvidacije sestaviti davčni obračun. Namen sestave in predlaganja davčnega obračuna
zaradi prenehanja gospodarske družbe (stečaj ali likvidacija) je v zavarovanju interesov države iz
naslova obdavčenja gospodarske družbe. Način uveljavljanja pravic, ki jih za račun države uresničuje
kot upnik v postopku likvidacije in v stečajnem postopku davčni organ, je procesno in vsebinsko
rezultat razlik, ki se kažejo v izvedbi postopka. Medtem ko je v stečajnem postopku interes davčnega
organa kot upnika v čim večjem poplačilu terjatev iz naslova obdavčenja (te so glede na okoliščine
uvedbe stečajnega postopka praviloma že zapadle in neporavnane), se v primeru postopka likvidacije
poleg že navedenega interes davčnega organa manifestira tudi v zakonski pravici do obdavčitve
skritih rezerv.63
Družba mora pred razdelitvijo premoženja družbenikom pripraviti obračun davčnega odtegljaja in
ga priložiti davčnemu obračunu. V ta obračun mora v skladu z 71. in 74. členom Zakona o davku od

Neimenovani avtor, Obdavčitev podjetja v postopku redne likvidacije, Pravna praksa, 2009, št. 43, str. 22.
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dohodkov pravnih oseb vključiti dobiček, rezerve iz dobička, osnovni kapital, kolikor se je oblikoval
iz predhodnega povečanja osnovnega kapitala iz dobička ali rezerv iz dobička, in skrite rezerve (te
se izračunajo kot razlika med pošteno vrednostjo in davčno vrednostjo sredstev in obveznosti po
stanju na dan pred vpisom zaključka likvidacije v sodni register. Izplačilo premoženja družbe iz
naštetih virov se namreč ob prenehanju družbe obdavči kot dividendam podoben dohodek.64

3.3

RAČUNOVODSKI IZKAZI IN PREDLAGANJE DAVČNEGA OBRAČUNA PRI
PRENEHANJU DRUŽBE PO SKRAJŠANEM POSTOPKU

Družba, ki bo prenehala po skrajšanem postopku, sestavi davčni obračun na dan pred izbrisom iz
sodnega registra in ga mora v 30 dneh od dneva izbrisa predložiti davčnemu organu. Sestavni del
davčnega obračuna so tudi računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz
dobička oziroma izgube in notarsko overjene izjave družbenikov oziroma delničarjev o prevzemu
plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe. Pri prenehanju družbe po skrajšanem postopku
mora družba prav tako obračunati davčni odtegljaj od dividend in dividendam podobnih dohodkov,
v katerega vključi tudi skrite rezerve, in tudi v takem primeru, bo davčni odtegljaj obračunan le pri
izplačilu premoženja družbe pravnim osebam nerezidentkam, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 71. člena
ZDDPO-2 ali pa jim država rezidentstva prizna davčni odtegljaj, plačan v Sloveniji.65
V obračunu davčnega odtegljaja se torej obdavčijo skrite rezerve po ZDDPO-2, če so predmet za
obračun davčnega odtegljaja v skladu s 70. in 74. členom ZDDPO-2. Po navedenih določbah so
skrite rezerve predmet obdavčitve le, če se skrite rezerve razdelijo (z razdelitvijo je mišljen prenos
premoženja s skritimi rezervami po izbrisu pravne osebe) med družbenike oziroma delničarje, ki
imajo po ZDDPO-2 status nerezidenta. Skrite rezerve torej niso predmet obdavčitve, če so družbeniki
ali delničarji bodisi fizične osebe (niso zavezanci za davek po ZDDPO-2 in se obdavčujejo po Zdoh2, ki urejajo obdavčitev kapitalskih dobičkov) bodisi družbeniki ali delničarji pravne osebe –
rezidenti po ZDDPO-2 (slednji lahko predložijo davčno številko, na podlagi katere se uveljavlja
oprostitev obračuna davčnega odtegljaja po ZDDPO-2.66
V davčnih zadevah so pomembni zgolj interesi države, ki jih uveljavlja davčni organ v primeru
prenehanja gospodarske družbe po skrajšanem postopku. S tem členom ZDavP-2 ureja obveznosti
gospodarske družbe ob prenehanju po skrajšanem postopku, da bi gospodarska družba pred
Hieng, že navedeni članek, IKS (8), (2008a), str. 47.
Hieng, že navedeni članek, IKS (8), (2008a), str. 49.
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prenehanjem poravnala še neporavnane davčne obveznosti iz obdavčenja po ZDDPO-2 in iz drugih
davkov ter da bi davčni organ lahko zavaroval in uveljavil pravice iz naslova obdavčenja tega
zavezanca zaradi samega prenehanja.67
Davčni obračun se pri prenehanju gospodarske družbe po skrajšanem postopku sestavi na dan pred
izbrisom gospodarske družbe iz ustreznega registra. Davčno torej ni relevanten sklep o prenehanju
po skrajšanem postopku, temveč izbris gospodarske družbe iz ustreznega registra. Zakaj gospodarska
družba predlaga davčni obračun po stanju pred izbrisom in ne po stanju na dan sprejema sklepa o
prenehanju? Zakonodajalec je imel za tako rešitev utemeljene razloge. Razlog temelji predvsem na
dejstvu, da zavezanec lahko v obdobju od sprejema sklepa o prenehanju po skrajšanem postopku do
izbrisa še naprej realizira dobičke, vključno z realizacijo skritih rezerv, ki v primeru predlaganja
davčnega obračuna po stanju na dan sprejema sklepa o prenehanju ne bi mogli biti obdavčeni.
Gospodarska družba bi torej po sprejemu sklepa o prenehanju lahko povečala premoženje na podlagi
realizacije skritih rezerv ali z drugimi posli, ki ne bi bili obdavčeni, če bi se davčni obračun sestavil
po stanju na dan sprejema sklepa o prenehanju.68
Namen zakonodajalca je torej obdavčiti celotne dobičke, ki so realizirani na ravni gospodarske
družbe vse do dneva izbrisa gospodarske družbe iz sodnega registra. To je mogoče zgolj s
predlaganjem ''dokončnega'' davčnega obračuna, ki zajema vse transakcije pravne osebe v obdobju
od zadnjega davčnega obračuna do dneva izbrisa pravne osebe iz sodnega registra. Izbris pravne
osebe iz ustreznega registra opravi registrsko sodišče na podlagi sklepa o izbrisu družbe iz registra
in ga objavi. Slednji se lahko izda zgolj pod pogojem, da nihče ni vložil ugovora na sklep
družbenikov o prenehanju pravne osebe po skrajšanem postopku. V 30 dneh po izbrisu iz ustreznega
registra predloži davčni zavezanec davčni obračun. Ta pa kot pravna oseba ne obstaja več, prav tako
svoje funkcije ne opravljajo več zakoniti zastopniki že izbrisane pravne osebe. V praksi bo zato
davčni obračun predložil eden izmed družbenikov oziroma delničarjev, ki je podal notarsko overjeno
izjavo o prevzemu obveznosti družbe. Tudi davčne obveznosti po zadnjem davčnem obračunu ne
more poravnati zavezanec, saj na dan izbrisa iz sodnega registra še ni ugotovljena. Ugotovi se namreč
šele v davčnem obračunu, najpozneje v 30 dneh po izbrisu iz registra.69
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Plačilo davka se izvede hkrati s predložitvijo davčnega obračuna, to je najpozneje v 30 dneh po
dnevu izbrisa pravne osebe iz ustreznega registra. Plačilo bo davčni organ izvršil iz bančne garancije,
predložene davčnemu organu na dan pred sprejemom sklepa o prenehanju pravne osebe. Kadar je na
podlagi obravnavanega davčnega obračuna znesek davčne obveznosti manjši od zneska v istem
obdobju plačanih akontacij davka, se skupaj z davčnim obračunom predloži zahtevek za vračilo
davka. V zahtevku se navedejo tudi družbeniki oziroma delničarji ter zneski vračila, ki pripadajo
posameznemu družbeniku oziroma delničarju. Glede na navedbe v zahtevku davčni organ vrne
zneske družbenikom oziroma delničarjem najpozneje v 30 dneh od predložitve zahtevka (drugi
odstavek 370. člena ZDavP-2). Če razmerja v zahtevku niso navedena, davčni organ znesek vrne
družbenikom oziroma delničarjem sorazmerno.70
V tem delu magistrske naloge je podana osnovna obrazložitev v zvezi z aktivnostmi, ki jih mora
družba pripraviti pred samim postopkom likvidacije (prenehanja po skrajšanem postopku), med
samim postopkom ter po končanem postopku. Zaradi osnovne obrazložitve je podan prepis iz
Slovenskih računovodskih standardov, podan je prepis komentarja Zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb ter prepis komentarja Zakona o davčnem postopku, povzeta pa so tudi stališča DURSa. V nadaljevanju, v poglavju 4 moje naloge, kjer bom obravnavala davčni vidik likvidacije
gospodarske družbe, se bom sklicevala na obrazloženo iz tega poglavja.
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4.

DAVČNI VIDIK LIKVIDACIJE GOSPODARSKE DRUŽBE

4.1

IZRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE DAVKA

Za dokazovanje obsega in narave poslov ter obdavčenja, ki je posledica teh poslov, mora zavezanec
in plačnik davka zagotavljati podatke o poslovanju, ki so podlaga za ugotovitev davčne obveznosti.
Podatki se zagotavljajo v obsegu in na način, kot je določeno v ZDavP-271 in ZDDPO-272.
Zagotavljanje podatkov je tesno povezano z dokazovanjem dejstev v davčnem postopku. Zavezanec
mora namreč za trditve (zneske) v davčnem obračunu ali v obračunu davčnega odtegljaja predložiti
dokaze. Če ZDavP-2 ne določa drugače, zavezanec dokazuje svoje trditve s pisno dokumentacijo ter
poslovnimi knjigami in evidencami, ki jih vodi v skladu z ZDavP-2 ali ZDDPO-2. Zavezanec, ki je
dolžan voditi poslovne knjige in evidence v skladu z drugimi zakoni ali računovodskimi standardi,
jih je dolžan voditi tudi za namene obdavčevanja (31. člen ZDavP-2). Za gospodarske družbe
obveznost vodenja poslovnih knjig ureja ZGD-1 v osmem poglavju, podrobnejša pravila glede
računovodenja pa prepušča računovodskim standardom. Za dokazovanje davka od dohodkov
pravnih oseb so računovodski standardi zelo pomembni, saj se davčna osnova za davek od dohodkov
pravnih oseb izhodiščno ugotavlja kot razlika med prihodki in odhodki na podlagi računovodskih
standardov.73

4.1.1

OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (DAVČNI OBRAČUN)

Obračun davka od dohodkov je vsebinsko razdeljen na ugotavljanje davčne osnove, izračun davka,
odbitke tujih davkov in izračun akontacij davka, čeprav davčni obračun nosi naslov Obračun davka
od dohodkov pravnih oseb, se vsebinsko gledano v davčnem obračunu ugotovi zgolj davčni dobiček
pravne osebe,74kot razlika med prihodki in odhodki, ki so doseženi v davčnem obdobju zavezanca,
povečani in zmanjšani na raven obdavčljivih prihodkov in davčno priznanih odhodkov po ZDDPO-

Zagotavljanje podatkov ZDavP-2 ureja v splošnem delu zakona, v tej zvezi pa le v zvezi z zagotavljanjem podatkov o poslovanju
med povezanimi osebami (določbe 382. člena ZDavP-2. Del podatkov je zavezanec dolžan davčnemu organu predlagati že ob
predložitvi samega davčnega obračuna(prim. drugi odstavek 355. člena v povezavi s 357. členom ZDavP-2).
72 Zagotavljanje obveznih podatkov ZDDPO-2 ureja v povezavi:
13. členom ZDDPO-2; odprava dvojne obdavčitve in manj kot enkratne obdavčitve;
16., 17. in 18. člen ZDDPO-2; podatki o povezanih tujih pravnih osebah ali tujih osebah brez pravne osebnosti davčnega
zavezanca, o obsegu in vrsti poslovanja z njimi ter o določitvi primerljivih tržnih cen;
S podatki o uveljavljanju odbitka tujega davka pri izračunu davčne obveznosti v Sloveniji, glede davčne obveznosti zunaj
Slovenije, o znesku tujega davka od tujih dohodkov, osnovi za plačilo davka in znesku davka, ki je bil plačan v tujini.
73 Jerovšek, Simič, Škof, že navedeni zakon s komentarjem, str. 664.
74 Davek od dobička je vsaj toliko kot pridobivanju proračunskih prihodkov namenjen uravnavanju gospodarstva, saj se uporablja kot
eden od instrumentov ekonomske politike za omejevanje izjemnih dobičkov, ki nastanejo kot posledica posebnih razmer, za
omejevanje velikosti podjetij, monopolov, ipd; - Čok Mitja, Košak Marko, Berk Skok Aleš; Institucionalni razvoj finančnega okolja
v Sloveniji: repo-trg in efektivna obdavčitev pravnih oseb, Ljubljana 2012, str. 111.
71
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2. Poleg zavezanca, ki se po ZDDPO-2 kvalificira za rezidenta, se dolžnost predlaganja davčnega
obračuna nanaša tudi na nerezidenta, ki v Sloveniji dosega dohodke v oziroma preko poslovne enote.
Obveznost predlaganja davčnega obračuna s strani nerezidenta je neposredno povezana s predmetom
obdavčitve. Predmet obdavčitve je, kadar je subjekt obdavčitve nerezident, dobiček poslovne enote
nerezidenta v Sloveniji ter dohodki nerezidenta v Sloveniji, od katerih se obračunava in plačuje
davčni odtegljaj. Davčni obračun se predlaga zgolj za dobiček, ki ga ustvari nerezident v poslovni
enoti, medtem ko se davek od drugih dohodkov nerezidenta, ki imajo vir v Sloveniji, pobira z
davčnim odtegljajem, ki ga izračunava in plačuje plačnik davka. Kadar ima nerezident v Sloveniji
poslovno enoto, mora tako kot rezident sam izračunati davek v davčnem obračunu in ga predložiti
davčnemu organu. S postopkovnega vidika sta s tem izenačena zavezanec rezident ter zavezanec
nerezident, ki ima poslovno enoto v Sloveniji.75
Davčni obračun je sestavljen iz:
-

Izkaza poslovnega izida ali drugega poročila, ki ustreza izkazu ali drugega poročila, ki
ustreza izkazu poslovnega izida in prikazuje prihodke, odhodke in izid;

-

Bilance stanja ali drugega poročila, ki ustreza bilanci stanja in prikazuje stanje sredstev in
obveznosti do virov sredstev;

-

Izkaza gibanja kapitala ali drugega poročila, ki ustreza izkazu gibanja kapitala in prikazuje
gibanje posameznih sestavin kapitala, vključno z uporabo čistega dobička in pokrivanjem
izgube;

-

In drugih podatkov, določenih z ZDavP-2 in ZDDPO-2.

Sestavni deli davčnega obračuna tvorijo celoto.76

4.1.1.1 DAVČNI OBRAČUN
ZAVEZANCA

PRI

POSTOPKIH

PRENEHANJA

DAVČNEGA

Davčni obračun pri postopkih prenehanja davčnega zavezanca je urejen v 360. členu ZDavP-2 in
sicer določa postopkovna pravila.
Gospodarska družba je samostojni subjekt, ki je nosilec pravic in obveznosti v pravnem prometu in
sicer tudi pravic in obveznosti, ki izhajajo iz obdavčenja te pravne osebe. Ker ima gospodarska

75
76

Škof, Wakounig, Tičar, Jerman, Kobal, Ferčič, že navedeno delo, str. 351, 352.
Jerovšek, Simič, Škof, že navedeni zakon s komentarjem, str. 669, 670.
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družba sposobnost biti lastnik premoženja, se s prenehanjem gospodarske družbe spreminjajo
(prenehajo) tudi razmerja, ki jih je imela ta gospodarska družba do tretjih oseb. V davčnih zadevah
zato prenehanje gospodarske družbe posega v interese, ki jih je v zvezi z obdavčenjem imela in jih
ob prenehanju ima država do te gospodarske družbe. Ob prenehanju gospodarske družbe namreč
država izgubi davčni vir, obdavčitev družbenikov družbe, ki je prenehala, pa je dokončna in še ta se
zgodi, če gospodarska družba ob poplačilu vseh upnikov izkazuje preostalo premoženje, ki se lahko
razdeli med družbenike. Gospodarska družba– zavezanec v postopkovnem smislu lahko preneha
bodisi na podlagi stečajnega postopka, na podlagi postopka likvidacije ali na podlagi prenehanja po
skrajšanem postopku, če so za to izpolnjeni potrebni zakonski pogoji. Po postopku likvidacije in po
postopku prenehanja po skrajšanem postopku gospodarska družba preneha samo v primeru če ima
družba dovolj premoženja, da lahko poplača upnike, v nasprotnem primeru se nad družbo uvede
stečajni postopek. Kar se tiče plačila nastalih davčnih obveznosti, je za državo kot pobiralca davkov,
zagotovo bolj ugodno, da se nad gospodarsko družbo prične postopek likvidacije ali postopek
prenehanja po skrajšanem postopku, saj je v teh primerih načeloma zagotovljeno plačilo davčnih
obveznost, kar za stečajni postopek ni moč govoriti. Država lahko v stečajnem postopku ostane celo
brez plačila davčnih obveznosti, v kolikor gospodarska družba, ki je v stečaju nima premoženja ali
v kolikor država ni uredila ustreznega zavarovanja svojih terjatev že pred samim stečajnim
postopkom. Davčni postopek torej ne ureja interesov drugih upnikov do pravne osebe, nad katero se
začne postopek prenehanja, niti razmerij med družbeniki oziroma med ustanovitelji gospodarske
družbe, nad katero se začne postopek prenehanja, niti razmerij med družbeniki oziroma ustanovitelji
in gospodarsko družbo, temveč ureja zgolj tista postopkovna davčna pravila, ki naj ščitijo le interes
enega od upnikov – to je države v davčnih zadevah. Namen postopkovnih davčnih pravil je v
zavarovanju davčnih upravičenj, ki jih ima država iz naslova pobiranja davka. Postopkovna pravila
ob prenehanju gospodarske družbe urejajo zgolj postopek predlaganja ''končnega'' davčnega
obračuna gospodarske osebe, ki preneha, plačilo davka po tem davčnem obračunu in vprašanje
obdavčitve skritih rezerv. Slednje se v sistemskem smislu obdavčujejo na podlagi davčnega
odtegljaja, kadar in le, če so skrite rezerve predmet obdavčitve po ZDDPO-2. Postopkovna pravila
v pretežni meri zavezujejo zavezanca, nad katerim se začne postopek prenehanja, v določenem delu
pa tudi pravne naslednike (predvsem v primeru prenehanja po skrajšanem postopku).77

77

Večinski del teksta povzet po Jerovšek, Simič, Škof, že navedeni zakon s komentarjem, str. 678,679.
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4.1.1.1.1

DAVČNI OBRAČUN PRI POSTOPKU LIKVIDACIJE

ZGD-1 ureja zakonske razloge za redno prenehanje gospodarske družbe in postopek likvidacije
gospodarske družbe (opisano v poglavju 2 te naloge). Razlog za prenehanje družbe, ki je v praksi
praviloma davčno najzanimivejši, je prenehanje družbe zaradi svobodne odločitve delničarjev ali
družbenikov o prenehanju družbe ali pa prenehanje zaradi poteka časa, za katerega je bila družba
ustanovljena. Drugi zakonski razlogi večinoma kažejo na probleme pri obstoju in poslovanju družbe,
zaradi česar taka družba praviloma izkazuje izgubo in posledično negativno davčno osnovo v
davčnem obdobju, za katero se predlaga davčni obračun ob njenem prenehanju.78
Tudi gospodarska družba v likvidaciji je zavezanec za plačilo davka, in sicer za obdobje pred
postopkom likvidacije, za obdobje v likvidaciji in na koncu likvidacijskega postopka. Davčni
obračun pri postopku likvidacije je predmet obravnave 368.a člena ZDavP-2. Omenjeni člen
obravnava tri različne davčne obračune in obdobja v postopku likvidacije:
-

davčni obračun na dan pred začetkom likvidacije (začetek postopka likvidacije),

-

davčni obračun za posamezno davčno obdobje po začetku likvidacijskega postopka (obdobje
po začetku likvidacije, v katerem davčni zavezanec ponovno začne proizvajati oziroma
opravljati druge sprotne posle) in

-

končni davčni obračun (konec obdobja likvidacije).

Skladno s prvim in drugim odstavkom 368.a člena ZDavP-2 mora davčni zavezanec sestaviti davčni
obračun na dan pred začetkom likvidacije in ga predložiti najpozneje v 20 dneh od dneva vpisa
začetka likvidacije v register. Določba 368.a člena ZDavP-2 določa, da mora davčni zavezanec v
likvidaciji, v času likvidacijskega postopka predložiti davčni obračun za posamezno davčno obdobje.
Davčni zavezanec mora sestaviti tudi končni davčni obračun, in sicer na dan pred sprejetjem sklepa
o razdelitvi premoženja oziroma na dan pred sprejetjem sklepa o končanju prisilne likvidacije,
davčnemu organu pa ga predloži v 15 dneh od sprejetja sklepa. Davčni zavezanec v likvidaciji, ki
nadaljuje z opravljanjem dejavnosti, predloži davčni obračun za posamezno obdobje, na dan pred
sprejetjem sklepa o nadaljevanju pa sestavi končni davčni obračun, ki ga predloži davčnemu organu
najpozneje v 15 dneh po dnevu, v katerem je bil sestavljen. Prav tako je potrebno omeniti tudi sedmi
odstavek, ki pojasnjuje, da v primeru likvidacije v zgoraj omenjenih rokih, mora davčni zavezanec
sestaviti in predložiti tudi obračun davčnega odtegljaja, v katerega vključi skrite rezerve po ZDDPO-
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Jerovšek, Simič, Škof, že navedeni zakon s komentarjem, str. 707.
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2, ki so predmet za obračun davčnega odtegljaja v skladu s 70. in 74. členom ZDDPO-2 (to je davčni
odtegljaj od dividend).79

4.1.1.1.2

DAVČNI OBRAČUN PRI PRENEHANJU DAVČNEGA ZAVEZANCA PO
SKRAJŠANEM POSTOPKU

Davčni obračun pri postopku prenehanja davčnega zavezanca po skrajšanem postopku se obravnava
v 369. členu ZDavP-2. Gospodarska družba – zavezanec po ZDDPO-2 lahko preneha tudi brez
izvedbe postopka likvidacije. Če je cilj likvidacije prenehanje pravne osebe s končno razdelitvijo
premoženja pravne osebe med družbenike (ustanovitelje), lahko družbeniki ta cilj, ob ustreznem
zavarovanju interesov upnikov, dosežejo tudi brez rednega postopka likvidacije oziroma s
prenehanjem družbe po skrajšanem postopku. Prenehanje družbe po skrajšanem postopku ureja
ZGD-1 kot enega izmed zakonsko možnih načinov prenehanja družbe (obrazloženo v 2 poglavju te
naloge). V davčnih zadevah so pomembni zgolj interesi države, ki jih uveljavlja davčni organ v
primeru prenehanja gospodarske družbe po skrajšanem postopku. V skladu z določili ZDavP-2 se
urejajo obveznosti zavezanca ob prenehanju po skrajšanem postopku, da bi zavezanec pred
prenehanjem poravnal še neporavnane davčne obveznosti iz obdavčenja po ZDDPO-2 in iz drugih
davkov ter da bi davčni organ lahko zavaroval in uveljavil pravice iz naslova obdavčenja tega
zavezanca zaradi samega prenehanja. Davčni obračun se pri prenehanju gospodarske družbe po
skrajšanem postopku sestavi na dan pred izbrisom gospodarske družbe iz ustreznega registra.
Davčno torej ni relevanten sklep o prenehanju po skrajšanem postopku, temveč izbris gospodarske
družbe iz ustreznega registra. Zakaj gospodarska družba predlaga davčni obračun po stanju pred
izbrisom, in ne po stanju na dan sprejema sklepa o prenehanju? Zakonodajalec je imel za tako rešitev
utemeljene razloge. Razlog temelji predvsem na dejstvu, da gospodarska družba lahko v obdobju od
sprejema sklepa o prenehanju po skrajšanem postopku do izbrisa iz sodnega registra še naprej
realizira dobičke, vključno z realizacijo skritih rezerv, ki v primeru predlaganja davčnega obračuna
po stanju na dan sprejema sklepa o prenehanju ne bi mogli biti obdavčeni. Gospodarska družba bi
torej po sprejemu sklepa o prenehanju lahko povečala premoženje na podlagi realizacije skritih
rezerv ali z drugimi posli, ki ne bi bili obdavčeni, če bi se davčni obračun sestavil po stanju na dan
sprejema sklepa o prenehanju. Namen zakonodajalca je torej obdavčiti celotne dobičke, ki so
realizirani na ravni gospodarske družbe vse do dneva izbrisa gospodarske družbe iz sodnega registra.
To je mogoče zgolj s predlaganjem ''dokončnega'' davčnega obračuna, ki zajema vse transakcije
gospodarske družbe v obdobju od zadnjega davčnega obračuna do dneva izbrisa gospodarske družbe
79

Boris Princl, Davčne posledice pri prenehanju družbe po postopku likvidacije, Davčno-finančna praksa, št. 10, oktober 2014, str. 9.
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iz sodnega registra. Izbris gospodarske družbe iz ustreznega registra opravi registrsko sodišče na
podlagi sklepa o izbrisu družbe iz registra in ga objavi. Davčni obračun na dan pred izbrisom
gospodarske družbe iz ustreznega registra se predloži v 30 dneh od dneva izbrisa iz ustreznega
registra. Sestavni del tega davčnega obračuna, poleg splošnih prilog k davčnemu obračunu, so tudi
notarsko overjene izjave družbenikov oziroma delničarjev o prevzemu obveznosti plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe. Izjave družbenikov oziroma delničarjev so tudi priloga k predlogu, ki
ga družbeniki oziroma delničarji predložijo registrskemu sodišču. Davčni obračun v 30 dneh po
izbrisu iz ustreznega registra predloži davčni zavezanec. Ta pa kot gospodarska družba ne obstaja
več, prav tako svoje funkcije ne opravljajo več zakoniti zastopniki že izbrisane pravne osebe. V
praksi bo zato davčni obračun predložil eden izmed družbenikov oziroma delničarjev, ki je podal
notarsko overjeno izjavo o prevzemu obveznosti družbe. Tudi davčne obveznosti po zadnjem
davčnem obračunu ne more poravnati zavezanec, saj na dan izbrisa iz sodnega registra še ni
ugotovljena. Ugotovi se namreč šele v davčnem obračunu, najpozneje v 30 dneh po izbrisu iz
registra. Zato se zaradi zagotovitve plačila davčne obveznosti zahteva tudi predložitev instrumenta
za zavarovanje davčnega dolga.80
V tridesetih dneh po izbrisu gospodarske družbe iz ustreznega registra se davčnemu organu predloži
tudi obračun davčnega odtegljaja zaradi obdavčitve skritih rezerv. V obračunu davčnega odtegljaja
se obdavčijo skrite rezerve po ZDDPO-2 in sicer samo tiste skrite rezerve, ki so predmet obdavčitve
po 70. in 74. členu ZDDPO-2. Po navedenih določbah ZDDPO-2 so skrite rezerve predmet
obdavčitve le, če se skrite rezerve razdelijo (z razdelitvijo je mišljen prenos premoženja s skritimi
rezervami po izbrisu pravne osebe) med družbenike oziroma delničarje, ki imajo po ZDDPO-2 status
nerezidenta. Skrite rezerve torej niso predmet obdavčitve, če so družbeniki ali delničarji bodisi
fizične osebe bodisi družbeniki ali delničarji gospodarske družbe – rezidenti po ZDDPO-2 (slednji
lahko predložijo davčno številko, na podlagi katere se uveljavlja oprostitev obračuna davčnega
odtegljaja po ZDDPO-2).81
Ob prenehanju gospodarske družbe so skrite rezerve obravnavane kot dohodki, podobni dividendam.
Skrite rezerve se obdavčujejo z davčnim odtegljajem načeloma po 15-odstotni splošni davčni stopnji
oziroma na način, ki velja za obdavčitev razdelitve dobička. Skrite rezerve se izračunajo kot razlika
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Jerovšek, Simič, Škof, že navedeni zakon s komentarjem, str. 716-718.
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med pošteno vrednostjo in davčno vrednostjo sredstev in obveznosti po stanju na dan sestave
davčnega obračuna. Skrite rezerve dejansko pomenijo zelo pomemben davčni vir.82

4.1.2

RAZKRITJE SKRITIH REZERV

Skrite rezerve so dobiček, vsebovan v premalo izkazani vrednosti sredstev glede na njihov iztržljivi
znesek ali v preveč izkazanih obveznostih do drugih glede na njihov dejanski znesek, ki ga bo treba
poravnati. Skrite rezerve se izračunajo kot razlika med pošteno vrednostjo in davčno vrednostjo
sredstev in obveznosti po stanju na dan pred vpisom zaključka likvidacije v sodni register. Poštena
vrednost je znesek, za katerega je mogoče prodati ali na drug način zamenjati sredstvo ali s katerim
je mogoče poravnati obveznost ali za katerega je mogoče zamenjati podeljen kapitalski inštrument
med dobro obveščenima in voljnima strankama v poslu, v katerem sta stranki medsebojno neodvisni
in enakopravni. Davčna vrednost posameznega sredstva ali obveznosti je znesek, ki se prisodi temu
sredstvu ali obveznosti pri obračunu davka oziroma na podlagi katerega se izračunavajo prihodki,
odhodki, dobički in izgube pri obračunu davka.83 Podobno so v tretjem odstavku 38. člena ZDDPO2 skrite rezerve opredeljene kot razlika med pošteno vrednostjo in davčno vrednostjo sredstev in
obveznosti po stanju na dan sestave davčnega obračuna. Ker so v ZDDPO-2 skrite rezerve
opredeljene za davčne namene, je razumljivo, da se poštena (po pojmovniku iztržljiva) vrednost
primerja z davčno, ne z izkazano (knjigovodsko) vrednostjo. Poštena vrednost je po ZDDPO-2
znesek, za katerega je mogoče prodati ali drugače zamenjati sredstvo ali s katerim je mogoče
poravnati obveznost ali za katerega je mogoče zamenjati podeljen kapitalski inštrument med dobro
obveščenima in voljnima strankama v poslu, v katerem sta stranki medsebojno neodvisni in
enakopravni, davčna vrednost posameznega sredstva ali obveznost pa je znesek, ki se prisodi temu
sredstvu ali obveznosti pri obračunu davka oziroma na podlagi katerega se izračunavajo prihodki,
odhodki, dobički in izgube pri obračunu davka. Pošteno vrednost je mogoče oceniti, davčna vrednost
pa je v večini primerov enaka knjigovodski, a se od nje lahko tudi razlikuje.84 Pri sredstvih je na
primer zaradi davčno nepriznanih odhodkov iz oslabitve sredstev davčna vrednost sredstva večja od
knjigovodske, skrita rezerva kot razlika med (večjo) pošteno in davčno vrednostjo pa zato manjša
od razlike med pošteno in knjigovodsko vrednostjo. Pri obveznostih so skrite rezerve razlika med

Saša Jerman, Marjan Odar, Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb s komentarjem, Ljubljana 2008, str. 347, 348, 353.
2. odstavek 74. člena ZDDPO-2.
84 Davčno vrednost sredstva in obveznosti opredeljujejo tudi Slovenski računovodski standardi (SRS) 2006. Po 11. točki uvoda v SRS
2006 je davčna vrednost sredstva znesek, ki se pri obračunu davka odšteje od vsake obdavčljive gospodarske koristi, ki priteče v
podjetje, kadar se z njo povrne knjižna vrednost sredstva. Če gospodarska korist ni obdavčljiva, je davčna vrednost sredstva enaka
njegovi knjižni vrednosti. Davčna vrednost obveznosti je njena knjižna vrednost, zmanjšana za znesek, ki se bo odštel obračunu davka
glede na to obveznost v prihodnjih obdobjih.
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njihovo morebiti precenjeno knjigovodsko in (manjšo) pošteno vrednostjo. Skrite rezerve je
potrebno ugotoviti in izračunati ob statusnih preoblikovanjih družb (ob združitvah in delitvah) in ob
prenehanju davčnih zavezancev. Skrite rezerve se ob statusnih preoblikovanjih načeloma vštejejo v
davčno osnovo, ob prenehanju pa se načeloma od njih obračuna davčni odtegljaj (obrazloženo
spodaj).85

4.1.2.1 DAVČNI ODTEGLJAJ OD SKRITIH REZERV
ZDavP-2 predpisuje,86 da mora davčni zavezanec (v tem primeru gospodarska družba), ki bo
prenehal poslovati, pred prenehanjem oziroma pred izbrisom ugotoviti skrite rezerve ter od njih
obračunati davčni odtegljaj v skladu s 70. in 74. členom ZDDPO-2.
Obveznost ugotoviti skrite rezerve v postopkih prenehanja gospodarske družbe sama po sebi ne
pomeni niti obveznosti prevrednotenja sredstev in obveznosti v računovodskih razvidih in nato v
računovodskih izkazih niti njihove vključitve v davčni obračun. Morebitno pripoznavanje skritih
rezerv za poslovne potrebe je namreč povezano s sprejetimi računovodskimi usmeritvami oziroma
odvisno od njih, natančneje, povezano s sprejetimi metodami vrednotenja sredstev in dolgov oziroma
odvisno od njih. SRS 37 – Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji – določa pravila
sestavljanja začetne bilance stanja podjetja v likvidaciji ter vrednotenja in merjenja računovodskih
postavk v času likvidacijskega postopka, ki vključujejo tudi ugotovitev morebitnih skritih rezerv, če
je likvidacijska vrednost večja od njihove knjižne vrednosti. A tudi če so skrite rezerve v bilanci
stanja razkrite, se ne vključijo v davčni obračun, ki ga je treba sestaviti pred začetkom postopka
prenehanja oziroma pred koncem oziroma izbrisom iz ustreznega registra, temveč se vključijo v
obračun davčnega odtegljaja. V 70. členu ZDDPO-2 je namreč določeno, da se od dividend in njim
podobnih dohodkov obračunava davčni odtegljaj, dividendam podobni dohodki pa so po 74. členu
ZDDPO-2 tudi dobiček, rezerve iz dobička, osnovni kapital, kolikor se je oblikoval iz predhodnega
povečanja osnovnega kapitala iz dobička ali rezerv iz dobička, in skrite rezerve izplačevalca ob
njegovem prenehanju. Po 2. odstavku 74. člena ZDDPO-2 se skrite rezerve ob prenehanju
gospodarske družbe izračunajo kot razlika med pošteno vrednostjo in davčno vrednostjo sredstev in
obveznosti po stanju na dan pred vpisom zaključka likvidacije v sodni register. Pri tem se ugotavlja
neusklajenost ZDDPO-2 in ZDavP-2 glede datuma, na katerega je treba ugotoviti skrite rezerve ob
Romana Hieng, Skrite rezerve v novi davčni zakonodaji, IKS (6), (2007), str. 110.
368.a člen – davčni obračun pri postopku likvidacije, 369. člen – davčni obračun pri postopku prenehanja davčnega zavezanca po
skrajšanem postopku, 361. člen – davčni obračun pri združitvah, 363. člen – davčni obračun pri razdelitvah z ustanovitvijo in
razdelitvah s prevzemom, 365. člen – davčni obračun pri oddelitvah z ustanovitvijo in oddelitvah s prevzemom.
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prenehanju gospodarske družbe (po prvem pred izbrisom iz sodnega registra, po drugem pa tudi pred
začetkom postopka prenehanja). Ker pa je obdavčitev skritih rezerv stvar materialnega in ne
postopkovnega predpisa, je stroka mnenja, da se skrite rezerve sicer lahko ugotovijo tudi pred
začetkom postopka, obdavčijo pa se pred zaključkom, seveda če takrat sploh še obstajajo.87
Skrite rezerve gospodarske družbe so posledica podcenjenega premoženja v poslovnih knjigah
pravne osebe pred njenim prenehanjem. Razlogi za podcenjenost premoženja so lahko različni, na
primer sprememba cen gospodarskih kategorij na trgu, preveč intenzivno amortiziranje ali
neustrezno vrednotenje gospodarskih kategorij na trgu, vendar se ZDDPO-2 v to ne spušča. Davčno
relevantno je samo dejstvo, da skrite rezerve obstajajo. Ker so skrite rezerve dividendam podobni
dohodki, se z vidika gospodarske družbe, ki preneha, obdavčijo z davčnim odtegljajem, tako kot
sicer razdelitev dividend. Pri tem v celoti veljajo določila, ki se uporabljajo za obračun in plačilo
davčnega odtegljaja od dividend po določbah 70. in 71. člena ZDDPO-2.88
V nadaljevanju bo v tej magistrski nalogi obravnavana obdavčitev skritih rezerv, ki je odvisna od
tega, kdo so ob prenehanju izplačevalca prejemniki preostalega premoženja, pravne ali fizične osebe
oziroma rezidenti ali nerezidenti.
Prav tako bo v nadaljevanju obravnavan primer kako in kje se prikažejo skrite rezerve v primeru
nadaljevanja družbe po 422. členu ZGD-1.

4.1.2.1.1 OBDAVČITEV SKRITIH REZERV, ČE PRIPADAJO PRAVNI OSEBI
Če je prejemnik preostalega premoženja pravna oseba rezident ali nerezident, ki ima v Sloveniji
poslovno enoto, ki ji skrite rezerve pripadajo, te praviloma ne bodo obdavčene, ker lahko tako
rezident kot poslovna enota nerezidenta izplačevalcu sporočita davčno številko, davčni odtegljaj pa
se v takem primeru ne obračuna.89
A ker davčni odtegljaj ne bo obračunan, bodo skrite rezerve obdavčene pri pravni osebi, ki ji skrite
rezerve pripadajo. Ta jih bo namreč s prevzemom premoženja pravne osebe (v tem primeru
gospodarske družbe), ki je prenehala, vštela v svoje finančne prihodke in jih zaradi prvega dostavka
24. člena ZDDPO-2 vštela v davčno osnovo, kajti omenjeni odstavek določa, da so skrite rezerve, ki
Romana Hieng, že navedeni članek, IKS (6), (2007), str. 114.
Jerman, Odar, že navedeni zakon s komentarjem, Ljubljana 2008, str. 540.
89 3. in 4. točka 2. odstavka 70. člena ZDDPO-2.
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niso bile obdavčene pri izplačevalcu, vključijo v davčno osnovo pri prejemniku. 1. odstavek 24.
člena ZDDPO-2 določa, da se iz davčne osnove načeloma izvzamejo dividende, vključno z dohodki,
ki so podobni dividendam, razen skritih rezerv, ki pri izplačevalcu dobička niso bile obdavčene.
Izpolnjeni pa morajo biti tudi drugi pogoji.90 ZDDPO-2 po izrecni določbi omogoča, da se poleg
samih dividend iz davčne osnove izločijo tudi dohodki, ki so podobni dividendam. Gre za druge
dohodke, ki ne pomenijo formalne razdelitve dobička članom ali družbenikom, ampak jih zakon
davčno obravnava enako kot same dividende. Pravilo o enaki davčni obravnavi teh dohodkov velja
tako za izplačevalca dividend91 kot za njihovega prejemnika. Dividende in dividendam podobni
dohodki ob prenehanju izplačevalca obsegajo tudi skrite rezerve. Zavezanec z naložbo v kapitalu
druge pravne osebe, ki preneha obstajati kot samostojna pravna oseba, na primer zaradi likvidacije,
transakcijo davčno obravnava kot razdelitev oziroma prejem dividendam podobnih dohodkov
(dividend). Zavezanec, ki izkazuje finančno naložbo v kapital druge pravne osebe, ob prenehanju te
pravne osebe zamenja finančno naložbo s premoženjem, ki je ostalo in je razdeljeno ob koncu
likvidacije. Ob prenehanju pravne osebe se za dividendam podobne dohodke štejejo tudi skrite
rezerve.92 Zavezanec lahko zniža davčno osnovo največ za znesek dividendam podobnih dohodkov
v letu prejema, vendar velja izjema, da iz davčne osnove ni mogoče izločiti skritih rezerv, ki niso
bile obdavčene pri izplačevalcu.93
Pri prenehanju zavezanca se namreč opravi ''dokončna obdavčitev'' zavezanca, zato so predmet
obdavčitve tudi morebitne skrite rezerve. Skrite rezerve so obdavčene z davčnim odtegljajem, ki pa
se ne plača, če je prejemnik likvidacijske mase družba, ki je rezident po ZDDPO-2.94 Neobdavčitev
skritih rezerv pri osebi, ki preneha, pa je tudi razlog za obdavčitev skritih rezerv pri prejemniku, kar
se kaže v prepovedi, da bi se skrite rezerve izločile iz davčne osnove zavezanca prejemnika. S tem
ko zakonska ureditev ne omogoča izvzema skritih rezerv iz davčne osnove pri prejemniku, če skrite
rezerve niso bile obdavčene pri izplačevalcu, se s sistemskega vidika izenačuje davčna obravnava
postopka likvidacije in postopka pripojitve. S premoženjskega vidika se namreč premoženje pri obeh
postopkih pravno prenese v lastniško sfero prevzemne ali matične družbe, prevzeta ali likvidirana
družba pa preneha obstajati. Če ima prevzeta ali likvidirana družba v svojem premoženju skrite
rezerve, so te v obeh postopkih predmet obdavčitve pri prevzemni družbi. Razlika je samo, da se pri
postopku likvidacije skrite rezerve obdavčijo pri družbi prejemnici takoj, torej v obdobju, ko se

Primerjati 1. do 3. točko prvega odstavka in tretji odstavek 24. člena ZDDPO-2.
Določbe 70. člena ZDDPO-2, ki urejajo obračun in plačilo davčnega odtegljaja.
92 2. točka 74. člena ZDDPO-2.
93 Jerman, Odar, že navedeni zakon s komentarjem, Ljubljana 2008, str. 244,245.
94 5. člen ZDDPO-2.
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družba likvidira, pri postopku pripojitve pa se lahko uveljavlja odlog obdavčitve, pod zakonskimi
pogoji,95 kar pomeni, da se skrite rezerve pri prevzemni družbi obdavčujejo postopoma.96
Če je prejemnik pravna oseba nerezident, bodo skrite rezerve načeloma obdavčene z davčnim
odtegljajem po predpisani stopnji 15% (prvi odstavek 70. člena ZDDPO-2) oziroma po nižji stopnji,
če je z državo, v kateri ima nerezident sedež, sklenjena mednarodna pogodba o izogibanju dvojnemu
obdavčevanju, v kateri je dogovorjena nižja stopnja za obdavčitev dividend in dividendam podobnih
dohodkov, in seveda če ima gospodarska družba, ki preneha, od davčne uprave dovoljenje za
neposredno uporabo stopnje iz mednarodne pogodbe.
Prvi odstavek 70. člena določa, da so predmet obdavčitve z davčnim odtegljajem dohodki rezidentov
in nerezidentov. Kljub načelni določbi o obdavčitvi dohodkov rezidentov z davčnim odtegljajem se
v praksi davčni odtegljaj obračuna samo, kadar so prejemniki dohodkov nerezidenti. Rezidentom
ZDDPO-2 namreč omogoča, da s sporočitvijo davčne številke izplačevalcu dohodka uveljavljajo
oprostitev obračuna davčnega odtegljaja. S tem se na nacionalni ravni ti dohodki (tehnično) ne
obdavčujejo pri izplačevalcu (tako obračunan davčni odtegljaj bi pomenil le plačilo akontacije davka
na določene dohodke), temveč pri prejemniku teh dohodkov na način, da se ti dohodki tako kot vsi
drugi vključujejo v davčni obračun, v katerem se ugotovi davčna osnova in izračuna davčna
obveznost rezidenta. Za dohodke, ki jih dosegajo nerezidenti, pa se davek efektivno obračuna in
plača kot dokončni davek pri viru po 15-odstotni stopnji, in sicer tako, da plačnik davka pred
izplačilom dohodka nerezidentu od zneska celotnega dohodka odtegne davek po 15-odstotni stopnji
in ga kot dokončni davek plača v slovenski proračun. Nerezidentom se torej davek odtegne pri viru,
zaradi česar se davek glede na tehniko pobiranja imenuje davčni odtegljaj ali davek po odbitku
(withholding tax). 70. člen ZDDPO-2 se glede obveznosti obračuna davčnega odtegljaja navezuje
samo na dohodke oseb, ki niso fizične osebe oziroma niso obdavčene po Zakonu o dohodnini.
Davčna stopnja za davčni odtegljaj je 15-odstotna. Ker se z davčnim odtegljajem pri viru
obdavčujejo dohodki nerezidentov, lahko na dejansko davčno stopnjo vplivajo tudi mednarodni
pravni akti, ki jih je Slovenija podpisala z drugimi državami in ki urejajo vprašanja obdavčitve.
Najobsežnejši pravni vir na tem področju je mreža mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnemu
obdavčevanju, bistvo katerih je prav v porazdelitvi pravice do obdavčitve davčnih virov rezidentov
obeh držav ter v ureditvi omejitve ali obsega obdavčitve dohodkov pri viru v drugi državi. 97
Tudi če se uveljavlja odlog obdavčitve, so skrite rezerve obdavčene po pravilih o vrednotenju in amortiziranju prevzetega
premoženja pri prevzemni družbi (drugi odstavek 49. člena ZDDPO-2).
96 Jerman, Odar, že navedeni zakon s komentarjem, Ljubljana 2008, str. 246.
97 Jerman, Odar, že navedeni zakon s komentarjem, Ljubljana 2008, str. 484, 485, 486.
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Splošna davčna stopnja davčnega odtegljaja je torej 15-odstotna. Vendar pa lahko nerezidenti
uveljavljajo ugodnejše pogoje obdavčitve dohodkov z virom v Sloveniji z davčnim odtegljajem, če
se je Slovenija o ugodnejših pogojih dogovorila v mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnemu
obdavčenju z državo nerezidenta. Ugodnejši pogoji po mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnemu
obdavčevanju z vidika obdavčenja nerezidentov v Sloveniji lahko učinkujejo tako, da:
-

je dohodek, ki je predmet obdavčitve po prvem odstavku 70. člena, po mednarodni pogodbi
o izogibanju dvojnemu obdavčevanju oproščen plačila davka v Sloveniji oziroma da
Slovenija po mednarodni pogodbi nima pravice do obdavčitve ali

-

Slovenija dohodek obdavči pri viru v Sloveniji, vendar z nižjo davčno stopnjo od 15odstotne.

Procesne določbe glede uveljavljanja ugodnejših pogojev obdavčenja določa ZDavP-2 v poglavju o
izvajanju mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnemu obdavčevanju (davčni odtegljaj urejajo 260.
do 262. člen ZDavP-2). ZDavP-2 ureja postopek in pogoje, pod katerimi lahko nerezidenti v
povezavi s plačniki davka uveljavljajo ugodnejšo obdavčitev za dohodke, ki imajo vir v Sloveniji.
Kadar mednarodna pogodba o izogibanju dvojnemu obdavčevanju98 določa nižjo stopnjo davka od
15-odstotne ali oprostitev, lahko za namene uveljavljanja ugodnejše davčne obravnave nerezident,
ki dosega dohodke, plačniku davka predloži zahtevek za uveljavljanje nižje davčne stopnje ali za
oprostitev davčnega odtegljaja. Zahtevek mora biti predložen pred izplačilom dohodka. Plačnik
davka zahtevek posreduje davčnemu organu, ki o njem odloči najpozneje v roku 15 dni od prejema
zahtevka. Eden od bistvenih elementov zahtevka je potrdilo pristojnega organa rezidenčne države
prejemnika dohodkov, da se prejemnik po določilih mednarodne pogodbe dejansko šteje za rezidenta
te države. Plačnik lahko obračuna nižji davek oziroma ga ne obračuna samo pod pogojem, da prejme
potrjen zahtevek davčnega organa. Zahtevek se praviloma vloži za vsako posamično izplačilo
dohodka, davčni organ pa lahko v primerih, da plačnik izplačuje dohodke v rednih časovnih
presledkih, odobri ugodnosti za daljše časovno obdobje. Če upravičeni prejemnik pred izplačilom
dohodka prek plačnika dohodka ne uveljavlja ugodnosti po mednarodni pogodbi, ta lahko zahteva
vračilo davka v znesku razlike med zneskom davka, ki je bil izračunan in plačan po 15-odstotni
davčni stopnji, in zneskom davka, ki bi bil izračunan ob uporabi davčne stopnje, določene z
mednarodno pogodbo. Če je bil davek obračunan od dohodka, ki je v skladu z mednarodno pogodbo
oproščen davka, se prejemniku dohodka vrne celoten znesek plačanega davka.99
Seznam trenutno veljavnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja je objavljen na straneh ministrstva za finance in sicer na
povezavi:http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/davki_in_carine/dokumenti/seznam_veljavnih_konvencij_o_izogibanju_dvojne
ga_obdavcevanja_dohodka_in_premozenja/.
99 Jerman, Odar, že navedeni zakon s komentarjem, Ljubljana 2008, str. 486, 487.
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Če pa je prejemnik rezident države EU, se od dividend in dividendam podobnih dohodkov, torej
tudi skritih rezerv, v skladu z 71. členom ZDDPO-2 davčni odtegljaj ne obračuna, če:
-

ima prejemnik najmanj 10% (do konca leta 2008 15%) vrednosti ali števila delnic ali
deležev v kapitalu ali glasovalnih pravicah izplačevalca,

-

traja najmanjša udeležba najmanj 24 mesecev ter

-

ima prejemnik eno od predpisanih oblik, je rezident države članice EU in je zavezanec
za podoben davek, kot je slovenski davek od dohodkov pravnih oseb.

V 71. členu ZDDPO-2 so prevzeta določila o skupnem sistemu obdavčevanja dobičkov iz razmerij
med matično in odvisnimi družbami iz različnih držav članic. Na splošno celotni 71. člen ureja
pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se lahko uveljavi davčna ugodnost v obliki oprostitve plačila
davčnega odtegljaja od dobičkov, izplačanih družbam v druge države članice Evropske unije.
Slovenija je bila z vstopom v Evropsko unijo zavezana pravila obračunavanja in plačevanja davčnega
odtegljaja od izplačil dividend oziroma izplačil dobičkov uskladiti s cilji in namenom Direktive
Sveta 90/435/ES100 (več je o direktivi določeno v 1. In 24. Členu ZDDPO-2). Ta direktiva, s ciljem
odprave davčnih ovir pri kapitalskem povezovanju družb v Evropski uniji, ureja dva vidika
obdavčitve dobička. Prvi vidik je režim obdavčitve dobičkov, ki jih matična družba države članice
ali njena poslovna enota prejme od odvisnih družb iz drugih držav članic, ki je prevzet v 24. členu
ZDDPO-2. Drugi vidik, ki je obravnavan v tem primeru, pa je režim plačevanja davčnega odtegljaja
na dobičke, ki jih odvisna družba države članice izplača matični družbi, ki je rezident druge države
članice.101
V prvem odstavku 71. člena ZDDPO-2 je torej določena oprostitev plačila davčnega odtegljaja od
izplačil dividend pri viru. Oprostitev se izvaja za dividende in za dividendam podobne dohodke.
Dividende so opredeljene kot dobiček, ki se formalno razdeli in izplača družbenikom, delničarjem
ali članom

izplačevalca dobička. Dividendam podobni dohodki

pa nastajajo v povezavi s

transakcijami, ki presegajo formalno delitev dobička. ZDDPO-2 jih opredeli v 74. členu in jih
obravnava, kot da gre za izplačilo dobička, zato imajo takšni dohodki enako davčno usodo kot
formalna razdelitev in izplačilo dobička. Oprostitev plačila davčnega odtegljaja od izplačil dividend
in dohodkov, ki so podobni dividendam, ni brezpogojna. Zanje morajo biti izpolnjeni materialni
pogoji, ki so določeni v 1. odstavku 71. člena ZDDPO-2 in procesna pravila, ki jih določa 375. člen

100

Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and
subsidiaries of different Member States.
101 Jerman, Odar, že navedeni zakon s komentarjem, Ljubljana 2008, str. 511.

44

ZDavP-2.102 Pogoji za oprostitev so v celoti prevzeti iz direktive. Medtem ko je zakonska ureditev
glede obdavčitve dividend pri prejemniku davčno bolj ugodna od dogovorjenega skupnega sistema
v direktivi (primerjaj 24. člen ZDDPO-2), pa pri uveljavljanju oprostitve plačila davčnega odtegljaja
velja, da so pogoji v celoti prevzeti iz direktive (našteti že predhodno). V nadaljevanju bo v zvezi s
tem obravnavan primer iz sodne prakse in sicer VSRS Sodba X Ips 48/2014.
Glede na to, da je gospodarska družba, ki bo prenehala, tudi plačnica davka od skritih rezerv, se
zastavlja vprašanje, kdaj mora davčni odtegljaj plačati. Po 374. členu ZDavP-2 ga mora izračunati
in odtegniti ob izračunu dohodka, plačati pa na dan izplačila dohodka. Pri izplačilu v denarju je to
dan nakazila, če pa je premoženje v stvareh, je dan izplačila dan, ko premoženje gospodarske družbe
preide na njene družbenike oziroma druge imetnike deležev. Pri likvidaciji se premoženje
gospodarske družbe razdeli med družbenike v okviru glavne razdelitve,103 pri prenehanju po
skrajšanem postopku pa preide na družbenike, ko se družba izbriše iz sodnega registra.104
Gospodarska družba, ki bo prenehala, mora za plačilo davčnega odtegljaja zagotoviti oziroma
rezervirati denarna sredstva. Če družba preneha z likvidacijo, predvidi sredstva za plačilo davčnega
odtegljaja v predlogu osnutka za glavno razdelitev, če pa preneha po skrajšanem postopku, mora po
petem odstavku 369. člena ZDavP-2 zagotoviti zavarovanje plačila in davčnemu organu predložiti
ustrezno garancijo, ki bo zagotovila plačilo obračunanega davčnega odtegljaja.105

375. člen ZDavP-2 določa: Plačnik davka, če se davek od plačil dividend in dohodkov, podobnih dividendam, ne odtegne po 71.
členu ZDDPO-2, mora davčnemu organu v 15 dneh, za vsako izplačilo posebej, če davka ni odtegnil, predložiti: 1. dokazilo o
rezidentstvu prejemnika za davčne namene v času izplačila; 2. dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 3.a in 3.c točke prvega odstavka
71. člena ZDDPO-2 v času izplačila; 3. dokazilo o minimalni neposredni udeležbi po 1. točki prvega odstavka 71. člena ZDDPO-2 in
obdobju (trajanju) udeležbe iz 2. točke prvega odstavka 71. člena ZDDPO-2 v času izplačila. (2) Bančna garancija iz 71. člena
ZDDPO-2 se izroči ob izplačilu dividende. (3) Davčni organ lahko predloženo garancijo zavrne, če le-ta ni ustrezna. Bančna garancija
ni ustrezna, če nima lastnosti iz četrtega odstavka 71. člena ZDDPO-2. (4) Če davčni organ ugotovi, da predložena garancija ni
ustrezna, s sklepom zahteva, da plačnik davka lahko prvotno garancijo v treh dneh nadomesti z novo. (5) V primeru neizpolnitve
pogoja iz 2. točke prvega odstavka 71. člena ZDDPO-2 se veljavnost garancije podaljša za 60 dni. To podaljšanje veljavnosti mora
biti navedeno v garanciji. (6) Če se pogoj ne izpolni, plačnik davka lahko v osmih dneh davek plača. Če zavezanec davka ne plača,
davčni organ garancijo unovči nemudoma.
103 418. člen ZGD-1, ki določa (1) Po poplačilu vseh obveznosti družbe se preostalo premoženje razdeli med delničarje v sorazmerju
z njihovimi deleži. Še nevplačani deleži se morajo pred razdelitvijo vplačati v skladu s statutom.(2) Po končani razdelitvi likvidacijski
upravitelj izroči registrskemu organu na skupščini sprejeto poročilo o poteku likvidacijskega postopka in sklep skupščine o razdelitvi
premoženja, izjavi, da je vse premoženje razdeljeno v skladu s sklepom o razdelitvi, in predlaga izbris družbe iz registra.
104 425. člen ZGD-1, ki določa (1) Družba lahko preneha po skrajšanem postopku brez likvidacije, če vsi delničarji predlagajo
registrskemu organu izbris družbe iz registra brez likvidacije in predlogu priložijo sklep o prenehanju po skrajšanem postopku ter
notarsko overjeno izjavo vseh delničarjev, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da
prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe. (2) Upniki lahko uveljavljajo terjatve do delničarjev, ki so
dali izjavo iz prejšnjega odstavka, v dveh letih po objavi izbrisa družbe iz registra. (3) Za obveznosti iz prejšnjega odstavka so
delničarji odgovorni solidarno z vsem svojim premoženjem. (4) Registrski organ lahko zahteva od delničarjev dokazila o resničnosti
izjave iz prvega odstavka tega člena. Za prevzeto obveznost plačila dolgov lahko registrski organ zahteva tudi druge oblike
zavarovanja.
105 Hieng, že navedeni članek, IKS (6), (2007), str. 114, 115.
102
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4.1.2.1.1.1 VSRS SODBA X IPS 48/2014
Povzetek stanja: Posojilna pogodba, sklenjena med odvisno družbo in njeno francosko matično
družbo in plačevanje obresti na njeni podlagi, z davčnega vidika niso upoštevane. Pravilna pravna
podlaga za takšno odločitev je po presoji revizijskega sodišča četrti odstavek 74. člena ZDavP-2, ki
določa, da se ''z izogibanjem ali zlorabo drugih predpisov ni mogoče izogniti uporabi predpisov o
obdavčenju'' ter da v primeru, ''če se ugotovi takšno izogibanje ali zloraba, se šteje, da je nastala
davčna obveznost, kakršna bi nastala ob upoštevanju razmerij, nastalih na podlagi gospodarskih
(ekonomskih) dogodkov.'' V tem primeru je zato treba celotni znesek izplačil odvisne družbe davčno
obravnavati kot prikrito izplačilo dobička. Spodaj so povzeti najbolj pomembni deli sodbe in sicer:
Iz dejanskega stanja izhaja, da je družba A., d. o. o., (v nadaljevanju družba A.), dva meseca po svoji
ustanovitvi kupila poslovni delež družbe B., d. o. o., se pravi revidenta, in sicer od družbe AI., S.P.A.,
iz Italije (v nadaljevanju italijanska družba). Ob nakupu poslovnega deleža revidenta dne 27. 10.
2005 sta bili tako družba A. kot italijanska družba v 100 % lasti družbe WA., S., iz Francije (v
nadaljevanju francoska matična družba). Družba A. ni imela svojih lastnih sredstev, temveč je nakup
financirala s posojilom, ki ga je prejela od francoske matične družbe v višini 21.269.000,00 EUR. V
letih po nakupu revidenta je družba A. izkazovala davčno izgubo zaradi plačevanja obresti po
posojilni pogodbi, sklenjeni s francosko matično družbo. Družba A. in revident sta zaradi lastniške
povezanosti dobila dovoljenje za pripravo skupinskega davčnega obračuna v letih 2006, 2007 in
2008, kar pomeni, da sta lahko v skupinskem obračunu pobotala obdavčljive dobičke in izgube, kar
se je tudi zgodilo. V letu 2007 in letu 2008 je družba A. francoski matični družbi izplačala za skupaj
1.293.947,53 EUR obresti, ki jih je (kolikor so bile glede na določbe o transfernih cenah davčno
priznane) uveljavljala kot stroške v skupnem davčnem obračunu z revidentom, ki pa je, samostojno
gledano, dosegal dobiček. Najem posojila od francoske matične družbe in nakup revidenta sta bila
edina posla družbe A. Drugih dejavnosti družba A. ni opravljala, ni zaposlovala delavcev, tudi ni
vodila poslovnih knjig. Prihodke je ugotovila le iz naslova naložbe v revidenta, odhodke pa le iz
naslova obresti od posojila za nakup naložbe. Dne 28. 10. 2009 je bila izbrisana iz sodnega registra
zaradi pripojitve k prevzemni družbi – revidentu. Revident je s tem postal pravni naslednik družbe
A.106 Po presoji revizijskega sodišča je pravilna presoja, da posojilna pogodba, sklenjena med družbo
A. in njeno francosko matično družbo, in plačevanje obresti na njeni podlagi z davčnega vidika niso
upoštevne. Pravilna pravna podlaga za takšno odločitev je po presoji revizijskega sodišča četrti
odstavek 74. člena ZDavP-2, ki določa, da se ''z izogibanjem ali zlorabo drugih predpisov ni mogoče
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VSRS Sodba X Ips 48/2014, točka 8.
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izogniti uporabi predpisov o obdavčenju'' ter da v primeru, ''če se ugotovi takšno izogibanje ali
zloraba, se šteje, da je nastala davčna obveznost, kakršna bi nastala ob upoštevanju razmerij, nastalih
na podlagi gospodarskih (ekonomskih) dogodkov.''107Za izogibanje oziroma zlorabo drugih
predpisov pa gre, kot je Vrhovno sodišče navedlo že v zadevah X Ips 189/2013 in X Ips 301/2013,
ko davčni zavezanci z namenom zmanjšanja svoje davčne obremenitve sklepajo pravne posle in
ustanavljajo pravna razmerja, ki nimajo samostojne gospodarske vsebine. Če namreč posli oziroma
razmerja nimajo samostojne gospodarske vsebine, tudi ne morejo biti obdavčeni kot posli oziroma
razmerja z gospodarsko vsebino.108
Iz dejanskih ugotovitev oziroma dejanskih zaključkov davčnih organov izhaja, da je bila družba A.
ustanovljena le dva meseca pred nakupom poslovnega deleža v revidentu, da ni imela svojih
finančnih sredstev za nakup, da ni imela zaposlenih, da ni vodila poslovnih knjig in da drugih
dejavnosti ni izvajala ter da se je končno spojila z družbo, ki jo je kupila. Prav tako je bilo upoštevano
dejstvo, da je francoska matična družba lastniško obvladovala revidenta preko italijanske odvisne
družbe že pred nakupom revidenta s strani družbe A. Na podlagi navedenega je davčni organ prve
stopnje, s katerim se strinjata tožena stranka in sodišče prve stopnje, po mnenju revizijskega sodišča
utemeljeno zaključil, da pri ustanovitvi družbe A., najemu posojila in nakupu revidenta vsebinsko
gledano ni šlo za izvajanje gospodarske dejavnosti.109
Izplačila, ki jih je družba A. izplačala svoji matični francoski družbi kot obresti, se na podlagi te
določbe za potrebe obdavčitev ne upoštevajo kot obresti, temveč kot izplačilo družbe A. svoji matični
družbi. Izplačilo odvisne družbe matični družbi, ki ni plačilo obresti in tudi ne plačilo kakšnih drugih
stroškov, ki bi jih bila odvisna družba dolžna plačati matični družbi, pa je lahko tudi po presoji
revizijskega sodišča le izplačilo dohodka matični družbi, ki je podoben dividendam, in sicer prikrito
izplačilo dobička v smislu 7. točke 74. člena ZDDPO-2. Ta določba prikrito izplačilo dobička
definira kot vsako nadomestilo, ki ga zagotovi izplačevalec osebi, ki ga obvladuje, brez plačila ali
po ceni, ki je nižja od primerljive tržne cene.110
Glede na to, da obravnavana posojilna pogodba z davčnega vidika v celoti ni upoštevna, je treba
šteti, da je družba A. izplačilo svoji matični francoski družbi zagotovila brez proti plačila matične
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Že navedena sodba, točka 10.

108

Že navedena sodba, točka 11.
Že navedena sodba, točka 13.
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Že navedena sodba, točka 16.
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francoske družbe. Posledično je treba celotni znesek izplačil družbe A. obravnavati kot prikrito
izplačilo dobička.111
Zaključek, da je v obravnavnem primeru prišlo do izplačila dobička odvisne družbe iz ene države
članice Evropske unije (v nadaljevanju EU) svoji matični družbi v drugi državi članici EU, pa ima
še eno pomembno posledico. Obdavčevanje dobičkov, ki jih odvisne družbe iz ene države članice
EU distribuirajo matični družbi v drugi državi članici EU, je namreč v pravu EU harmonizirano z
Direktivo Sveta 90/435/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in
odvisnih družb iz različnih držav članic (s kasnejšimi spremembami in prenovitvami). Navedena
direktiva pa v 5. členu prepoveduje obdavčevanje izplačanega dobička v državi vira, torej prav
obdavčitev, do katere je prišlo v obravnavnem primeru. Slovenija je navedeno direktivo
implementirala z 71. členom ZDDPO-2. Ta v prvem odstavku določa, da se davek ne odtegne od
plačil dividend in dohodkov, podobnih dividendam, ki se razdelijo osebam, ki imajo eno od oblik,
za katere se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične družbe in odvisne družbe iz
različnih držav članic EU (ob izpolnjevanju še drugih tam določenih pogojev), v drugem odstavku
pa določa izjemo od tega splošnega pravila, in sicer, da se oprostitev iz prvega odstavka ne uporablja
za znesek dohodkov, podobnih dividendam, ki se štejejo za prikrito izplačilo dobička. Vendar po
presoji revizijskega sodišča uporaba drugega odstavka 71. člena ZDDPO-2 v zvezi s četrtim
odstavkom 74. člena ZDavP-2 ni v neskladju s prej omenjeno direktivo. Drugi odstavek 1. člena
direktive je v besedilu, ki je veljalo v času, ko so nastali tu obravnavani obdavčljivi dogodki, določal,
da direktiva ''ne preprečuje uporabe notranjih ali na sporazumih temelječih določb, ki so potrebne za
preprečevanje davčnih utaj, davčnih goljufij ali zlorab.'' Po presoji revizijskega sodišča je določba
četrtega odstavka 74. člena ZDavP-2 (na podlagi katere je bilo treba v zadevi uporabiti drugi
odstavek 71. člena ZDDPO-2) določba nacionalnega prava, ki je potrebna za preprečevanje davčnih
utaj, davčnih goljufij ali zlorab, torej določba v smislu drugega odstavka 1. člena omenjene direktive.
Da gre prav za tako določbo in da je tudi uporaba te določbe, kot je obrazložena v tej sodbi, skladna
s pravom EU, potrjuje tudi judikatura Sodišča EU. To je npr. v sodbi C-196/04 z dne 12. septembra
2006, Cadbury Schweppes, navedlo, da je nacionalni ukrep, ki omejuje svobodo ustanavljanja, lahko
upravičen, če je posebej namenjen povsem umetnim konstruktom, katerih cilj je izogibanje
zakonodaji zadevne države članice (51. točka obrazložitve) ter da se omejitve svobode ustanavljanja
lahko upraviči z razlogi boja proti zlorabam, če je poseben namen take omejitve oviranje ravnanj, ki
vsebujejo ustvarjanje povsem umetnih konstruktov, brez gospodarske resničnosti, z namenom, da se
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Že navedena sodba, točka 17.
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obide davek na dobiček, ustvarjen z dejavnostjo na nacionalnem ozemlju, ki bi ga bilo običajno treba
plačati (55. točka obrazložitve).112
V tem primeru je obravnavan primer skupnega sistema obdavčevanja dobičkov iz razmerij med
matično in odvisnimi družbami iz različnih držav članic. Kot je razvidno iz zgoraj povzete sodbe je
bila sklenjena posojilna pogodba med odvisno družbo in njeno francosko matično družbo in
plačevanje obresti na njeni podlagi, obresti pa z davčnega vidika niso bile upoštevane. V tem primeru
je zato treba celotni znesek izplačil odvisne družbe davčno obravnavati kot prikrito izplačilo dobička.
V samem tekstu sodbe sem označila pomembne ugotovitve dejanskega stanja, ki so privedle do
uporabe direktive in drugega odstavka 71. člena ZDDPO-2 in jih v tej zvezi ne bi prepisovala.
Ureditev v drugem odstavku ZDDPO-2 ni povzeta neposredno iz Direktive Sveta 90/435/EG, posega
pa na področje, ki ga direktiva enotno ureja. ZDDPO-2 prikrita izplačila davčno obravnava enako
kot izplačilo dividend. Zaradi tega se od prikritih izplačil dobička po določbah 70. člena obračunava
davčni odtegljaj in zagotavlja enotno davčno obravnavo odkritih in prikritih oblik izplačil dobička.
Za izplačila dividend, med drugim tudi za izplačila dohodkov, ki so podobni dividendam, pa
direktiva zahteva oprostitev davčnega odtegljaja, če gre za izplačila matičnim družbam v drugo
državo članico.113 Ta dotična sodba pa dejansko odgovori na vprašanje, ali ureditev v drugem
odstavku pomeni dopusten odstop od davčnih ugodnosti direktive oziroma ali država članica za
prikrita izplačila dobička lahko enostransko določi, da se ne obravnavajo skladno z direktivo.
Sodišče je v tej sodbi zavzelo stališče, da je nacionalni ukrep, ki omejuje svobodo ustanavljanja,
lahko upravičen, če je posebej namenjen povsem umetnim konstruktom, katerih cilj je izogibanje
zakonodaji zadevne države članice ter da se omejitve svobode ustanavljanja lahko upraviči z razlogi
boja proti zlorabam, če je poseben namen take omejitve oviranje ravnanj, ki vsebujejo ustvarjanje
povsem umetnih konstruktov, brez gospodarske resničnosti, z namenom, da se obide davek na
dobiček, ustvarjen z dejavnostjo na nacionalnem ozemlju, ki bi ga bilo običajno treba plačati. Sodišče
je v zvezi s to odločitvijo upoštevalo stališča Sodišča EU in povzelo sodbo C-196/04 z dne 12.
septembra 2006, Cadbury Schweppes.
Iz sodbe C-196/04 z dne 12 septembra 2006, Cadbury Schweppes izhajajo namreč naslednje
odločitve:
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Že navedena sodba, točke 18,19,20.
Povzeto po Jerman, Odar, že navedeni zakon s komentarjem, Ljubljana 2008, str. 519.
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Vendar pa je nacionalni ukrep, ki omejuje svobodo ustanavljanja, lahko upravičen, če je

posebej namenjen povsem umetnim konstruktom, katerih cilj je izogibanje zakonodaji zadevne
države članice.114
52

Pri presoji ravnanja davkoplačevalca je treba še posebej upoštevati cilj, ki ga zasleduje svoboda

ustanavljanja.115
53

Ta cilj je, da se državljanu države članice omogoči, da v drugi državi članici ustanovi poslovno

enoto za opravljanje dejavnosti in se tako spodbujajo medsebojne ekonomske in socialne povezave
znotraj Skupnosti na področju dejavnosti samozaposlenih oseb.116 V ta namen želi svoboda
ustanavljanja državljanu Skupnosti omogočiti, da stalno in neprekinjeno sodeluje v gospodarskem
življenju države članice, ki ni njegova država članica izvora, in ima od tega koristi.117
54

Ob upoštevanju tega cilja integracije v državi članici gostiteljici pomeni pojem ustanavljanja

v smislu določb Pogodbe o svobodi ustanavljanja dejansko opravljanje gospodarske dejavnosti za
nedoločen čas prek stalne poslovne enote v tej državi.118 Ta pojem zato predpostavlja resnično
namestitev zadevne družbe v državi članici gostiteljici in opravljanje dejanske gospodarske
dejavnosti v tej državi.
55

Torej mora biti za to, da bi se omejitev svobode ustanavljanja lahko upravičila z razlogi boja

proti zlorabam, poseben namen take omejitve oviranje ravnanj, ki vsebujejo ustvarjanje povsem
umetnih konstruktov, brez gospodarske resničnosti, z namenom, da se obide davek na dobiček,
ustvarjen z dejavnostjo na nacionalnem ozemlju, ki bi ga bilo običajno treba plačati.
Sodišče (veliki senat) je razsodilo:
Člena 43 ES in 48 ES119 je treba razlagati tako, da nasprotujeta temu, da se v davčno osnovo družbe
rezidentke s sedežem v državi članici vključijo dobički, ki jih je Zakonodaja Združenega kraljestva

V tej zvezi gledati sodbo ICI, točka 26; sodbo z dne 12. decembra 2002 v zadevi Lankhorst-Hohorst, C‑324/00, Recueil, str. I‑
11779, točka 37; zgoraj navedeni sodbi De Lasteyrie du Saillant, točka 50, in Marks & Spencer, točka 57.
115 V tej zvezi gledati sodbi Centros, točka 25, ter X in Y, točka 42.
116 V tej zvezi gledati sodbo z dne 21. junija 1974 v zadevi Reyners, 2/74, Recueil, str. 631, točka 21.
117 V tej zvezi gledati sodbo z dne 30. novembra 1995 v zadevi Gebhard, C‑55/94, Recueil, str. I‑4165, točka 25.
118 V tej zvezi gledati sodbi z dne 25. julija 1991 v zadevi Factortame in drugi, C‑221/89, Recueil, str. I‑3905, točka 20, in z dne 4.
oktobra 1991 v zadevi Komisija proti Združenemu kraljestvu, C‑246/89, Recueil, str. I‑4585, točka 21.
119 Glej opombo 160.
114
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o tujih odvisnih družbah (v nadaljevanju TOD) ustvarila v drugi državi članici, kadar za te dobičke
v njej velja raven obdavčitve, nižja od ravni, ki se uporablja v prvi državi, razen če taka vključitev
zadeva le povsem umetne konstrukte, namenjene temu, da se obide nacionalni davek, ki bi ga bilo
običajno treba plačati. Tak obdavčitveni ukrep se zato ne sme izvesti takrat, ko se na podlagi
objektivnih elementov, ki jih tretje osebe lahko preverijo, izkaže, da je omenjena TOD kljub
razlogom davčne narave resnično nastanjena v državi članici gostiteljici in v njej opravlja dejanske
gospodarske dejavnosti.

4.1.2.1.2 OBDAVČITEV SKRITIH REZERV, ČE PRIPADAJO FIZIČNI OSEBI
Če je prejemnik preostalega premoženja fizična oseba rezidentka, bodo skrite rezerve obdavčene v
okviru morebitnega kapitalskega dobička. Po 94. členu ZDoh-2, se namreč izplačilo deleža ob
prenehanju družbe obravnava kot odsvojitev kapitala, pri kateri se ugotovi morebitni kapitalski
dobiček kot razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in njegovo vrednostjo ob pridobitvi. V
vrednost kapitala ob odsvojitvi so vključene tudi skrite rezerve, čeprav jih ZDoh-2 ne omenja
posebej. Opredeljuje pa vrednost kapitala ob odsvojitvi. Ta je predpisana v 99. členu, po katerem se
v primerih, ko ni razvidna iz pogodbe, ugotavlja na podlagi drugih dokazil (na primer knjigovodske
vrednosti), če pa vrednost ne ustreza vrednosti kapitala, ki bi se dala doseči v prostem prometu v
času odsvojitve, se za vrednost ob odsvojitvi šteje primerljiva tržna cena kapitala ob odsvojitvi. Ta
pa nedvomno vključuje tudi skrite rezerve družbe.120
Kapitalski dobiček družbenika je ob prenehanju razlika med čistim premoženjem gospodarske
družbe (to vključuje tudi skrite rezerve), ki pripada družbeniku, in vrednostjo družbenikovega
kapitala ob pridobitvi. Slednja je praviloma enaka vplačanemu kapitalu, izjemi pa sta dve:
-

če je bil osnovni kapital družbe v preteklih letih povečan iz sredstev družbe (na primer
iz nerazdeljenega dobička), pri povečanju pa dohodnina ni bila obračunana, se kot
vrednost tega dela kapitala ob pridobitvi po četrtem odstavku 98. člena ZDoh-2 šteje
vrednost 0, kar pomeni, da bo ta del kapitala davčno obravnavan kot kapitalski
dobiček;

-

če je bil kapitalski delež pridobljen pred 1. januarjem 2003, se po četrtem odstavku
152. člena ZDoh-2 kot vrednost ob pridobitvi šteje njegova tržna vrednost na dan 1.
januarja 2006, ki se lahko izdela na podlagi cenitve pri cenilcu, v kolikor pa se
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Hieng, že navedeni članek, IKS (6), (2007), str. 115.
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družbenik ne odloči za izdelavo ocene vrednosti, pa se upošteva knjigovodska
vrednost tega deleža na dan 1. januarja 2006.121
Vrednost ob odsvojitvi je vrednost čistega premoženja družbe, v katero so vključene tudi skrite
rezerve in tudi nerazdeljeni dobički družbe preteklih let. V kolikor bi bili dobički izplačani pred
prenehanjem družbe, bi bili ti dobički obdavčeni kot prejete dividende po stopnji 25%.122
Za zgled vzemimo družbo z enim družbenikom – fizično osebo. Družba bo prenehala po skrajšanem
postopku, ima pa takole premoženje:123

Zap.

Knjižna vrednost

Poštena

Skrita

Št.

= davčna vrednost

vrednost

rezerva

1.

Nepremičnine

2.

10.000

13.000

3.000

Oprema

3.000

3.200

200

3.

Poslovne terjatve

1.200

1.200

4.

Skupaj sredstva

14.200

17.400

5.

Osnovni kapital

12.000

12.000

6.

Zakonske rezerve

1.200

1.200

7.

Čisti poslovni izid

1.000

1.000

8.

Presežek iz prevrednotenja

9.

Skupaj obveznosti do virov

14.200

3.200

3.200

3.200

17.400

3.200

sredstev
Določbe po ZDoh-2 za fizične osebe nerezidente
Nerezidenti so v skladu z drugim odstavkom 5. člena ZDoh-2 zavezani k plačilu dohodnine od vseh
dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji. 2. Odstavek 13. člena ZDoh-2 določa, da dohodki od lastniških
deležev in pravic iz lastniških deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah
organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji, vključno z dobičkom iz kapitala,
doseženim z njihovo odsvojitvijo, imajo vir v Sloveniji. Za obdavčitev kapitalskih dobičkov
nerezidentov pa je zelo pomembno določilo 33. člena ZDoh-2, ki opredeljuje dohodke nerezidentov,

Pojasnilo DURS, št. 0900-1/2011, 16.03.2011: dohodnina od odsvojitve deleža v gospodarski družbi.
Sabina Lamut, Obdavčitev fizične osebe po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, Davčno-finančna praksa, januar 2015, str.
12.
123 Hieng, že navedeni članek, IKS (6), (2007), str. 115.
121
122
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in sicer, da nerezidentom ne glede na določilo drugega odstavka 5. člena, ni potrebno plačati
dohodnine od dobička iz kapitala, pod pogojem, da ima dobiček iz kapitala vir v Sloveniji po 13. In
14. členu tega zakona in če lastniški delež, ki ga nerezident odsvoji, ni del pretežnega lastniškega
deleža. Pretežni lastniški delež je vsak delež, na podlagi katerega zavezanec ima ali je imel v
kateremkoli času v preteklih petih letih pred odsvojitvijo deleža, neposredno ali posredno preko
povezanih družb, vsaj 10% delež v kapitalu. Zelo pomembno pri obdavčitvi nerezidentov pa je tudi
uveljavljanje oprostitve plačila dohodnine iz naslova kapitalskega dobička, in sicer na podlagi
posamezne mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, in sicer so
nerezidenti dolžni k napovedi predložiti tudi potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge
države. V skladu z določili konvencij se praviloma dohodki iz naslova dobičkov od odsvojitve
kapitalskih deležev obravnavajo kot dohodki, ki so obdavčeni zgolj v državi rezidentstva.124

4.1.2.1.3 SKRITE REZERVE V PRIMERU NADALJEVANJA DRUŽBE PO 422. ČLENU
ZGD-1
V primeru nadaljevanja družbe bo moral zavezanec v skladu s šestim odstavkom 368. člena ZDavP2 sestaviti končni davčni obračun na dan pred sprejetjem sklepa o nadaljevanju družbe. Niti ZGD-1
niti SRS 37 posebej ne predpisujeta, kako se v poslovnih knjigah odraža nadaljevanje družbe. ZGD1125 določa le, da mora v primeru nadaljevanja družbe likvidacijski upravitelj predlagati registrskemu
sodišču izbris vpisa začetka likvidacije in predlogu priložiti sklep skupščine, SRS 37 pa določa le
posebnosti prevrednotenja zaradi okrepitve in oslabitve ter posebnosti amortizacije v času postopka
likvidacije v primeru, če se med postopkom likvidacije proizvajanje nadaljuje. V primeru
nadaljevanja družbe se ne uporablja več SRS 37, temveč se uporabljajo splošni SRS. Iz navedenega
izhaja, da se po stanju na prvi dan po sprejetju sklepa o nadaljevanju družbe v poslovnih knjigah
sredstva in obveznosti evidentirajo po vrednostih, kot to določajo splošni SRS, ob predpostavki, da
bo podjetje nadaljevalo poslovanje v dogledni prihodnosti. Avtor članka je mnenja (za pojasnjevanje
SRS je pristojen Slovenski inštitut za revizijo), da bo zavezanec glede na izbrano računovodsko
usmeritev merjenja opredmetenih osnovnih sredstev po pripoznanju (ali model nabavne vrednosti
ali model prevrednotenja) v poslovnih knjigah evidentiral opredmetena osnovna sredstva. Če
uporablja model prevrednotenja, se bodo skrite rezerve, ki so bile v likvidacijski bilanci izkazane na
obveznostih do lastnikov, izkazale na presežku iz prevrednotenja, če pa model nabavne vrednosti, se
skrite rezerve ne izkazujejo več, torej se izkaže prvotna nabavna vrednost. Za skrite izgube, ki so
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Lamut, že navedeni članek, Davčno-finančna praksa, januar 2015, str. 12, 13.
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bile izkazane kot izguba med sredstvi, je treba ugotoviti, če so v primeru nadaljevanja družbe še
utemeljene. V odvisnosti od tega, ali so še utemeljene ali ne, se v primeru, da so utemeljene, izkažejo
kot prevrednotovalni poslovni odhodek zaradi oslabitve (sredstvo je oslabljeno, če njegova
knjigovodska vrednost presega njegovo nadomestljivo vrednost), sicer pa se odpravijo. Z vidika
obdavčitve po določbah ZDDPO-2 je treba upoštevati, da se morajo tako skrite rezerve kot skrite
izgube upoštevati pri določanju davčne osnove, če ne prej, pa pri odtujitvi sredstva.126

4.2

OBDAVČITEV DRUŽBENIKOV OB LIKVIDACIJI GOSPODARSKE DRUŽBE

Prenehanju pravnih oseb (v tem primeru gospodarske družbe) večina davčnih sistemov namenja
posebno pozornost. S tem država izgubi subjekt obdavčitve, ki je do prenehanja polnil javne finance,
če zanemarimo tiste pravne osebe, ki prenehajo zaradi neuspešnega poslovanja in ki niso plačevale
davka. Pri prenehanju pravne osebe, ki je nosilec podjetja v ekonomskem smislu, je z vidika
obdavčevanja pomembno predvsem, kaj se je s podjetjem, ki vključuje ljudi, sredstva, obveznosti,
organizacijo, nabavne in prodajne trge, tehnologijo, premoženjske pravice in tako naprej, zgodi po
prenehanju. Glede na to davčni sistemi različno urejajo davčne posledice prenehanja pravne osebe.
Z vidika nasledstva podjetja pravne osebe je več možnosti, od popolnega prenehanja gospodarske
dejavnosti in razdelitve preostanka premoženja med družbenike, delničarje ali člane do popolnega
univerzalnega pravnega in ekonomskega nasledstva v okviru združitev ali delitev, kjer se celotno
podjetje ali njegovi deli prenesejo na prevzemne ali novoustanovljene gospodarske subjekte in
nadaljujejo dejavnost v okviru druge pravne osebe, ki je prevzela celotno podjetje ali njegov del.127
Prenehanje članstva družbenika v gospodarski družbi je aktualno tudi z vidika davčne zakonodaje,
saj se družbenikom, katerih članstvo je prenehalo, izvršijo določena izplačila iz premoženja družbe,
kar pa lahko na ravni družbenikov privede do določenih davčnih učinkov. Pri likvidaciji družbe so
družbeniki upravičeni do izplačila preostanka premoženja (premoženja, ki je morebiti ostalo po
poplačilu vseh obveznosti do upnikov družbe). Pri likvidaciji družbe so določbe davčne zakonodaje
(ZDDPO-2) pomembne tudi za družbo, ki preneha in sicer z vidika ''dokončne obdavčitve'' pravne
osebe (družbe) pred prenehanjem, pri čemer sta pomembni zlasti obdavčitev skritih rezerv družbe in
opredelitev davčne osnove.128

Že navedeni članek, Pravna praksa, 2009, št. 43, str. 22.
Jerman, Odar, že navedeni zakon s komentarjem, Ljubljana 2008, str. 539.
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Davčna zakonodaja predvideva različne davčne učinke, in sicer v odvisnosti od osebe družbenika.
Za presojo davčnih učinkov družbenikov, ki so fizične osebe, je relevantna dohodninska zakonodaja,
skladno s katero se obdavčitev družbenikov v primeru prenehanja gospodarske družbe presoja po
tistih določbah ZDoH-2, ki urejajo obdavčitev kapitalskih dobičkov (od 92. do 104. člena ZDoH-2).
V nasprotju z dohodninsko zakonodajo pa se dohodki družbenikov, ki so pravne osebe in ki jih
slednji prejmejo kot posledico prenehanja družbe, na podlagi določb ZDDPO-2 obravnavajo kot
dividendam podobni dohodki.129
Kot zanimivost lahko povzamem, da so se že v času prve svetovne vojne, podjetja v Združenem
kraljestvu, za namene obdavčitve, začela obravnavati drugače od posameznikov. Posebni davki na
podjetja so bili v veljavi od leta 1915 do leta 1924, nato pa od leta 1937 dalje. Vendar pa ima
vprašanje, ali je podjetje ločen subjekt od njenega lastnika oziroma lastnikov, dolgo zgodovino v
praksi disciplin, kot so računovodstvo, pravo družb in ekonomija. Računovodje v Italiji so se v
trinajstem stoletju odločili, da želijo, da se podjetje loči od svojih lastnikov. Bilance podjetij zato že
kažejo zneske, imenovane '' kapital'', ki predstavljajo zneske, ki so jih lastniki prispevali v podjetje.
V devetnajstem stoletju so bili v Veliki Britaniji sprejeti različni zakoni, v smislu, da so lahko
podjetja sama sposobna biti stranke v raznih sodnih in ostalih postopkih in da lastniki ne odgovarjajo
za dolgove podjetja preko svojih kapitalskih vložkov. V tem stoletju je bil torej ustvarjen vidik
ločitve in sicer v smislu, da so se podjetja začela obdavčevati drugače od posameznikov. Kot se z
obdavčitvijo pogosto dogaja, je bila sprememba povezana s potrebo po financiranju vojne, še
posebej, po ponovnem oboroževanju pred drugo svetovno vojno, ki je naložila veliko breme za
državno blagajno. Ta pomemben korak je prinesel uvedbo sistema kapitalskih dodatkov za vsa
podjetja. Ta sistem je že imel različne davčne olajšave, katerih namen je bil spodbujanje naložb ali
trajno zmanjšanje davka za tista podjetja, ki so odkupovala kapitalsko opremo.130

4.2.1. IZPLAČILA DRUŽBENIKOM, KI SO PRAVNE OSEBE
Pri prenehanju gospodarske družbe je cilj družbenikov, ki so lahko fizične ali pravne osebe,
razdelitev premoženja družbe, ki je bilo do prenehanja v lastniški sferi družbe. Po končanem
postopku likvidacije se namreč preostalo premoženje družbe (premoženje, ki je ostalo po poplačilu
dolgov družbe) razdeli (''izplača'') družbenikom (bodisi v denarni bodisi v nedenarni obliki).
Aleš Kobal, Davčni učinki sprememb višine osnovnega kapitala v d.o.o. (z vidika družbenikov družbe) in davčne posledice
prenehanja članstva v družbi, RDP št. 10, (oktober 2008), str. 35.
130 James Simon R., Nobes Christopher; The economics of taxation : principles, policy, and practice, London [etc.] : Financial Times
: Prentice Hall : Prentice Hall Europe ; Harlow (Essex) : Pearson Education, 1997/98 edition, str. 245,246.
129
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V kolikor se preostalo premoženje izplača družbenikom pravnim osebam, v takšnem primeru se
skladno z drugo točko 74. člena ZDDPO-2 (zgolj):
-

dobiček (preneseni in tekoči),

-

rezerve iz dobička (zakonske, statutarne in druge rezerve iz dobička),

-

osnovni kapital v (tistem) delu, ki se je oblikoval iz konverzije dobička ali rezerv iz
dobička,

-

skrite rezerve

na ravni družbenika pravne osebe obdavčijo kot dividendam podobni dohodki (ZDDPO-2
predvideva,131 da družba, ki preneha, izplača do tedaj še nerazdeljene dobičke med družbenike,
čeprav formalnopravno ne gre za delitev dobička med družbenike – izplačilo sorazmernega dela
preostanka likvidacijske mase posameznemu družbeniku). Ker se tovrstni dohodki štejejo za
dividendam podobne dohodke, se na ravni njihovega prejemnika tudi obdavčijo kot formalno prejeta
udeležba pri bilančnem dobičku družbe (dividenda). To pomeni, da jih lahko prejemnik skladno s
24. členom ZDDPO-2 izvzame iz svoje davčne osnove, izjema velja za skrite rezerve, ki niso bile
obdavčene na ravni izplačevalca, torej družbe, ki je prenehala (obrazloženo zgoraj).

4.2.1.1. DOHODKI, PODOBNI DIVIDENDAM KOT DAVČNI VIR
V 74. členu ZDDPO-2 je opredeljeno sedem vrst dohodkov, ki jih imenuje dohodki, podobni
dividendam. Ker jih šteje za dividende, jih davčno enako obravnava kot same dividende. Gre za
zakonsko predpostavko o enaki davčni obravnavi, čeprav ti dohodki (davčni viri) formalno nimajo
lastnosti dividend, torej ne gre za formalno razdelitev dobička med družbenike delničarje ali člane
izplačevalca v obliki dividend ali udeležbe v dobičku. V tem členu so urejena nekatera plačila
(ZDDPO-2 jih imenuje dohodki), ki jih zavezanci dosegajo pri določenih korporacijskih dejanjih ali
pri različnih pojavnih oblikah prikritega izplačila dobička. Čeprav ne gre za formalno razdelitev
dobička, jih ZDDPO-2 obravnava in obdavčuje enako kot formalno izplačane dividende. Enaka
davčna obravnava temelji na treh ključnih elementih: a) zavezanci, ki prejemajo dividendam
podobne dohodke, te uveljavljajo in dosegajo na podlagi pravic, ki izvirajo iz imetništva delnic ali
poslovnih deležev ali iz drugih pravic, ki imetnikom dajejo pravico do dobička izplačevalca, b)
premoženje oziroma viri, iz katerih se dohodki izplačajo, ustrezajo nerazdeljenemu dobičku, ne glede
na formalno postavko kapitala, iz katere se ti dohodki izplačajo, ter c) plačila ne pomenijo vračila
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kapitala ali zmanjšanja korporacijskih pravic. Dohodki, ki so podobni dividendam, se davčno
upoštevajo tako pri izplačevalcu dohodkov kot njihovem prejemniku. Na obeh straneh se dohodki,
podobni dividendam, kot so opredeljeni v tem členu, obravnavajo enako, kot da bi se formalno
izplačale dividende.132

4.2.1.1.1 OBDAVČITEV DOHODKOV, KI SO PODOBNI
IZPLAČEVALCU (GOSPODARSKI DRUŽBI)

DIVIDENDAM

PRI

Na splošno izplačila dohodkov, ki so podobni dividendam, pri izplačevalcu dohodkov, to je pri
zavezancu, ki izvaja transakcije, podležejo izračunu in izplačilu davčnega odtegljaja. Zavezanec, ki
opravlja navedene kapitalske transakcije, se imenuje izplačevalec dohodkov, ki so podobni
dividendam. Ker je izplačevalec zavezanec za davčni odtegljaj, ima status plačnika davka. Plačnik
davčnega odtegljaja je oseba, ki izplača dohodke, podobne dividendam in ne prejemnik teh
dohodkov. Pravila obračuna in plačila davčnega odtegljaja od dividend v širšem smislu so določena
v 70. in 71. členu ZDDPO-2, zato se v celoti upoštevajo tudi za davčni odtegljaj od dohodkov, ki so
podobni dividendam. Pri tem se davčni odtegljaj na splošno obračuna po 15-odstotni davčni stopnji
ali pa se uveljavljajo zakonsko možne davčne oprostitve. Znižana stopnja, torej nižja od 15
odstotkov, v ZDDPO-2 ni predvidena, vendar je bodisi znižana stopnja bodisi oprostitev
dogovorjena v mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnemu obdavčevanju med Slovenijo in državo
prejemnika dohodka.133 Prav tako se davčni odtegljaj od dohodkov, ki so podobni dividendam, ne
obračuna, če je prejemnik teh dohodkov družba, ki je rezident s sedežem v drugi državi članici, za
katero se uporablja skupni sistem obdavčevanja za matične in odvisne družbe po Direktivi Sveta
90/435/EGS.134 Nadalje se davčni odtegljaj od dohodkov, ki so podobni dividendam, ne obračuna,
če so dohodki, ki so podobni dividendam, plačani zavezancu rezidentu, ki izplačevalcu sporoči svojo
davčno številko, ali če so dohodki plačani v korist poslovne enote nerezidenta v Sloveniji, če
nerezident sporoči davčno številko. Zaradi te zakonske določbe sta obračun in plačilo davčnega
odtegljaja pri izplačevalcu dohodkov, ki so podobni dividendam, efektivno davčno relevantna samo
takrat, kadar so prejemniki teh dohodkov nerezidenti pravne osebe ali tuje osebe brez pravne
osebnosti, ki niso zavezane po Zakonu o dohodnini.135 Navedeno je bolj podrobno obravnavano že
v poglavju 4.1.2.1 te naloge.

Jerman, Odar, že navedeni zakon s komentarjem, Ljubljana 2008, str. 535,536.
260. člen ZDavP-2 določa pogoje za znižanje ali oprostitev plačila davčnega odtegljaja.
134 71. člen ZDDPO-2 določa pogoje za obdavčenje, ki velja za matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU.
135 Jerman, Odar, že navedeni zakon s komentarjem, Ljubljana 2008, str. 536,537.
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4.2.1.1.2 OBDAVČITEV
PREJEMNIKU

DOHODKOV,

KI

SO

PODOBNI

DIVIDENDAM,

PRI

Opredelitev dohodkov, ki so podobni dividendam, ni pomembna samo za plačnika davčnega
odtegljaja (izplačevalca dohodkov), temveč tudi za prejemnika teh dohodkov. Zaradi zagotavljanja
odprave ekonomske dvojne obdavčitve se prejete dividende, drugi deleži iz dobička in dohodki, ki
so podobni dividendam (razen skritih rezerv, ki niso obdavčene pri izplačevalcu), izvzamejo iz
davčne osnove prejemnika teh dohodkov.136
Načeloma se dohodki, podobni dividendam, pri prejemniku izvzamejo iz davčne osnove ne glede na
izplačevalca dohodka. Izplačevalec je lahko rezident Slovenije, rezident druge države članice ali
rezident tretjih držav. Pomembno je, da je izplačevalec zavezanec za davek od dohodka oziroma
dobička, ki je primerljiv z davkom po ZDDPO-2, in da ni rezident tretje države, v kateri je davčna
stopnja nižja od 12,5 odstotka.137
ZDDPO-1 vprašanja skritih rezerv izrecno ni urejal. pri tem je celo puščal dvome, kaj naj bi bile
''rezerve'', ki se delijo v postopku prenehanja in ki so bile predmet obdavčitve po ZDDPO-1 – rezerve
kot kapitalske postavke ali rezerve, vezane na premoženje družbe. ZDDPO-1 je bil nejasen tudi pri
vprašanju, kdaj in kdo plača davčni odtegljaj od dividend podobnih dohodkov pri prenehanju
zavezanca. Pri prenehanju gospodarske družbe se namreč po poplačilu vseh obveznosti družbe
preostalo premoženje razdeli med delničarje v sorazmerju z njihovimi deleži, kar pomeni dvoje: ob
zaključku postopka likvidacije se ne opravi delitev dobička, prav tako pa ob prenehanju pravne osebe
ni jasno, kdo naj bi imel status plačnika davka, ki naj bi obračunal davčni odtegljaj, kdaj naj bi se
davčni odtegljaj obračunal itd.138

4.3

IZPLAČILA DRUŽBENIKOM, KI SO FIZIČNE OSEBE

V nasprotju z ZDDPO-2, katerega določbe so uporabne le za družbenike, ki so pravne osebe, se
davčni učinki za družbenike fizične osebe ob izstopu ali izključitvi iz družbe oziroma pri prenehanju
družbe presojajo z vidika dohodninske zakonodaje, in sicer skladno s tistimi določbami ZDoh-2, ki
sicer urejajo obdavčitev kapitalskih dobičkov kot podvrste dohodkov iz kapitala (od 92. do 104.
člena ZDoh-2). Skladno z ZDoh-2 se izplačila družbenikom v takšnih primerih ne obravnavajo kot

24. člen ZDDPO-2.
Jerman, Odar, že navedeni zakon s komentarjem, Ljubljana 2008, str. 536.
138 Jerman, Odar, že navedeni zakon s komentarjem, Ljubljana 2008, str. 540.
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dividende oziroma dividendam podobni dohodki, kot je to značilno za ZDDPO-2. Kapitalski dobiček
je dobiček, dosežen pri obdavčljivi odsvojitvi kapitala. Poslovni delež družbenika v gospodarski
družbi (po terminologiji ZDoh-2 poimenovan kot lastniški delež) je kapital na podlagi druge točke
93. člena ZDoh-2. Kot obdavčljivo odsvojitev kapitala lahko skladno z 94. členom ZDoh-2
opredelimo (med drugim) tudi izplačilo lastniškega deleža pri prenehanju gospodarske družbe.
Izplačilo (sorazmernega dela) preostanka vrednosti premoženja v primeru likvidacije družbe, se
lahko obdavči, seveda če obstaja davčna osnova, od katere se odmeri davek. Davčna osnova je v
prvem odstavku 97. člena ZDoh-2 opredeljena kot razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi
(zmanjšana za zakonsko določene stroške - primerjaj tretjo točko drugega odstavka 99. člena ZDoh2) in vrednostjo kapitala ob pridobitvi (povečano za zakonsko določene stroške – primerjaj drugo in
četrto točko sedmega odstavka 98. člena ZDoh-2). Če je ta razlika pozitivna, zavezanec ustvari
kapitalski dobiček, v nasprotnem primeru pa ima izgubo. Prenehanje gospodarske družbe je
postopek, ki je z vidika cilja nasproten postopku njene ustanovitve. Premoženje, ki je bilo do trenutka
prenehanja v lastniški sferi družbe, po končanem likvidacijskem postopku preide v lastniško sfero
njenih družbenikov. Pravica družbenika do (izplačila) sorazmernega dela preostanka likvidacijske
mase je premoženjsko upravičenje družbenika, ki spada v sklop njegovih korporacijskih upravičenj
(primerjaj 418. člen ZGD-1, ki se za gospodarsko družbo smiselno uporablja na podlagi 522. člena
ZGD-1).139
Namen obdavčitve družbenikov ob prenehanju gospodarske družbe je po obeh zakonih enak in sicer
tako ZDDPO-2 za družbenike pravne osebe in tako ZDoh-2 za družbenike fizične osebe predvidevata
obdavčitev samo tistega, kar ne pomeni vračila vložka družbeniku. Predvideva se torej obdavčitev
tistega dela vrednosti poslovnega deleža, ki je večji od vplačanega kapitala.

4.3.1.

KAPITALSKI DOBIČEK

Davčni učinki razdelitve preostanka likvidacijske mase med družbenike družbe, ki so fizične osebe,
se v celoti presojajo po tistih določbah ZDoh-2, ki urejajo obdavčitev kapitalskih dobičkov (od 92.
do 104. člena ZDoh-2). Družbenik (fizična oseba) je v primeru prenehanja obdavčen za morebitni
kapitalski dobiček, ki bi ga ustvaril ob prenehanju družbe oziroma ob izplačilu sorazmernega dela
likvidacijske mase, torej če bi na podlagi prenehanja iz naslova likvidacijske mase prejel več, kot
pa je v družbo vložil (več kot znaša nabavna vrednost poslovnega deleža – vse, kar je družbenik
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Kobal, že navedeni članek, RDP št. 10, (oktober 2008), str. 36, 37.
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efektivno plačal za pridobitev poslovnega deleža, vključno z morebitnim presežkom vplačil kapitala
in drugimi dodatnimi ali naknadnimi vplačili družbenika), če zakon ne določa drugače (npr. če ni
predvidena oprostitev plačila davka). Osnovni kapital ne more biti vnovič predmet obdavčitve, če je
bil bodisi vplačan ob ustanovitvi ali pozneje zaradi efektivnega povečanja osnovnega kapitala. Prav
tako ne more biti obdavčen v delu, ki se je oblikoval na podlagi nominalnega povečanja osnovnega
kapitala iz vezanih sestavin kapitala, to je iz kapitalskih rezerv.140 Če se osnovni kapital poveča na
podlagi konverzije dobička ali rezerv iz dobička v osnovni kapital, pa davčna obravnava sledi
sistemu odloga obdavčitve – v trenutku tovrstnega povečanja osnovnega kapitala davčnih posledic
(učinkov) ni, saj le-te nastopijo v trenutku odsvojitve kapitala oziroma dela kapitala (kamor se
skladno s 94. členom ZDoh-2 uvršča tudi izplačilo lastniškega deleža pri prenehanju družbe), ki ga
je zavezanec (družbenik) pridobil na ta način. Za nabavno vrednost kapitala, ki ga je zavezanec
pridobil na podlagi konverzije dobička ali rezerv iz dobička v osnovni kapital, se skladno s četrtim
odstavkom 98. člena ZDoh-2 šteje vrednost nič. V nasprotnem primeru, ko je izplačilo iz naslova
razdelitve likvidacijske mase (preostanka premoženja družbe) nižje, kot pa znaša vsota vplačil
družbenika v družbo (''nabavna vrednost'' poslovnega deleža), je davčna osnova negativna in
družbenik ustvari (kapitalsko izgubo), ki jo lahko uveljavlja skladno z drugim do petim odstavkom
97. člena ZDoh-2 (bodisi med letom, za katero se odmerja dohodnina, bodisi v prihodnjih davčnih
obdobjih).141

4.3.1.1

OBDAVČITEV KAPITALSKEGA DOBIČKA FIZIČNIH OSEB

Kapitalski dobiček sodi med dohodke iz kapitala, ki se ne vštevajo v skupno letno dohodninsko
osnovo. Pri rezidentih se obdavči po načelu svetovnega dohodka, pri nerezidentih pa po načelu vira.
Stopnja obdavčitve s podaljševanjem lastništva kapitala pada. Sprva je obdavčen po stopnji 25%, po
dvajsetih letih lastništva pa je davka oproščen. Posebne prehodne določbe veljajo za nepremičnine,
pridobljene pred letom 2002, ter za vrednostne papirje in deleže, pridobljene pred letom 2013. Z
izrazom kapitalski dobiček (capital gain) označujmo dobiček zaradi večje vrednosti naložb, ki jih
štejemo za kapital, od njihove vrednosti v trenutku, ko smo jih pridobili. Dokler kapitala ne
odsvojimo, je tovrstni dobiček neiztržen (nerealiziran), ko pa ga odsvojimo, je dobiček iztržen
(realiziran). Davek od kapitalskega dobička plačujemo od dobička, ustvarjenega z razliko med
pridobitveno in odsvojitveno vrednostjo naložb v kapital (v našem primeru deleži v gospodarskih
družbah). Osnova za obdavčitev z davkom od dobička iz kapitala je presežek vrednosti kapitala ob
140
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odsvojitvi nad vrednostjo kapitala ob pridobitvi. Izplačilo lastniškega deleža v primeru prenehanja
gospodarske družbe se šteje za obdavčljivo osvojitev kapitala. Stopnja dohodnine od kapitalskega
dobička se spreminja glede na trajanje lastništva kapitala in je določena v 132. členu ZDoh-2. Tako
odmerjena dohodnina od kapitalskega dobička je dokončni davek in se ne všteva v skupno letno
dohodninsko osnovo.142
Vrednost premoženja ob odsvojitvi je vrednost čistega premoženja družbe, v katero so vključene
tudi skrite rezerve in tudi nerazdeljeni dobički družbe preteklih let. V kolikor bi bili dobički izplačani
pred prenehanjem družbe, bi bili ti dobički obdavčeni kot prejete dividende po stopnji 25%.

4.3.1.1.1 UPRS SODBA I U 223/2013
Povzetek stanja (načeloma bo povzet samo tisti del sodbe, ki se nanaša na prikrito izplačilo dobička
večinskemu lastniku): Glede na 7. točko prvega odstavka 74. člena ZDDPO-2 se odpust dolga brez
plačila večinskemu lastniku šteje za prikrito izplačilo dobička oziroma za dohodke podobnim
dividendam, od katerega se po ZDoh-2 obračuna in plačuje davčni odtegljaj kot dokončen davek. S
tem, ko družba ni niti terjala vračila posojil od tožnika, je ta neobdavčeno prejel izplačana sredstva,
ki jih je družba pridobila tekom izvajanja poslovanja pravne osebe kot pridobitne dejavnosti na trgu
zaradi pridobivanja dobička. Če družba kot gospodarski subjekt daje posojila fizični osebi kot
kreditojemalcu in ob tem ne obračuna in plača obresti, tudi te, glede na določbe ZDoh-2 predstavljajo
dohodke iz kapitala za prejemnika brezobrestnega posojila.
Iz obrazložitve izpodbijane odločbe izhaja, da je bil A. registriran od 30. 1. 1990 do 5. 5. 2011, ko
je bil na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Novem mestu z dne 19. 4. 2011 opravljen izbris iz
sodnega registra po skrajšanem postopku v smislu določb 522. člena, v povezavi s členoma 425 in
426 Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1). Glede na 425. člen ZGD-1 družba
lahko preneha po skrajšanem postopku brez likvidacije, če vsi delničarji predlagajo registrskemu
organu izbris družbe iz registra in predlogu priložijo sklep o prenehanju po skrajšanem postopku ter
notarsko overjeno izjavo vseh delničarjev, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa
razmerja z delavci in da prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Družba je na dan pred izbrisom iz sodnega registra izkazovala visoke terjatve in obveznosti, čeprav
je tožnik kot družbenik v postopku izbrisa dal izjavo, da družba nima obveznosti.
V postopku je bilo tudi ugotovljeno (konto kartica 072001 - "dolgoročno posojilo A.-C.C.“), da je
A. edinemu družbeniku dajala posojila, ki jih ta ni vrnil do datuma izbrisa družbe iz sodnega registra
(do 5. 5. 2011). Stanje posojil na dan pred izbrisom družbe iz sodnega registra ostaja enako stanju z
dne 13. 4. 2011, to je 1.589.679,88 EUR, ki jih tožnik ni vrnil.
Prejemnik posojil je bil do izbrisa družbe iz sodnega registra edini lastnik in odgovorna oseba. Z
izbrisom je prišlo do zlitja upnika in dolžnika (tožnika C.C.) v eni osebi, zaradi česar je terjatev A.
kot upnika do tožnika kot dolžnika prenehala. Lastnik premoženja družbe, ki preneha po skrajšanem
postopku, je postal družbenik. Ker družbenik ni vrnil prejetega posojila pred izbrisom družbe, se
šteje, da je A. celotni dolg odpustil. Odpust dolga brez plačila večinskemu lastniku se po določilih
ZDDPO-2 šteje za prikrito izplačilo dobička oziroma za dohodke podobnim dividendam, od katerih
se po Zakonu o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) obračuna in plačuje davčni odtegljaj kot
dokončen davek. A. kot izplačevalec dohodka, dan pred izbrisom ni obračunal davčnega odtegljaja
od nevrnjenih posojil družbenika, niti ga ni plačal.
V sodbi prvostopenjski organ pojasni še, da je dolg, ki ga družba preneha terjati od fizične osebe,
odpust dolga in predstavlja po ZDoh-2 dohodke iz kapitala, v obravnavanem primeru za prejemnika
posojila - tožnika, kot direktorja in edinega družbenika družbe A. Tudi obresti na posojila, ki jih
družba fizični osebi – posojilojemalcu ne obračuna in ji jih zato ta tudi ne plača, predstavljajo po
ZDoh-2 dohodke iz kapitala, v obravnavanem primeru tožnika kot prejemnika brezobrestnega
posojila. Nato se sklicuje na določbe ZDoh-2, in sicer na 5., 15., 90. in 134. člen. Dodaja še, da
plačevanje dohodnine od dohodkov iz kapitala predpisuje tudi ZDavP-2 in navaja vsebino 325. člena.
Obresti med povezanimi osebami pa predpisuje ZDDPO-2 v 19. členu, ki v prvem odstavku 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.
Tovrstnega dokazila pa tožnik ni predložil. Pravilnik o priznani obrestni meri določa metodologijo
za določanje priznane obrestne mere in priznano obrestno mero za obresti na posojila med
povezanimi osebami, ki se upošteva pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov zavezanca. Glede na
vse navedeno je prvostopenjski organ od danih posojil tožniku obračunal obresti skladno z ZDDPO62

2 in Pravilnikom o priznani obrestni meri. Nato še pojasni, da so v postopku inšpekcijskega nadzora
predložene posojilne pogodbe, ki sta jih sklenila A. kot posojilodajalec in tožnik kot posojilojemalec
brezobrestne, saj A. ni obračunal obresti. Posojilne pogodbe za leto 2010 oziroma za pretekla leta pa
niso bile predložene. Izkazana terjatev na dan 1. 1. 2010 znaša 563.039,88 EUR, od tega 150.000,00
EUR iz decembra 2010 (podatki bank), razlika 413.039,88 EUR pa pred 1. 1. 2010. Za leto 2011 je
predloženih 11 posojilnih pogodb za skupaj 10.027.200,00 EUR. Ker je tožnik dne 13. 4. 2011 vrnil
560,00 EUR, je znesek nevrnjenega posojila na dan pred izbrisom 1.589.679,88 EUR. Obračunane
obresti od danih posojil, ki bi jih A. moral obračunati, znašajo na dan 31. 12. 2010 za leto 2010
8.374,30 EUR, na dan 4. 5. 2011 za leto 2011 pa 9.884,13 EUR. Pojasni še, da SC Novo mesto ni
ravnal skladno z določili 134. člena ZDoh-2 in 325. člena ZDavP-2, saj kot plačnik davka ni
izračunal in odtegnil in plačal davčnega odtegljaja. V tem primeru je treba upoštevati določbe 425.
člena ZGD-1, po kateri lahko upniki uveljavljajo terjatve do delničarjev, ki so dali izjavo, da
prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe v enem letu po objavi izbrisa
družbe iz registra. Družba A. je bila v smislu določbe 522. člena ZGD-1 v povezavi s členoma 425
in 426 ZGD-1 izbrisana iz sodnega registra 5. 5. 2011. Izbris je bil objavljen istega dne (Ajpes eObjave). Tožnik kot edini družbenik se je obvezal, da prevzame plačilo vseh morebitnih preostalih
obveznosti družbe. Nato pojasni še zavrnitev pripomb na zapisnik.
Tožnik je zoper prvostopenjsko odločbo vložil pritožbo, ki jo je Ministrstvo za finance (v
nadaljevanju drugostopenjski organ) z odločbo št. DT-499-14-58/2012-4 z dne 6. 3. 2013 zavrnilo.
Tudi drugostopenjski organ se najprej sklicuje na relevantne določbe ZGD-1 in ZDavP-2 ter na sklep
o izbrisu družbe A. iz sodnega registra. Ugotavlja, da ta, kot izplačevalec dohodka, dan pred izbrisom
ni obračunal davčnega odtegljaja od nevrnjenih posojil družbenika, niti ga ni plačal ter tudi ni
obračunal obresti. Pritrjuje navedbi prvostopenjskega organa, da dolg, ki ga družba preneha terjati
od fizične osebe, predstavlja odpust dolga in gre zato pri tem po ZDoh-2 za dohodke iz kapitala
prejemnika posojila. Če družba ne obračuna in plača obresti na posojila, ki jih da fizični osebi, to
predstavlja po ZDoh-2 dohodke iz kapitala za prejemnika brezobrestnega posojila. Prvostopenjski
organ je v zvezi s tem pravilno ugotovil dejansko stanje in je tudi navedel razloge za uporabo
davčnopravnih materialnih določb zakonov, zato se drugostopenjski organ sklicuje na razloge
izpodbijane odločbe.
V zvezi s tožbenim ugovorom, da je bil inšpekcijski pregled začet pri izbrisani in s tem neobstoječi
pravni osebi in da je bil z izpodbijano odločb odmerjen davek iz kapitala - dividende in dividendam
podobni dohodki, kar ni bil predmet inšpekcijskega pregleda, sodišče poudarja, da je bila družba A.,
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kar med strankama tudi ni sporno, dne 5. 5. 2011 izbrisana iz sodnega registra na podlagi
pravnomočnega sklepa o prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti izbrisane družbe je, v smislu določbe 425. člena v zvezi s 522. členom ZGD1 prevzel tožnik kot edini družbenik. Glede na drugi odstavek 425. člena ZGD-1 lahko upniki
uveljavljajo terjatve do delničarjev (družbenikov), ki so dali izjavo iz prejšnjega odstavka tega člena
v enem letu po objavi izbrisa družbe iz registra. V davčnem smislu mora družba kot davčni
zavezanec, glede na prvi odstavek 369. člena ZDavP-2 na dan pred izbrisom iz ustreznega registra
sestaviti davčni obračun in ga predložiti davčnemu organu v 30 dneh od dneva izbrisa. Sestavni del
davčnega obračuna so v tem primeru tudi notarsko overjene izjave družbenikov oziroma delničarjev
o prevzemu obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe (drugi odstavek 369. člena
ZDavP-2). Ob upoštevanju vsega navedenega gre v tem primeru za obveznosti (izbrisane) družbe,
ki se prenašajo na družbenika in je zato prvostopenjski organ postopek pravilno nadaljeval zoper
družbenika v smislu določbe 50. člena ZUP.
Ker pa je bilo v postopku ugotovljeno, da družba A. kot izplačevalec dohodka, pred izbrisom ni
obračunala davčnega odtegljaja od posojil, ki jih je od družbe prejel tožnik in jih družbi pred izbrisom
iz sodnega registra ni vrnil, niti družba davčne obveznosti ni plačala ter tudi ni obračunala obresti,
se šteje, da je družba A. družbeniku dolg odpustila. Glede na 7. točko prvega odstavka 74. člena
ZDDPO-2 pa se odpust dolga brez plačila večinskemu lastniku šteje za prikrito izplačilo dobička
oziroma za dohodke podobnim dividendam, od katerega se po ZDoh-2 obračuna in plačuje davčni
odtegljaj kot dokončen davek.
Po navedenem je tudi po presoji sodišča prvostopenjski organ pravilno ugotovil, da gre v
obravnavnem primeru pri posojilih, za katera družba A. ni zahtevala vračila in jih ni terjala od fizične
osebe (tožnika kot družbenika), za odpust dolga in s tem, glede na določbe ZDoh-2 za dohodke iz
kapitala za prejemnika posojila, v tem primeru tožnika. To pa tudi pomeni, da je bilo s strani družbe
izvedeno izplačilo posojil brez izvedenega vračila, s čimer je smiselno prišlo do zmanjšanja
premoženja družbe, kar se glede na citirane določbe 74. člena ZDDPO-2 šteje za prikrito izplačilo
dobička in s tem za dohodke (fizične osebe), podobne dividendam, ki zapadejo pod obdavčitev na
način, razviden iz obrazložitve izpodbijane odločbe. V zvezi z navedbo tožnika, da gre v tem primeru
le za prenehanje družbe in s tem prenehanje (oziroma popolno zmanjšanje) lastniškega deleža v
izbrisani pravni osebi in za prehod premoženja izbrisane pravne osebe na edinega družbenika in da
tako izbrisana družba ni prenehala terjati danih posojil, pač pa je sama prenehala, sodišče pripominja,
da je pri presoji pravilnosti ravnanja v davčnem smislu potrebno izhajati iz ekonomske vsebine
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poslov. S tem, ko družba A. ni niti terjala vračila posojil od tožnika, je ta neobdavčeno prejel
izplačana sredstva, ki jih je sicer družba pridobila tekom izvajanja poslovanja pravne osebe kot
pridobitne dejavnosti na trgu zaradi pridobivanja dobička, kot to izhaja tudi iz določbe ZGD-1. Ob
tem sodišče še dodaja, da morajo gospodarske družbe (tudi v svojstvu davčnih zavezancev) izvajati
računovodenje skladno z določbami SRS in pri tem upoštevati temeljne računovodske predpostavke,
med katerimi je tudi časovna neomejenost delovanja. To pomeni, da gospodarska družba
računovodske izkaze sestavlja tako, kot da bo podjetje nadaljevalo poslovanje v dogledni
prihodnosti. Če družba kot gospodarski subjekt daje posojila fizični osebi kot kreditojemalcu in ob
tem ne obračuna in plača obresti, tudi te, glede na določbe ZDoh-2 predstavljajo dohodke iz kapitala
za prejemnika brezobrestnega posojila. Prvostopenjski organ je v zvezi s tem v izpodbijani odločbi
pravilno ugotovil dejansko stanje in tudi ustrezno navedel razloge za uporabo materialnih določb
davčnih zakonov.143
Ta primer sem obravnavala z namenom, ker se v njem obravnava izbris družbe po skrajšanem
postopku brez likvidacije in ker je v njem opisan pomen izjave, ki jo podajo družbeniki izbrisane
družbe (v tem primeru lastnik in edini družbenik), da so poplačane vse obveznosti družbe, da so
urejena vsa razmerja z delavci in da družbenik prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe. Še posebej pa je ta primer zanimiv zaradi davčnih obveznosti, ki bi morale biti
obračunane ob samem izbrisu družbe iz sodnega registra. Dejstvo je, da je družba družbeniku dala
posojilo, ki ga pred izbrisom ni terjala od družbenika, prav tako ni zagotovila, da se to premoženje
(posojilo in obresti) ''vrne'' in se s tem zagotovi premoženje družbe, družba pa je pred izbrisom
izkazovala velike terjatve iz naslova posojila. Po mojem mnenju je sodišče pravilno ugotovilo, da je
v tem primeru šlo za odpust dolga, ki se glede na 7. točko prvega odstavka 74. člena ZDDPO-2, brez
plačila večinskemu lastniku šteje za prikrito izplačilo dobička oziroma za dohodke podobne
dividendam, od katerega se po ZDoh-2 obračuna in plačuje davčni odtegljaj kot dokončen davek. S
tem, ko družba ni niti terjala vračila posojil od tožnika, je ta neobdavčeno prejel izplačana sredstva,
ki jih je družba pridobila tekom izvajanja poslovanja pravne osebe kot pridobitne dejavnosti na trgu
zaradi pridobivanja dobička. Če družba kot gospodarski subjekt daje posojila fizični osebi kot
kreditojemalcu in ob tem ne obračuna in plača obresti, tudi te, glede na določbe ZDoh-2 predstavljajo
dohodke iz kapitala za prejemnika brezobrestnega posojila. V tem primeru je torej obrazložen pomen
izjave družbenikov (delničarjev), ki jo podajo v zvezi s postopkom izbrisa gospodarske družbe iz
sodnega registra po skrajšanem postopku. Z izjavo se zavežejo, da so poplačane vse obveznosti
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družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da družbenik prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe in sicer v roku 1 leta od izbrisa družbe iz sodnega registra. Prav tako je
obravnavano prikrito izplačilo dobička ter obresti posojila fizični osebi, ki jih gospodarska družba
ni obračunala fizični osebi ter davčne posledice.
Postopek prenehanja gospodarske družbe po skrajšanem postopku in pravne posledice takšnega
prenehanja sem opredelila v poglavju 2.3 in 2.3.1 te magistrske naloge, davčni obračun pri
prenehanju družbe po skrajšanem postopku sem obrazložila v 4.1.1.1.2 poglavju te magistrske
naloge, dodatna obrazložitev pa izhaja iz povzetka te sodbe, zato se v zvezi s tem ne bi posebej
opredeljevala.

Kar se tiče prikritega izplačila dobička, bi lahko na splošno obravnavali vse

premoženjske koristi, ki jih družbenik oz. lastnik pravne osebe prejme na prikrit način od pravne
osebe na podlagi imetništva poslovnih deležev v pravni osebi, in sicer v denarni ali v nedenarni
obliki. Bistvo prikritega izplačila je torej v tem, da ne temelji na formalni odločitvi pristojnega
organa upravljanja o delitvi dobička, temveč se izvede prikrito, na temelju pravnih poslov, ki jih z
družbenikom ali lastnikom sklene zavezanec (v tem primeru na podlagi posojilne pogodbe). Prikrito
izplačilo dobička ima tako kot odkrito izplačilo za posledico zmanjšanje premoženja pravne osebe.
Sedma točka 70. člena ZDDPO-2 prikrita izplačila davčno obravnava enako kot formalno (odkrito)
izplačilo dobička, zato so enako predmet obdavčitve z davčnim odtegljajem kot formalna razdelitev
dobička. Kot posebno pojavno obliko pa obravnava tudi odpust dolga. Tudi v primeru odpusta dolga
gre za poslovni odnos med zavezancem in kvalificiranim družbenikom ali lastnikom, ki mu je zaradi
pomembnega vpliva omogočeno izplačilo dobička na prikrit način, torej tako, da dobiček pri
zavezancu sploh ni nastal ali pa je znesek dobička manjši, kot bi bil, če prikritega izplačila dobička
ne bi bilo. V zvezi z dejstvom, da izbrisana gospodarska družba prejemniku posojila (v tem primeru
edinemu družbeniku) ni obračunala obresti pa je potrebno upoštevati določila 2. odstavka 134. člena
ZDoh-2, ki določa, da se izračun dohodnine od obresti in dividend opravi na podlagi davčnega
obračuna z davčnim odtegljajem ali odmero dohodnine. Izračun dohodnine z davčnim odtegljajem
je zavezan opraviti plačnik davka (v našem primeru izbrisana družba). V 3. odstavku 134. člena
ZDoh-2 pa je določeno, da se plačilo dohodnine od obresti in dividend opravi na podlagi davčnega
obračuna z davčnim odtegljajem ali odmere dohodnine. Plačilo dohodnine z davčnim odtegljajem je
zavezan opraviti plačnik davka. Zavezanec za plačilo dohodnine na podlagi odločbe o odmeri
dohodnine je zavezanec sam. V našem obravnavanem primeru pa je dejansko prišlo do ''zlitja''
plačnika davka in zavezanca za plačilo dohodnine, nobeden od njiju ni izpolnil svoje davčne zaveze,
kar pomeni, da je družbenik od izbrisane družbe prejel izplačilo, ki ni bilo obdavčeno.
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Glavni davčni posledici prikritega izplačila dobička z vidika izplačevalca sta dve: obveznost
korekcije davčne osnove povezanih oseb (do česar v razmerju med rezidenti Slovenije večinoma ne
bo prišlo) in obveznost plačila davčnega odtegljaja v višini 15% ob njegovem izplačilu. Korekcija
davčne osnove pomeni povečanje prihodkov v davčnem obračunu za razliko, ki pomeni prikrito
izplačilo dobička, ali pa pomeni zmanjšanje davčno priznanih odhodkov v znesku, ki ustreza
prikritemu izplačilu dobička. Rezultat obeh aktivnosti je enak - davčna osnova je višja, kot bi bila,
če korekcija ne bi bila izvedena. Druga obveznost izplačevalca prikritega izplačila dobička, ki sodi
med dividendam podobne dohodke, je plačilo davčnega odtegljaja. Davčni zavezanec za plačilo
davčnega odtegljaja je sicer prejemnik prikritega izplačila dobička, vendar pa davek tehnično plača
izplačevalec ob izplačilu. V našem obravnavanem primeru, ko je prejemnik prikritega izplačila
dobička fizična oseba, se tak dohodek obdavči kot dividenda oziroma dividendam podoben dohodek
(kar prikrito izplačilo dobička, v skladu z določbo sedme točke 74. člena ZDDPO-2, na katero
napotujejo tudi določbe Zakon o dohodnini (ZDoh-2), tudi je).144

4.3.2.

MEDNARODNA OBDAVČITEV KAPITALSKIH DOBIČKOV FIZIČNIH OSEB

Po ZDoh-2 so kapitalski dobički rezidentov obdavčeni po načelu svetovnega dohodka, kapitalski
dobički nerezidentov pa, če imajo vir v Sloveniji. Za pravilno obdavčitev kapitalskih dobičkov, ki
jih rezidenti dosegajo v tujini in nerezidenti v Sloveniji, je treba poznati tudi določbe konvencij o
izogibanju dvojnemu obdavčevanju (delno obrazloženo že zgoraj v poglavju razkritja skritih rezerv).
Te pravico obdavčitve kapitalskih dobičkov razdelijo med državo vira in rezidentstva ter odpravljajo
dvojno obdavčitev.
Način obdavčevanja kapitalskih dobičkov se med državami zelo razlikuje:
-

nekatere jih sploh ne obdavčujejo;

-

nekatere obdavčujejo le kapitalske dobičke pravnih oseb;

-

tiste, ki obdavčujejo tudi kapitalske dobičke fizičnih oseb, obdavčujejo le nekatere
njihove vrste;

-

v nekaterih kapitalski dobički povečujejo skupno osnovo za davek od dohodkov;

-

v nekaterih so kapitalski dobički obdavčeni s posebnimi davki;

Oblak Ana, Povezava transfernih cen in obresti med povezanimi osebami s prikritim izplačilom dobička in njen vpliv na davčno
osnovo povezanih oseb, Magistrske naloge, 2010.
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-

nekatere obdavčujejo le dosežene kapitalske dobičke, ki nastanejo z dejansko
odsvojitvijo premoženja, druge tudi knjižne (na primer nastale zaradi prevrednotenja
premoženja);

-

nekatere obdavčujejo le špekulativne dobičke, druge pa tudi kapitalske, dosežene v
daljšem obdobju rednega poslovanja;

-

nekatere obdavčujejo le kapitalske dobičke , dosežene z odsvojitvijo posameznih vrst
premoženja (na primer nepremičnin).

Posamezni državi je prepuščeno, kako in ali sploh bo kapitalske dobičke obdavčila. Mednarodni
vidik njihove obdavčitve je določen v Konvenciji o izogibanju dvojnemu obdavčevanju (v
nadaljevanju konvencija). Konvencija v nobenem primeru ne daje pravic obdavčevati kapitalske
dobičke, ampak pravice do obdavčitve le razdeli med državi, ki obdavčitev (na različna načina)
predpisujeta svojima zakonodajama. Osnovno pravilo za razdelitev pravice do obdavčitve je, da ima
kapitalski dobiček pravico obdavčiti država, ki ima pravico obdavčiti tudi premoženje in dohodek iz
premoženja, z odsvojitvijo katerega je bil kapitalski dobiček dosežen. Po konvenciji so kapitalski
dobički iz odsvojitve vrednostnih papirjev, deležev v gospodarskih družbah in investicijskih
kuponov, ki jih slovenski rezidenti dosegajo v tujini, so obdavčeni samo v državi rezidentstva
prejemnika takšnega dohodka – torej v Sloveniji. V teh primerih se v tujini plačani davek ne upošteva
kot odbitek, saj obdavčitev v državi vira ni dopustna. Vračilo morebiti obračunanega tujega davka
se lahko zahteva le pri pristojnem organu v tujini.145

4.3.3.

DOBIČEK IZ KAPITALA IN ZMANJŠEVANJE DAVČNE OSNOVE IZ NASLOVA
REALIZIRANIH IZGUB

V primeru likvidacije gospodarske družbe pride do davčnih učinkov v zvezi z odsvojitvijo kapitala
z vidika davčnih zavezancev, ki so fizične osebe. Te fizične osebe pa imajo možnosti zmanjševanja
davčne osnove za dobiček iz kapitala iz naslova realiziranih izgub.
Kapitalski dobički so posledica obdavčljive odsvojitve kapitala (bolj podrobno obrazloženo že v
poglavju 4.3.1.1 te naloge). Zakon (ZDoh-2) uporablja pojem odsvojitev kapitala, ki je nedvomno
širši od pojma prodaje. Zaradi tega zakon v 94. členu definira odsvojitev kapitala in sicer z
navajanjem možnih pojavnih oblik odsvojitve, ki lahko pripeljejo do nastanka davčne obveznosti.
Obdavčljiva je načeloma vsaka odsvojitev kapitala (po davčnih stopnjah, ki ustrezajo obdobju
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imetništva kapitala), razen če zakon določa drugače. Zakon vsebuje različne določbe, ki v praksi
zagotavljajo neobdavčenost določenih transakcij s kapitalom. ZDoh-2 vsebuje dokaj natančne
določbe o vrednosti kapitala ob pridobitvi (nabavne vrednosti) in odsvojitvi, ter o časovnem trenutku
pridobitve in odsvojitve kapitala. Prve so bistvenega pomena v okviru določanja višine kapitalskega
dobička, druge (ki se nanašajo na časovne vidike pridobitve in odsvojitve kapitala) pa so odločilne
za presojo obdobja imetništva kapitala v odvisnosti od katerega zavisi višina davčne stopnje po kateri
se bo obdavčil ustvarjen kapitalski dobiček. Davčna osnova od dobička iz kapitala je ustvarjen
dobiček, ki se definira kot razlika med (višjo) vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in (nižjo) vrednostjo
kapitala ob pridobitvi. Zakon predvideva tudi razna znižanja tako ugotovljene davčne osnove od
dobička iz kapitala (poleg znižanj samih vrednosti kapitala ob odsvojitvi oziroma pridobitvi na račun
zakonsko določenih stroškov). Tako se davčna osnova (dobiček) zniža za znesek izgube, to je
negativne razlike med (nižjo) vrednostjo kapitala v času odsvojitve in (višjo) vrednostjo kapitala v
času pridobitve, pod pogoji in omejitvami, ki jih določa zakon.146 Možnost uveljavljanja izgub je
posledica objektivnega neto načela, ki je značilno za davčno pravo. Pri določanju obdavčljivega
dohodka zavezanca za davek se poleg stroškov upoštevajo tudi negativni poslovni rezultati oziroma
izgube. Temeljno načelo obdavčitve zavezancev za davek je obdavčitev v skladu z ekonomsko močjo
zavezanca za davek. Izgube zmanjšujejo posameznikovo ekonomsko moč, kot jo prihodki na drugi
strani povečujejo. Če zavezancem za davek ne bi bila dana možnost uveljavljanja izgub bi bilo kršeno
načelo pravične obdavčitve oziroma načelo obdavčitve v skladu z ekonomsko močjo zavezanca za
davek. Seveda pa lahko zakonodajalec predpiše pogoje in omejitve pod katerimi se izgube lahko
upoštevajo. Izgube se v davčnem pravu načeloma lahko upoštevajo na dva načina in sicer:

-

na podlagi izravnave oziroma pobota izgub z dobički. Dejansko gre za poračun pozitivnih in

negativnih rezultatov poslovanja. Predmet izravnave izgub so prihodki iz istega ugotovitvenega
obdobja (npr. davčnega leta). Pri tem je treba ločiti med vertikalno izravnavo izgub, ko se lahko
poračunajo pozitivni in negativni rezultati iz različnih virov (na primer izguba iz naslova odsvojitve
kapitala se poračuna z dohodki iz oddajanja premoženja v najem ali drugimi vrstami dohodkov iz
kapitala, npr. obrestmi), in horizontalno izravnavo izgub, ko je omogočen le poračun med rezultati
iz naslova istega vira (izguba iz naslova odsvojitve kapitala se lahko poračuna le z dobički iz naslova
odsvojitve kapitala – torej dobiček iz naslova odsvojitve nepremičnine z izgubo iz naslova odsvojitve
poslovnega deleža). ZDoh-2 omogoča le horizontalno izravnavo oziroma pobot izgub;
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-

na podlagi prenosa izgub, pri katerem je davčnim zavezancem dana možnost, da izgube, ki jih

niso mogli izravnati v enem davčnem obdobju (ker ni bilo dobička, ki bi ga lahko znižali na račun
izgub), prenesejo v breme bodočih kapitalskih dobičkov. Pri tem velja opozoriti, da ZDoh-2
načeloma prenosa izgub ne dopušča, razen izjemoma v primerih, ko je izguba posledica predhodnega
povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe.147
Davčni zavezanci imajo v okviru določanja davčne osnove dobička iz kapitala pravico do
horizontalne izravnave izgub, saj imajo pravico od pozitivne davčne osnove (dobička) odbiti znesek
negativne razlike med vrednostjo kapitala v času odsvojitve in vrednostjo kapitala v času pridobitve
(izguba). Izgube iz naslova odsvojitev kapitala se lahko poračunajo le s pozitivnimi rezultati iz istega
vira in sicer do višine pozitivne davčne osnove. ZDoh-2 določa tudi omejitve pri možnosti
uveljavljanju izravnave izgub.148 Zavezanci za davek so tako upravičeni do pobota izgub iz naslova
odsvojitev ene vrste kapitala, z dobički iz iste ali druge vrste kapitala (tako se lahko pobota dobiček
iz naslova odsvojitve poslovnega deleža z izgubo nastalo pri odsvojitvi drugega poslovnega deleža
ali vrednostnega papirja ali nepremičnine, oziroma dobiček realiziran ob odsvojitvi nepremičnine z
izgubo realizirano ob odsvojitvi druge nepremičnine ali vrednostnega papirja ali poslovnega deleža),
ki so jih dosegli v istem davčnem obdobju (letu).
Sistem oziroma način uveljavljanja izgub, kot ga sicer podrobneje ureja ZDavP-2 pa je nekoliko
ponesrečen (vsaj z zornega kota rezidentov RS) in lahko v praksi povzroča nepotrebne komplikacije.
Pri tem mislimo predvsem na različne časovne trenutke vlaganja napovedi za odmero davka od
dobička iz kapitala iz naslova odsvojitve nepremičnin (ki jo je treba vložiti v roku 15 dni od dneva
odsvojitve) in napovedi za odmero davka od dobička iz kapitala iz naslova odsvojitve vrednostnih
papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (ki jo je treba vložiti do 28. februarja tekočega
leta za preteklo leto), pri čemer je slednja edina podlaga za pobot dobičkov iz naslova odsvojitve
nepremičnin z izgubami iz naslova odsvojitve enake ali druge vrste kapitala.
Zavezanec za davek, ki je med letom odsvojil nepremičnino in pri tem realiziral kapitalski dobiček,
davek iz tega naslova plača že med letom. V kolikor kasneje v istem letu odsvoji drugo nepremičnino
in pri takšni odsvojitvi realizira izgubo, se poračun dobičkov in izgube iz tega naslova lahko izvrši
šele tekom oddaje napovedi za odmero davka od dobička iz kapitala (dohodnine!) iz odsvojitve
vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, ki pa se vlaga šele prihodnje leto
147
148

Primerjaj tretji odstavek 97. člena ZDoh-2.
Primerjaj tretji odstavek 96. člena, ter peti odstavek 97. člena ZDoh-2.

70

za preteklo leto. Poračun izgub in dobičkov med letom tako tehnično ni izvedljiv. Enako velja tudi
za primer pobota dobičkov (ali izgub) iz naslova odsvojitve nepremičnine in izgub (ali dobičkov) iz
naslova odsvojitve npr. poslovnega deleža – pobot je tudi v tem primeru mogoč šele v okviru
napovedi za odmero davka od dobička iz kapitala (dohodnine!) iz odsvojitve vrednostnih papirjev in
drugih deležev ter investicijskih kuponov.149
Tako mnenje avtorja članka kakor tudi moje mnenje je, da bi bilo smotrno poenotiti čas oddaje
davčnih napovedi za odmero davka od različnih vrst kapitala in jih združiti v enotno napoved, ki bi
jo vsaj rezidenti RS vlagali v istem časovnem trenutku in se na ta način izognili nepotrebnemu
administriranju (tako na ravni zavezancev za davek kot tudi na ravni davčnih organov) ter
nepotrebnim stroškom (predvsem na ravni davčnih organov). V okviru takšne enotne napovedi, ki
bi se vlagala do določenega datuma tekočega leta za preteklo leto bi bil tudi pobot izgub z dobički
preglednejši in enostavnejši.

4.3.4.
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Izpodbijani sklep o davčni izvršbi je bil izdan na podlagi šestega odstavka 442. člena ZFPPIPP, po
katerem v primeru, ko je imela pravna oseba, ki je prenehala po 441. členu tega zakona, neplačane
obveznosti, aktivni družbeniki te pravne osebe upnikom solidarno odgovarjajo za izpolnitev teh
obveznosti. ZFPPIPP se v 442. členu za postopke, ki so bili začeti do uveljavitve ZPUOOD, še vedno
uporablja. Relevantna zakonodaja posebnega ugotovitvenega postopka o statusu tožnika kot
solidarnega dolžnika ne predvideva. Tak status je podan že na podlagi 442. ZFPPIPP, torej na podlagi
samega zakona, v primeru izpolnitve v tem zakonu določenih predpostavk.
Z izpodbijanim sklepom je Davčni urad Ljubljana pritožbi tožnika delno ugodil ter sklep št. DT
42914-6981/2012-1-08-3221-02 z dne 26. 9. 2012 nadomestil s izpodbijanim sklepom. V izreku še
ugotavlja, da so knjigovodske evidence Davčne uprave RS za davčnega zavezanca A. d.o.o.
izkazovale po stanju na dan 7. 11. 2011 in po sklepu z dne 26. 9. 2012, dolg v višini 51.648,60 EUR
z obrestmi. Zoper tožnika se zato opravi davčna izvršba dolga izbrisane družbe A. d.o.o., pri čemer
znašajo glavnica, zamudne obresti, stroški predhodne davčne izvršbe in stroški davčne izvršbe
skupaj 49.258,72 EUR z nadaljnjimi zamudnimi obrestmi. Obveznosti so razvidne iz seznama

Povzeto po Aleš Kobal, Dobiček iz kapitala in zmanjševanje davčne osnove iz naslova realiziranih izgub, 19.10.2009, članek
povzet iz spletne strani IUS-INFO, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru, str. 1-9.
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izvršilnih naslovov št. DT 42914-6981/2012-5-08-3221-03 z dne 2. 11. 2012, ki je sestavni del
izpodbijanega sklepa.
V obrazložitvi pojasnjuje, da je bila pravna oseba A. d.o.o. 7. 11. 2011 na podlagi 440. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v
nadaljevanju ZFPPIPP) izbrisana iz sodnega registra na podlagi pravnomočnega sklepa o obstoju
izbrisnega razloga Okrožnega sodišča v Ljubljani. V nadaljevanju se sklicuje na šesti odstavek 422.
člena ZFPPIPP, po katerem aktivni družbeniki izbrisane pravne osebe upnikom solidarno
odgovarjajo za izpolnitev obveznosti. Poudarja, da iz podatkov Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES) izhaja, da je bil dolžnik od 9. 12. 2002 pa do izbrisa
družbe dne 7. 11. 2011, edini družbenik v izbrisani družbi s 100 % poslovnim deležem. S tem je
imel položaj aktivnega družbenika po šestem odstavku 442. člena ZFPPIPP. Ustavno sodišče
je z odločbo št. U-I-285/10-13 z dne 7. 6. 2012 ugotovilo neustavnost drugega odstavka 33. člena
ZFPPIPP – A, pri čemer se je spremenjeni šesti in sedmi odstavek 442. člena ZFPPIPP
uporabljajo samo za tiste aktivne družbenike gospodarskih družb, izbrisanih iz sodnega
registra brez likvidacije po uveljavitvi ZFPPIPP – A, ki jim je članstvo v gospodarski družbi
prenehalo po uveljavitvi ZFPPIPP – A. Terjatve je torej možno uveljavljati le od družbenikov
tistih družb, ki so bile izbrisane iz sodnega registra brez likvidacije do pričetka veljavnosti
Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti
izbrisanih gospodarskih družb (v nadaljevanju ZPUOOD), za kar gre tudi v danem primeru.
Omenjeni zakon je namreč pričel veljati 17. 11. 2011.
V obrazložitvi ugotavlja, da je bil pritožniku predhoden sklep z dne 26. 9. 2012 izdan in vročen 1.
10. 2012, torej pred iztekom enega leta od objave izbrisa družbe A. iz sodnega registra. To pomeni,
da je po desetem odstavku 442. člena ZFPPIPP terjatev uveljavljena pravočasno. Pojasnjuje tudi
pomen solidarne odgovornosti. Pritožniku še razlaga, da v navedeni zadevi ne gre za nadaljevanje
izvršbe, ki bi bila uvedena predhodno samo zoper pravno osebo, pač pa za samostojen postopek
davčne izvršbe, ki je bil uveden zoper pritožnika že s sklepom z dne 26. 9. 2012. V tej zadevi tudi
niso nastopile posledice odprave v smislu 281. člena ZUP. Sklep z dne 26. 9. 2012 ni bil odpravljen
(in torej zadeva končana), pač pa se je postopek nadaljeval z izpodbijanim sklepom. Dejstvo, da se
seznam nanaša na dolgove izbrisane družbe, sklep o davčni izvršbi pa na družbenika izbrisane
družbe, ne vpliva na davčno izvršbo zoper pritožnika, saj je iz določb ZFPPIPP razvidna povezava
med dolgovi družbe in odgovornostjo družbenika za te dolgove. Pritožniku v zvezi s tem pojasnjuje,
da se izvršilni naslov ne more glasiti nanj, temveč na družbo A. d.o.o., ki je v času nastanka
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obveznosti še obstajala. V postopku izvršbe tudi ni mogoče izpodbijati izvršilnega naslova, ki se
izvršuje, kar določa peti odstavek 157. člena Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP2).
Tožeča stranka v tožbi navaja, da je edini postopkovni zakon, ki določa vstop novega dolžnika v
postopek izvršbe, Zakon o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ) v 24. členu. Namesto tega se
je tožeča stranka takoj znašla v postopku izvršbe in ni mogla uveljavljati pravic, ki bi jih lahko v
postopku na prvi stopnji. Zato je prepričana, da bi upravni organ moral ustaviti postopek zoper
izbrisano pravno osebo in začeti povsem nov ugotovitveni postopek proti njej. Trdi, da ni dolžnik,
saj razlaga davčnega organa glede solidarne odgovornosti, določene v 442. členu ZFPPIPP, ni
pravilna. Po pojmovanju davčnega organa je položaj aktivnega družbenika opredeljen kot
samostojna pravna celota, s takim dejanjem pa davčni organ onemogoča tožečo stranko v ustavno
varovanem načelu iz 22. člena Ustave RS. Tudi sklicevanje tožene stranke na subsidiarno uporabo
242. člena ZUP in 243. člena ZUP, ne zdrži realne presoje. V 44. členu ZDavP-2 je jasno določeno,
kdo je zavezanec za davek in kako se ugotavlja. Določba 47. člena ZDavP-2 pa prihaja v poštev šele
takrat, ko se ugotavlja davčna obveznost, in ne kasneje, ko je ta pravnomočno že ugotovljena zoper
enega izmed dolžnikov. Glede na to, da so bile določbe o aktivnih družbenikih z odločbo Ustavnega
sodišča U-I-307/11-21 z dne 22. 4. 2012 razveljavljene, tožeči stranki tudi ni jasno, kako lahko sklep
o izvršbi brez ustreznega izvršilnega naslova rokovno sanira zamudo roka. Meni tudi, da so
obveznosti izbrisane družbe proti tožeči stranki že zdavnaj zastarale, saj se izvršljiva odločba nikoli
ni glasila na njo. Prav tako ni bila procesna vloga prenesena na tožečo stranko, saj taka določba v
ZDavP-2 ne obstaja.
Glede na navedeno tožnik sodišču predlaga, da njegovi tožbi ugodi ter odločbo organa prve stopnje
in v posledici odločbo organa druge stopnje odpravi ter zadevo posreduje v ponovno odločitev
davčnemu organu, toženi stranki pa naloži plačilo stroškov tega postopka.
Tožena stranka v odgovoru na tožbo dodaja, da predstavlja podlago za začetek izvršbe zoper
tožečo stranko 442. člen ZFPPIPP, ki določa, pod katerimi pogoji so družbeniki izbrisanih
družb odgovorni za obveznosti izbrisane družbe. Dejstvo, da se seznam izvršilnih naslovov
nanaša na dolgove izbrisane družbe, sklep o davčni izvršbi pa na družbenika izbrisane družbe,
ne vpliva na davčno izvršbo zoper pritožnika, saj je iz določb ZFPPIPP razvidna povezava
med dolgovi družbe in odgovornostjo družbenika za te dolgove. V omenjeni zadevi ne gre za
nadaljevanje izvršbe, ki bi bila uvedena predhodno zoper samo pravno osebo, pač pa za samostojen
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postopek davčne izvršbe. Sklicevanje tožeče stranke na postopek izvršbe po ZIZ, v konkretnem
primeru ni utemeljeno, saj je bil davčni organ v omenjenem postopku dolžan upoštevati določbe
ZFPPIPP ter ZDavP-2. Izvršilni naslov v omenjeni zadevi tudi ne predstavlja sklep o izbrisu
družbenika, pač pa obračuni, s katerimi je pravna oseba sama obračunala davek in ga bila tudi dolžna
plačati. Res je, da ni bila pred izdajo prvotnega sklepa o izvršbi tožeča stranka seznanjena s
postopkom, ki bo zoper njo uveden, je pa imela v pritožbi zoper sklep z dne 26. 9. 2012, kot tudi
zoper izpodbijani sklep, možnost predlagati dokaze oziroma podati navedbe v zvezi z omenjeno
zadevo v smislu odgovornosti za dolgove izbrisane družbe, ne pa v smislu same obveznosti. Tožeča
stranka pa tudi v tožbi ne podaja navedb, zakaj je ne bi bilo mogoče šteti kot aktivnega družbenika.
Poda zgolj navedbe, da davčni organ ni imel podlage v ZDavP-2 za izvršbo zoper njo, kar pa je bilo
tožeči stranki po mnenju tožene stranke zadostno obrazloženo v izpodbijanem sklepu. Zadržanje
izvršbe ni predmet postopka presoje pravilnosti in zakonitosti sklepa o izvršbi. Glede zastaranja pa
je bila zadeva tožeči stranki že podrobno pojasnjena v odločbi z dne 10. 10. 2013.
V tem upravnem sporu je bil izpodbijani sklep o davčni izvršbi izdan na podlagi šestega odstavka
442. člena ZFPPIPP, ki določa, da v primeru, ko je imela pravna oseba, ki je prenehala po 441. členu
tega zakona, neplačane obveznosti, aktivni družbeniki te pravne osebe upnikom solidarno
odgovarjajo za izpolnitev teh obveznosti. Aktivni družbenik po šestem odstavku tega člena pa je
oseba, ki je imela v zadnjih dveh letih pred prenehanjem izbrisane pravne osebe položaj njenega
družbenika in ki je imela v izbrisani pravni osebi pred njenim prenehanjem možnost vplivati na njeno
upravljanje in poslovanje tako, da bi lahko dosegla, da izbrisana pravna oseba pravočasno izvede
ustrezne ukrepe finančnega prestrukturiranja, potrebne za zagotovitev kratkoročne in dolgoročne
plačilne sposobnosti, ali da v rokih določenih z zakonom, predlaga začetek stečajnega postopka na
podlagi uresničevanja upravljavskih pravic iz njenega deleža v pravni osebi ali drugih pravic v
razmerju do pravne osebe, v skladu z zakonom ali pravili izbrisane pravne osebe, ali kateregakoli
drugega pravnega ali dejanskega razmerja z izbrisano pravno osebo, ali članov njenega poslovodstva
ali organa nadzora kot to določa sedmi odstavek 442. člena ZFPPIPP. Predpostavka iz 2. točke
sedmega odstavka tega člena je izpolnjena, če je bil družbenik sam ali skupaj z osebami, ki so z njim
ožje povezane, imetnik glasovalnih pravic, ki so predstavljale najmanj 25 % vseh glasovalnih pravic
(osmi odstavek 442. člena ZFPPIPP). Ne more biti sporno in kar je podrobno obrazložil že davčni
organ v svoji odločbi, da se ZFPPIPP v 442. členu za postopke, ki so bili začeti do uveljavitve
ZPUOOD, še vedno uporablja. Po presoji sodišča sta imela oba upravna organa v izvedenem
postopku dovolj podlage za zaključek, da je tožnik, ki je imel v družbi 100 % poslovni delež, aktivni
družbenik in kot tak odgovarja za obveznosti izbrisane družbe. Relevantna zakonodaja posebnega
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ugotovitvenega postopka o statusu tožnika kot solidarnega dolžnika, ne predvideva. Tak status je
podan že na podlagi 442. ZFPPIPP (torej na podlagi zakona samega), v primeru izpolnitve v tem
zakonu določenih predpostavk. Gre torej za specialno ureditev glede na ureditev po ZDavP-2, pa
tudi ZUP.
V zvezi z nadaljnjimi tožbenimi navedbami sodišče še dodaja, da v upravnem sporu pravno
relevantne ugotovitve niso sporne. Ni namreč spora o tem, da je bila družba A. d.o.o. izbrisana
iz sodnega registra, da je bila izbrisana na podlagi določil ZFPPIPP brez likvidacije, da je bil
izbris objavljen pri AJPES dne 7. 11. 2011, da je bil tožnik 100% družbenik izbrisane družbe
ter da je bil tožniku predhodni sklep o izvršbi izdan in vročen pred iztekom enega leta od
objave izbrisa družbe A. d.o.o. iz sodnega registra (deseti odstavek 442. člena ZFPPIPP) 1. 10.
2012. Tožnik tudi ni ugovarjal dejstvu, da gre pri njem za aktivnega družbenika izbrisane
družbe. Zato tudi ne more biti sporno, da je v smislu 2. točke sedmega odstavka 442. člena
ZFPPIPP solidarno odgovoren za neporavnane obveznosti izbrisane družbe. To pa pomeni, da
jih davčni organ lahko terja direktno od njega.
Prvostopni organ je tudi pravilno uporabil določbe ZDavP-2 iz 143. do 145. člena, saj ima seznam
izvršilnih naslovov vse sestavine, kot jih določa 145. člen ZDavP-2. Glede trditve tožnika, da je
izterjava zastarala iz razloga, ker je zastarala zoper izbrisano družbo kot solidarnega dolžnika, pa
sodišče pripominja, da takšno stališče tožnika nima podlage v zakonih, ki so podlaga za odločanje v
tem postopku. V danem primeru so relevantne določbe ZFPPIPP, pa tudi ZDavP-2 oziroma ZUP, ne
pa ZIZ, ki se kot, izhaja iz drugega odstavka 1. člena ZIZ, uporablja za sodno (in ne davčno) izvršbo
in zavarovanje. Po mnenju sodišča tako v postopku tudi ni prišlo do kršitve 22. člena Ustave RS. 150
Obravnava tega primera bo služila povzetku Odločbe o razveljavitvi 1. do 17. člena Zakona o
postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih
gospodarskih družb, ki jo je Ustavno sodišče sprejelo na seji dne 12.04.2012. Ker v tej nalogi
obravnavam obdavčitev družbenikov ob likvidaciji gospodarske družbe, se mi zdi smiselno, da se
dotaknem tudi te tematike (problematike). V tem primeru sicer ne gre za obdavčitev družbenikov
ampak gre za poplačilo obveznosti družbe, ki je prenehala, ki po zakonski določitvi poseže v
''preostalo'' premoženje aktivnega družbenika. Aktivni družbenik je torej ob izpolnjenih
predpostavkah, ki so obrazložene v sodbi in ki so dodatno obrazložene spodaj, dolžan poplačati
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obveznosti izbrisane družbe z vsem svojim premoženjem in to ne glede na to ali premoženje
aktivnega družbenika dejansko izhaja iz poslovanja izbrisane družbe ali ne. V tem smislu bi torej
poplačilo dolgov aktivnega družbenika lahko imenovali tudi ''obdavčitev družbenika ob
likvidaciji gospodarske družbe''. Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti
družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD)151 je začel veljati 17.
novembra 2011. Ustavno sodišče je v postopku, začetem z zahtevo Okrožnega sodišča v Ljubljani,
na seji 12. aprila 2012, odločilo, da se členi 1 do 17 Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev
odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 87/11)
razveljavijo.152 Ustavno sodišče je v imenovani odločbi presojalo dilemo kako na eni strani
zagotoviti enako obravnavo in varstvo upnikov in na drugi strani varovati interese in njihovo
premoženje (tisto, ki ne izhaja iz poslovanja gospodarske družbe, katere aktivni družbeniki so bili)
''aktivnih družbenikov'' izbrisanih družb. V tej smeri se bom osredotočila samo na varstvo interesov
družbenikov. Ustavno sodišče je pravico do zasebne lastnine že večkrat opredelilo kot jamstvo, ki
zagotavlja posamezniku svobodo na premoženjskem področju (npr. odločba Ustavnega sodišča št.
U-I-60/98 z dne 16. 7. 1998, Uradni list RS, št. 56/98, in OdlUS VII, 150). V skladu s to opredelitvijo
je v kasnejših odločbah klasično pojmovanje vsebine pravice do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave
in njenega varstva razširilo: iz »obstoječe lastnine« tudi na »zahtevek« v povezavi s t. i.
pričakovalnimi pravicami (npr. odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-302/98 z dne 14. 10. 1998, Uradni
list RS, št. 72/98, in OdlUS VII 187; št. Up-77/04 z dne 11. 10. 2006, Uradni list RS, št. 118/06, in
OdlUS XV, 98) in upravičenim pričakovanjem (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-117/07) ter z
lastninske pravice v klasičnem smislu tudi na terjatve (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-267/06 z
dne 15. 3. 2007, Uradni list RS, št. 29/07, in OdlUS XVI, 20). Za obravnavano zadevo so pomembni
vsi navedeni vidiki širitve pravice do zasebne lastnine, torej terjatev, pričakovalne pravice in
upravičeno pričakovanje. Vendar pa so ustavni sodniki morali presojati tudi varstvo upnikov, saj
zakonodajalec posega v obstoječa pravna razmerja, torej tista, ki so nastala do uveljavitve ZPUOOD
na temelju izbrisa gospodarskih družb iz sodnega registra brez likvidacije, in da ne gre za urejanja
tega področja za naprej. Ustavni sodniki so imeli (oziroma še vedno imajo) zelo težko nalogo, saj
bodo po mojem mnenju zelo težko našli rešitev, ki bi na eni strani lahko odpravila ''krivice'', ki so se
zgodile družbenikom, ki so izgubili vso svoje premoženje in na drugi strani zagotovila ustrezno in
enako varstvo upnikov. V zvezi s tem vprašanjem namreč obstajajo trije primeri ''obdavčitve
družbenikov'' in sicer 1. primer družbenikov, zoper katere se je postopek zaradi izbrisa družbe brez

Uradni list RS, št. 87/11, 36/12 - odl. US.
Odločba o razveljavitvi 1. do 17. člena Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti
izbrisanih gospodarskih družb, Številka: U-I-307/11-21, 12. 4. 2012.
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likvidacije že končal in na podlagi katerega so izgubili vso svoje premoženje, tudi zasebno, 2. primer,
ko postopki zaradi izbrisa družbe brez likvidacije še tečejo (tisti postopki, ki so se začeli pred
uveljavitvijo ZPUOOD) in družbeniki lahko izgubijo vso svoje premoženje in 3. primer
družbenikov, ki bodo odgovarjali na podlagi spregleda pravne osebnosti (tisti postopki, ki so se
začeli po uveljavitvi ZPUOOD). Po mojem mnenju primerjava med temi naštetimi postopki ne
privede do vsaj primerljive enakopravne obravnave družbenikov izbrisane družbe, vendar pa je
potrebno razumeti, da je ne glede na morebitne ''krivice'' potrebno upoštevati tudi varstvo upnikov
in seveda je potrebno upoštevati vsakokrat veljavne predpise. V preteklosti upniki niso imeli interesa
vlagati ugovore proti sklepom sodišča o začetku postopka izbrisa družbe iz sodnega registra brez
likvidacije, saj so si z izbrisom dejansko lahko zagotovili poplačilo obveznosti izbrisane družbe od
družbenikov, ki so te obveznosti ''morali'' poplačati z vsem svojim premoženje, tudi z zasebnim.
Mislim, da je po uveljavitvi ZPUOOD situacija obratna in se upniki poslužujejo ugovorov, saj je
spregled pravne osebnosti po mojem mnenju na sodišču težko dokazljiv oziroma je postopek lahko
dolgotrajen in v kolikor zaradi ugovora dosežejo, da se nad družbo uvede stečaj, si lahko s tem
zagotovijo vsaj minimalne možnosti za poplačilo svojih terjatev. V vsakem primeru pa sem mnenja,
da ne glede na to, da družbeniki izbrisane družbe niso bili zavezani poplačati samo davčne obveznosti
izbrisane družbe, v teh primerih dejansko gre za ''obdavčitev družbenikov gospodarske družbe ob
likvidaciji''.
Ne glede na kritično opredelitev, ki sem jo podala zgoraj pa je potrebno poudariti, da so aktivni
družbeniki zaradi svojega vpliva, ki ga imajo na poslovanje, odgovorni tudi za ustrezno prenehanje
gospodarske družbe. Šele če opustijo to dolžnost, se vzpostavi njihova odgovornost za obveznosti
družbe, ki je prenehala. Če torej družbeniki ne želijo prevzeti obveznosti za družbo, ki je prenehala
obstajati, morajo le izpeljati še zadnje dejanje, to je ustrezno prenehanje pravne osebe. S takšnim
ustreznim prenehanjem gospodarske družbe, bi aktivni družbeniki zagotovili tudi ustrezno varstvo
upnikov oziroma vsaj enakopravno obravnavo le teh. Glede na finančno stanje družbe imajo na voljo
bodisi prenehanje z likvidacijo bodisi prenehanje s stečajem. S takšnim ustreznim prenehanjem
gospodarske družbe, bi aktivni družbeniki zagotovili tudi ustrezno varstvo upnikov oziroma vsaj
enakopravno obravnavo le teh. V kolikor bi aktivni družbeniki izvedli ustrezni postopek prenehanja,
bi se ''načeloma'' izognili odgovornosti za obveznosti izbrisane družbe, pri tem pa bi ''odgovornost''
za izterjavo dolgov prenesli na upnike same. S takšnim dejanjem bi torej aktivni družbeniki
zagotovili varstvo upnikov, zagotovili bi poplačilo upnikov iz morebitnega premoženja gospodarske
družbe, sami pa bi izgubili samo kapital, ki so ga vložili v gospodarsko družbo. Le če zanemarijo to
svojo dolžnost in se preprosto začnejo delati, da jih poslovanje ne zanima več, lahko pride do izbrisa
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in s tem do vzpostavitve odgovornosti aktivnih družbenikov za obveznosti družbe, ki je prenehala.
Prevzem obveznosti izbrisane družbe je torej v celoti posledica opustitvenega ravnanja aktivnih
družbenikov, se pravi družbenikov, ki bi lahko dosegli ustrezno prenehanje gospodarske družbe, pa
tega niso storili. Ravno zaradi takšnega opustitvenega dejanja pa je mogoče celo prav, da ti aktivni
družbeniki odgovarjajo za obveznosti izbrisane gospodarske družbe z vsem svojim premoženjem,
tudi z zasebnim.153

Takšno stališče je zavzel tudi Janez Tekavc, Odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb kolikokrat še?, Pravna praksa, 2011, št. 44, str. 9.
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5.

DAVČNOPRAVNI
VIDIK
ČEZMEJNEGA
STATUTARNEGA SEDEŽA DRUŽBE V EU

PRENOSA

To poglavje sem v nalogo vključila zato, ker sem mnenja, da se v spodaj obravnavanih primerih
dejansko obravnava tematika, ki je po svoji naravi zelo (čisto ali delno) podobna obdavčitvi
družbenikov ob likvidaciji družbe. Sodišče EU je obravnavalo kar nekaj primerov, v katerih je
zavzelo stališča o tem, kdaj lahko (če sploh lahko) domača država članica zahteva izvedbo
likvidacijskega postopka z namenom ''predhodne'' obdavčitve družbenikov. V teh primerih so
izpostavljena stališča kdaj domača država članica to sploh lahko stori, kakšno zavarovanje (če sploh)
lahko zahteva, da si zavaruje odlog plačila davčnih obveznosti. Prav tako je od primera do primera
obravnavana sorazmernost takih ukrepov. Kot bo razvidno iz spodaj obravnavanih primerov, je
sodišče EU v več primerih zavzelo stališče, da je najbolj primerna nacionalna ureditev, ki družbi v
primeru čezmejnega prenosa sedeža dopušča izbiro med takojšnjim plačilom odmerjenega davka na
kapitalski dobiček in odlogom plačila davka do realizacije kapitalskega dobička. Seveda pa je v tem
sklopu obravnavana tudi primernost zahtevanega zavarovanja.

5.1

OBDAVČITEV DRUŽBE IN NJENIH DRUŽBENIKOV PO ČEZMEJNEM
PRENOSU STATUTARNEGA SEDEŽA DRUŽBE

Sodišče EU je doslej v zvezi s čezmejnim prenosom sedeža odločalo v naslednjih odmevnih zadevah:
Daily Mail,154 Centros,155 Überseering,156 Inspire Art157 in Cartesio.158 V vseh navedenih primerih je
odločalo o čezmejnem prenosu dejanskega sedeža,159 ki je načeloma namenjen optimizaciji
poslovanja družbe, ni pa še obravnavalo dejanskega stanja čezmejnega prenosa statutarnega sedeža.
Ta je praviloma namenjen izbiri ustreznejšega korporacijskega in/ali davčnega prava za družbo.
Daily Mail je tipični primer, v katerem je sodišče EU odločalo o izselitvi dejanskega sedeža družbe.
Britanska družba Daily Mail PLC je predlagala prenos osrednje uprave in nadzora, tj. dejanskega
sedeža, na Nizozemsko. Po britanski davčni zakonodaji so bili za plačilo davka od dohodka zavezani
le britanski rezidenti. Če je družba rezident druge države, Veliki Britaniji plača davek le od dohodka,
ki nastane na njenem ozemlju. Po britanskem pravu mora družba, ki želi tudi po izselitvi dejanskega
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Zadeva Daily Mail (81/87) z dne 27. 9. 1988, ZOdl. 1988, stran 5483.
Zadeva Centros (C-212/97) z dne 9. 3. 1999, ZOdl. 1999, stran I-01459.
156 Zadeva Überseering (C-208/00) z dne 5. 11. 2002, ZOdl. 2002, stran I-09919.
157 Zadeva Inspire Art (C-167/01) z dne 30. 9. 2003, ZOdl. 2003, stran I-10155.
158 Zadeva Cartesio (C-210/06) z dne 16. 12. 2008, ZOdl. 2008, stran 9641.
159 Družbam naj bi omogočil spremembo kraja poslovanja brez potrebe po spremembi upoštevnega prava in pravne osebnosti. Gre
samo za prenos glavnega centra odločanja v drugo državo, pri čemer namen družbe ni podrediti se drugemu pravu, ampak še naprej
ostati del dotedanjega, Barbara Rajgelj, Pravo gospodarskih družbe v EU, Ljubljana 2007, str. 221.
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sedeža ohraniti pravno osebnost britanskega prava, pridobiti soglasje pristojnega organa. Ta je
soglasje izdal pod pogojem, da se najprej proda precejšen del premoženja, kar je pomenilo delno
likvidacijo in s tem neželeno obdavčitev. Daily Mail PLC je izpodbijala odločitev organa pred
britanskim sodiščem, ker naj bi pravica do popolnoma neoviranega prenosa sedeža na Nizozemsko
izhajala iz svobode ustanavljanja sedeža iz členov 43 in 48 PES.160 Sodišče EU je odločilo, da je
bistvo svobodnega ustanavljanja sedeža zagotoviti tujim družbam dostop do trga gostujoče države
članice pod enakimi pogoji, kot veljajo za domače družbe. Poleg tega svobodno ustanavljanje sedeža
pomeni tudi, da izvorna država članica svojim družbam ne sme preprečevati izselitve v drugo državo
članico, saj bi bila sicer svoboda ustanavljanja sedeža brezpredmetna (16. točka sodbe). Britanska
zakonodaja ne omejuje tovrstnih transakcij, niti ne preprečuje delnega ali popolnega prenosa
dejavnosti z britanske družbe na tujo družbo. Zahteva le oblastno dovoljenje, kadar takšna družba
želi prenesti osrednjo upravo ali nadzor ven iz Velike Britanije in hkrati ohraniti pravno osebnost
britanskega prava (18. točka sodbe). Pogojevanje izselitve dejanskega sedeža z izdajo oblastnega
dovoljenja pa po mnenju Sodišča ES ne predstavlja kršitve svobodnega ustanavljanja sedeža. Daily
Mail se obravnava kot primer, zaradi katerega države članice lahko omejujejo svoje družbe pri
izselitvi dejanskega sedeža.161
V primeru Centros je sodišče EU odločalo o vprašanju proste čezmejne priselitve dejanskega sedeža.
Danska državljana, s prebivališčem na Danskem, sta v Veliki Britaniji ustanovila družbo Centros
Ltd., ki naj bi v državi ustanovitve imela le statutarni sedež, dejanski sedež pa na Danskem, kjer naj
bi v celoti opravljala dejavnost prek tam registrirane podružnice. Ko sta na Danskem vložila zahtevo
za registracijo podružnice, je pristojni organ vpis zavrnil z obrazložitvijo, da ustanovitelja na
Danskem ne želita registrirati podružnice, ampak želita priseliti dejanski sedež iz Velike Britanije.
Po mnenju organa je bil namen ustanovitve po britanskem pravu obiti dansko zakonodajo, ki za
ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo zahteva minimalni osnovni kapital, kar po britanskem
pravu ni potrebno. Sodišče EU je odločilo, da zavrnitev registracije v tem primeru pomeni ravnanje,
ki nasprotuje pravici do sekundarne ustanovitve (39. točka sodbe). Dejstvo, da država članica ne
more zavrniti registracije podružnice družbe, ustanovljene v skladu s pravom druge države članice,
ji ne preprečuje sprejema ustreznih ukrepov za preprečevanje ali kaznovanje same družbe ali njenih
družbenikov v primeru konkretnih zlorab javnih ali zasebnih upnikov, vendar pa boj proti zlorabam
ne more biti opravičilo za načelno zavračanje registracije vsem družbam, ki imajo statutarni sedež

160
161

Sedaj 49. in 54. člen PDEU.
Rajgelj, že navedeno delo, Ljubljana 2007, str. 230-231.

80

zunaj države članice dejanskega poslovanja (38. točka sodbe).162 Centros je ena najvplivnejših sodb
Sodišča ES. Iz nje avtorji izvajajo različne sklepe, tako glede kratkoročnih vplivov na ureditev
mednarodnega kolizijskega prava družb v EU kot dolgoročnih vplivov na divergenco oziroma
konvergenco v razvoju korporacijskega prava v EU. Ker sodba nikjer ne uporablja kolizijskopravne
terminologije in argumentacije, zlasti nekateri nemški teoretiki zagovarjajo mnenje, da sodba pušča
kolizijsko pravo nedotaknjeno.163 Dodatno nejasnost je povzročilo tudi dejstvo, da je bila v spor
vpletena država s teorijo ustanovitve, zaradi česar je del komentatorjev trdil, da se sodba navezuje
samo na države s teorijo ustanovitve.164
V primeru Überseering BV je nizozemska družba, ki je v Nemčiji kupila kos zemljišča z zgradbo,
za katero je z nemškim izvajalcem sklenila pogodbo o obnovi. Nemškega pogodbenega partnerja je
pred nemškim sodiščem tožila zaradi neizpolnjevanja obveznosti. Družba je dejanski center
odločanja prenesla v Nemčijo, saj je bila večina delnic v rokah nemških delničarjev. Ker je bil
dejanski sedež nizozemske družbe prenesen v Nemčijo, sta sodišči menili, da je njen pravni položaj
treba presojati po nemškem pravu. Ker družba ni bila ustanovljena po nemškem pravu, nima pravne
sposobnosti in zato tudi ne sposobnosti biti stranka postopka. Sodišče EU se je odločilo, da kadar
država članica (B) šteje, da je družba, ustanovljena po pravu druge države članice (A), v kateri ima
tudi statutarni sedež, osrednjo upravo prenesla v državo članico B, člena 43 in 48 PES165
prepovedujeta, da bi država članica B družbi odrekla pravno sposobnost in s tem sposobnost biti
stranka pred njenimi nacionalnimi sodišči v postopku uveljavljanja pogodbenih pravic proti družbi,
ustanovljeni v državi članici B. Kadar družba, ustanovljena po pravu države članice (A), v kateri ima
tudi statutarni sedež, izvršuje pravico do svobodne ustanovitve v drugi državi članici (B), člena 43
in 48 PES166 zahtevata, da država članica B prizna pravno sposobnost in s tem sposobnost biti stranka
postopka, ki jo ima družba po pravu države članice ustanovitve.167 Kot zadnji poskus ohraniti teorijo
dejanskega sedeža v literaturi označujejo sodbo nemškega vrhovnega sodišča (nem.
Bundesgerichtshof – GBH), ki je še pred dokončno odločitvijo v primeru Überseering glede
vprašanja priznanja pravne osebnosti tuje družbe spremenilo stališče o odvzemu pravne sposobnosti

Rajgelj, že navedeno delo, Ljubljana 2007, str. 235-238.
Ebke Werner, Das Schicksal der Sitztheorie nach dem Centros-Urteil des Eugh, Juristen Zeitung, št. 13/1999, str.656-660; Kindler
Peter. Niederlassungsfreiheit fur Scheinauslandsgesellschaften? Die ''Centros''-Entscheidung des EuGH und das internationale
Privatrecht. Neue Juristische Wochenschrift, št. 28/1999, str. 1996.
164 Temeljna težava pri oceni posledic odločitve za teorijo dejanskega sedeža izvira iz kompleksnosti danskega mednarodnega
zasebnega prava. Ker glede večine vprašanj sledi teoriji ustanovitve, sama registracija družbe Centros Ltd. V Veliki Britaniji z vidika
danskega prava ni neveljavna, Deakin Simon, Regulatory Competition versus Harmonisation in European Company Law, ESCR
Centre for Business Research, University Cambridge, Working Paper, št. 163/2000, str. 19.
165 Glej opombo 160.
166 Glej opombo 160.
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Rajgelj, že navedeno delo, Ljubljana 2007, str. 238-242.
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zaradi priselitve dejanskega sedeža. V odločbi z dne 01.07.2002 je podalo mnenje, da je tujo družbo,
ki ni priznana po nemškem pravu, treba obravnavati kot javno trgovinsko družbo (nem. Offene
Handelsgesellschaft – Ohg) ali kot družbo civilnega prava (nem. Gesellschaft bürgerliches Rechts –
GbR) in ji s tem podeliti sposobnost biti stranka.168
V primeru Inspire Art je družba Inspire Art Ltd., s statutarnim sedežem v Veliki Britaniji, imela
podružnico na Nizozemskem, v registru pa ni imela oznake, da gre za navidezno tujo družbo. Ker je
poslovala izključno na Nizozemskem, bi bilo to po nizozemskem pravu obvezno. Sodišče EU je
odločilo, da je nacionalna zakonodaja v nasprotju s členom 2 Enajste direktive (o publiciteti
podružnic), ki podružnicam družb, ustanovljenih v skladu s pravom druge države članice, nalaga
dolžnosti razkritja, ki niso predvidene v tej direktivi. V nasprotju s členom 43 in 48 PES169 je
nacionalna zakonodaja, ki v tej državi izvrševanju svobode sekundarnega ustanavljanja s strani
družbe, ustanovljene po pravu druge države članice, postavlja določene pogoje nacionalnega prava
v zvezi z ustanavljanjem družb, ki zadevajo minimalni kapital in odgovornost direktorjev. Razlog,
zakaj je bila družba ustanovljena v drugi državi in dejstvo, da opravlja dejavnost izključno ali skoraj
izključno v državi članici podružnice, ji ne jemljeta pravice sklicevati se na svobodo ustanovitve, ki
ji jo zagotavlja Pogodba o EU, razen kadar je v konkretnem primeru ugotovljena zloraba. 170 V tem
primeru je Sodišče EU še enkrat presodilo v korist svobode ustanovitve, s čimer je ohranilo
doslednost v svoji sodni praksi. V primerjavi z odločitvama v primerih Centros in Überseering je
pravico do svobodnega ustanavljanja sedeža razlagalo še širše, saj kršitev te svoboščine ne pomeni
le zavračanja pravne osebnosti navidezno tuje družbe, ampak tudi nalaganje dodatnih zahtev v zvezi
s publiciteto in minimalnim osnovnim kapitalom, ki jih država dejanskega sedeža nalaga
podružnicam navidezno tuje družbe, ter sankcije za neizpolnitev teh zahtev.171
Zgoraj je narejen osnovni povzetek odločitev v primerih Daily Mail, Centros, Überseering in Inspire
Art. Če povzamemo dejansko stanje je temeljna kritika odločitve v zadevi Daily Mail, da je sodišče
EU davčnopravno vprašanje nepravilno kvalificiralo kot korporacijskopravno. Bistvo problema
namreč ni bilo priznavanje (korporacijske) pravne osebnosti kot pri ostalih navedenih primerih,
ampak dopustnosti oziroma obsega pogojev, ki jih nacionalna davčna zakonodaja lahko naloži

Lutter Marcus, ''Überseering'' und die Folgen, Betriebs-Berater, št. 1/2003, str. 8.
Glej opombo 160.
170 Rajgelj, že navedeno delo, Ljubljana 2007, str. 243-248.
171 Sodišče EU je razjasnilo, da pri tuji družbi ni dovolj spoštovati le njeno pravno sposobnost biti stranka v postopku, ampak jo je
treba spoštovati kot tako, tj. kot tujo družbo, ki je subjekt prava družb v državi ustanovitve. Kakršnakoli zahteva po prilagoditvi pravu
družb v državi priselitve zato ni skladna z evropskim pravom. Tako tudi Kersting Christian, Schindler Clemens Philipp, The ECJ's
Inspire Art Decision of 30 September 2003 and its Effects on Practice, 4 German Law Journal, št. 12/2003, str. 1277.
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zavezancem, ki se zaradi davčnih razlogov želijo izseliti v drugo državo.172 Iz sodbe je mogoče
razbrati, da je v davčnem smislu šlo za obdavčitev dobička, ki bi ga družba pridobila s prodajo
premoženja, zaradi česar bi se ob prodaji razkrile skrite rezerve. Zaradi ugodnejše davčne obravnave
je družba želela izseliti dejanski sedež na Nizozemsko. Nacionalne davčne zakonodaje precej
različno obravnavajo čezmejno izselitev dejanskega sedeža. Navadno je to razlog za davčno
likvidacijo, ki v nekaterih državah nastopi skupaj s korporacijsko, v drugih pa samostojno.
Zagovarjati je mogoče stališče, da davčna likvidacija, ki je ne spremlja prenehanje pravne osebnosti
družbe, ne pomeni kršitve svobode ustanavljanja sedeža. Zato bi bilo za pravilno odločitev v zadevi
Daily Mail najprej treba ugotoviti, kakšna bi bila sankcija za neizpolnitev davčne obveznosti,
naložene v pogojnem soglasju oblastnega organa. Če bi bila sankcija za neizpolnitev davčnih
obveznosti takojšnja korporacijska likvidacija, bi takšna davčna zakonodaja posegla v pravila prava
družb in bi pomenila kršitev člena 43 in 48 PES.173 Če bi bila posledica neupoštevanja oblastnih
zahtev samo druga oblika kaznovalne sankcije, takšna davčna likvidacijska obravnava ne bi posegla
v svobodo ustanavljanja sedeža. Ker v primeru Daily Mail pravzaprav ni bilo odločeno o
korporacijskem vprašanju, je težko trditi, da je izoblikoval pravno pravilo, da država članica ob
izselitvi dejanskega sedeža družbi sme odvzeti pravno osebnost.174 Takšno stališče bi zavzela tudi
sama. Sodišče EU je v zadevi Daily Mail odločilo, da pogojevanje izselitve dejanskega sedeža z
izdajo oblastnega dovoljenja ne predstavlja kršitve svobodnega ustanavljanja sedeža. Pri tem pa ni
presojalo kakšno je lahko to oblastno dovoljenje oziroma kakšne pogoje (predvsem davčne) lahko
to oblastno dovoljenje ima. V kolikor bi bilo oblastno dovoljenje takšne narave, da bi neizpolnitev
davčnih obveznosti pomenilo takojšnjo korporacijsko likvidacijo, bi takšna davčna zakonodaja
pomenila poseg v pravila prava družb in bi pomenila kršitev člena 43 in 48 PES.175 Ker bi lahko
imela oblastna dovoljenja različne davčne posledice oziroma v povezavi s tem tudi različne
korporacijske posledice, bi bilo potrebno vsako oblastno dovoljenje presojati posebej. Predvsem bi
bilo potrebno oblastno dovoljenje presojati glede na dejanske posledice (davčne in korporacijske) za
družbo. Sodišče bi se v zvezi s tem vprašanjem moralo opredeliti bolj podrobno oziroma bi moralo
podati ustrezno mnenje ali celo nastaviti ustrezno matriko v tej smeri, kakšne posledice in v kakšni
meri so dovoljene, da s tem ne bi povzročile kršitve svobodnega ustanavljanja sedeža.
Po Daily Mail se je zdelo, da je sodišče EU zamrznilo vprašanje čezmejnega prenosa sedeža.
Soočeno z velikimi razlikami med nacionalnimi pravnimi redi je menilo, da ne gre za vprašanje, ki
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bi bilo lahko rešeno v skladu s pravili o svobodi ustanovitve sedeža, ampak ga je treba rešiti z bodočo
zakonodajo ali konvencijo.176
Sodišče EU se je v zadevi Cartesio opredelilo tudi do prenosa statutarnega sedeža družbe.177 Domača
država članica mora načeloma dopustiti izselitev statutarnega sedeža družbe,178 če ciljna država
članica dopušča čezmejno priselitev sedeža, in sicer ob smiselni uporabi določb o čezmejnem
prenosu sedeža SE.179 Ob tem domača država članica od družbe, ki želi prenesti svoj statutarni sedež
v drugo državo članico in se s tem preoblikovati v družbo po pravu te ciljne države članice, ne sme
zahtevati izvedbe likvidacijskega postopka (iz česar izhaja, da ne sme predhodno zahtevati učinkov
obdavčitve). Družba torej v primeru čezmejnega prenosa statutarnega sedeža v domači državi članici
ne preneha, prav tako se ji v ciljni državi članici ni treba ponovno ustanoviti, saj bi takšne zahteve
nasprotovale pravici do svobodnega ustanavljanja po 49. in 54. členu PDEU.180
Praviloma bi moral biti čezmejni prenos statutarnega sedeža družbe dopusten in davčno nevtralen
tako z vidika družbe kot tudi z vidika njenih družbenikov. Vendarle v praksi ob odsotnosti
normativne ureditve takšna obravnava transakcije s strani davčnih organov držav članic ni verjetna.
Zato bi bilo treba družbi in njenim družbenikom ob čezmejnem prenosu statutarnega sedeža družbe
zaradi primerljivosti položaja priznavati vsaj ugodnosti, kot bi jim bile priznane, če bi družba v
pravnem prometu nastopala v pravnoorganizacijski obliki SE. Tudi transakcija čezmejnega prenosa
sedeža družbe naj bi se namreč v skladu z odločitvijo Sodišča EU v zadevi Cartesio izvedla ob
smiselni uporabi določb, ki urejajo čezmejni prenos sedeža SE (Uredba SE in relevantne določbe
nacionalnih zakonodaj). Transakcijo čezmejnega prenosa sedeža družbe (ne glede na to, ali se izseli
iz Slovenije ali priseli v Slovenijo) bi tako lahko obdavčili ob smiselni uporabi določb drugega
odstavka 54. člena ZDDPO-2, ki urejajo čezmejni prenos sedeža SE in so bile v slovensko
nacionalno zakonodajo vnesene na podlagi določil Direktive 2009/133. To bi v primeru izselitve
statutarnega sedeža slovenske družbe v drugo državo članico pomenilo, da bi bila družba obdavčena,
Ker na tem področju pravo Skupnosti ni harmonizirano, je treba šteti, da Pogodba o EU rešitev problema različnih nacionalnih
zakonodaj glede relevantnih naveznih okoliščin in vprašanja, ali se statutarni ali dejanski domače družbe lahko preneseta v drugo
državo članico, prepušča bodoči skupnostni zakonodaji in konvenciji; Wymeersch Eddy, The transfer of the Company's Seat in
European Company Law, Financial Law Institude, Universiteit Gent, Working Paper, št. 3/2003, str. 6.
177 Družbam, ustanovljenim po pravu ene države, naj bi omogočil izbiro novega, ustreznejšega korporacijskega prava, Rajgelj, že
navedeno delo, Ljubljana 2007, str. 222.
178 Prepoved bi pomenila omejevanje svobode ustanavljanja družbe, zato bi bila upravičena samo z nujnim razlogom splošnega
interesa (glej točko 113 sodbe v zadevi Cartesio).
179 Glej točko 120 sodbe v zadevi Cartesio; glej tudi 8. člen Uredbe Sveta (ES) št. 2157/2001 z dne 8. 10. 2001 o statutu evropske
družbe (SE), Uradni list EU, L 294, 10. 11. 2001, strani 1-21 (v nadaljevanju Uredba SE) in 434. do 444. člen Zakona o gospodarskih
družbah, Uradni list RS, št. 65/2009 - UPB3 in 33/2011 (v nadaljevanju ZGD-1), več S. Prelič, J. Prostor, Evropska delniška družba,
GV Založba, Ljubljana 2009, strani 35-67.
180 Prečiščena verzija Pogodbe o delovanju Evropske unije, PDEU, Uradni list EU, C 83, 30. 3. 2010, stran 47. Prej 43. in 48. člen
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, PES, Uradni list EU, C 325, 24. 12. 2002, stran 33 (prečiščena verzija).
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kot da bi prenehala, razen če bi v Sloveniji ohranila poslovno enoto. V tem primeru bi bila deležna
davčnih ugodnosti v zvezi z dobički, rezervami, rezervacijami in izgubami, ki bi ostale povezane s
to poslovno enoto. Če bi družba iz druge države članice priselila sedež na ozemlje Slovenije, pa bi
bilo takšni družbi prav tako treba priznati davčne ugodnosti v zvezi z dobički, rezervami,
rezervacijami in izgubami, povezanimi s poslovno enoto, ki bi jo družba ohranila v državi članici
izselitve. Transakcija prenosa sedeža bi morala biti davčno nevtralna tudi za družbenike, saj prenos
sedeža ne povzroča realizacije povečanja premoženja. V zvezi s čezmejnim prenosom statutarnega
sedeža družbe pa je treba upoštevati tudi davčno obravnavo dohodkov družbe in njenih družbenikov
po prenosu sedeža. Zaradi možnosti dvojnega rezidentstva ter konflikta obdavčitve po načelu
svetovnega dohodka in po načelu vira velja pri tem opozoriti na tveganje dvojnega obdavčenja, in
sicer tako pri dohodkih družbe kot tudi pri dohodkih njenih družbenikov. Vendar pa so težave
dvojnega obdavčevanja bolj ali manj odpravljene (ali vsaj omiljene) z različnimi metodami,
določenimi v nacionalnih zakonodajah držav članic in mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega
obdavčevanja.181

5.1.1.

OBDAVČITEV DRUŽBE PO ČEZMEJNEM PRENOSU STATUTARNEGA
SEDEŽA

V zvezi z obdavčitvijo družbe (pa tudi njenih družbenikov) po čezmejnem prenosu statutarnega
sedeža je treba upoštevati davčne posledice, ki nastanejo v državi članici izselitve in v državi članici
priselitve sedeža družbe. Države članice praviloma družbe rezidentke obdavčijo po načelu
svetovnega dohodka (world-wide principle), po katerem so zavezane plačati davek od vseh
dohodkov in premoženja, ki ga ustvarijo doma in v tujini (neomejena davčna obveznost),
nerezidentke pa obdavčijo po načelu vira (source principle), po katerem so zavezane plačati davek
od dohodkov, ustvarjenih na ozemlju te države članice (omejena davčna obveznost). Kljub
prizadevanjem za davčno harmonizacijo na notranjem trgu je davčni status družb odvisen od pravil
nacionalne ureditve vsake posamezne države članice. Po ZDDPO-2 se rezidenčni status družbe
kvalificira tako po merilu statutarnega sedeža kot tudi po dejanskem sedežu družbe. Prenos
statutarnega sedeža je davčno motiviran, saj si družbe običajno za statutarni sedež izbirajo države z
ugodnejšim davčnim režimom.182

Prostor Jerneja, Davčnopravni vidik čezmejnega prenosa statutarnega sedeža družbe v EU, Podjetje in delo, 2012, št. 2, str. 345.
Sedež družbe je razviden iz statuta, družbene pogodbe ali akta o ustanovitvi, vpisan v sodni register in tudi javno dostopen v
državah, kjer se vodijo javne knjige. Statutarni sedež je pravna vez med družbo in državo statutarnega sedeža.
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Prenos zgolj statutarnega sedeža družbe (ki se slovenskim družbam zaradi sprejemanja teorije sedeža
ne bi dopustil) v drugo državo članico pa lahko povzroči dvojni rezidenčni status družbe. Ko torej
država statutarnega sedeža rezidenčni položaj določa po statutarnem sedežu, država dejanskega
sedeža pa po dejanskem sedežu, bo družba imela status rezidenta v obeh državah. Obdavčitev po
načelu svetovnega dohodka pogosto privede do dvojnega obdavčenja družb. Dvojno obdavčenje, do
katerega lahko pride v vsakem primeru, ko družba po čezmejnem prenosu sedeža svoje dejavnosti
ne opravlja samo v eni državi članici (gre za konflikt načela svetovnega dohodka in načela vira
oziroma za večkratno obdavčenje po načelu svetovnega dohodka), se lahko odpravlja oziroma omili
z bilateralnimi sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčenja (v nadaljevanju mednarodne pogodbe,
konvencije), sklenjenimi med posameznimi državami članicami, pa tudi s posameznimi pravili,
sprejetimi v nacionalnih pravnih redih držav članic.183 Po ZDDPO-2 je družba rezident, če ima bodisi
statutarni bodisi dejanski sedež v Sloveniji.184 Z vidika davčnega statusa je tako popolnoma ne
konfliktna situacija, če sta statutarni in dejanski sedež družbe v Sloveniji. Prav tako ni sporen davčni
status v primeru hkratnega čezmejnega prenosa statutarnega in dejanskega sedeža družbe, saj bi bila
družba v ciljni državi članici nedvomno obravnavana in obdavčena kot rezidentka. Davčni status
družbe pa bi bil drugačen, če bi družba po prenosu statutarnega in dejanskega sedeža v državi
izselitve ohranila poslovno enoto, ki ne bi predstavljala dejanskega sedeža družbe. Dohodki,
ustvarjeni preko poslovne enote v državi izselitve, bi bili obdavčeni v tej državi po načelu vira.185

5.1.1.1. OBDAVČITEV SKRITIH REZERV IZ PRENESENEGA PREMOŽENJA DRUŽBE
V primeru čezmejnega prenosa statutarnega in dejanskega sedeža družba v matični državi članici
izgubi status rezidentke, kot taka pa je odtlej obravnavana v državi članici gostiteljici. Prenos samo
statutarnega ali samo dejanskega sedeža družbe v drugo državo članico pa lahko privede do tega, da
je družba kot rezidentka obravnavana tako v matični državi članici kot tudi v državi članici
gostiteljici. Ko torej država statutarnega sedeža položaj družbe rezidentke določa po statutarnem
sedežu, država dejanskega sedeža pa (tudi) po dejanskem sedežu družbe,186 bo taka družba imela
status rezidentke v obeh državah, kar povečuje možnost dvojnega obdavčenja. Zato preučitev davčne
zakonodaje države gostiteljice oziroma vseh davčnih posledic prenosa sedeža ni pomembna le v
183

Glej opombo 88.
Rezident je pravna oseba domačega ali tujega prava, ki ima sedež v Sloveniji ali ima kraj dejanskega poslovodstva v Sloveniji (5.
člen ZDDPO-2). Če bi torej slovenska družba prenesla zgolj svoj statutarni sedež (hipotetično, ker zaradi sprejemanja teorije sedeža
trenutno to verjetno ne bi bilo dopustno), bi bila še naprej rezidentka v Sloveniji, prav tako bi bila rezidentka v državi članici priselitve
185 Prostor Jerneja, Silvija Savić, Davčnopravni vidik čezmejnega prenosa statutarnega sedeža družbe v EU, Podjetje in delo, 2012,
št. 2, str. 345.
186 Na primer po slovenski ureditvi je rezident pravna oseba domačega ali tujega prava, ki ima (statutarni - op. a.) sedež v Sloveniji
ali ima kraj dejanskega poslovodstva (dejanski sedež - op. a.) v Sloveniji.
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primeru čezmejnega prenosa statutarnega (in dejanskega) sedeža družbe, temveč tudi ob čezmejnem
prenosu samo dejanskega sedeža družbe. Zaradi čezmejnega prenosa zgolj statutarnega ali zgolj
dejanskega sedeža družbe - to je v primeru razdružitve statutarnega in dejanskega sedeža družbe (ki
v Sloveniji za domače družbe ni dopustna) - lahko torej družba postane rezidentka obeh držav članic
(tako matične države kot tudi države gostiteljice). Lahko pa je od prenosa sedeža naprej v primeru
sklenjenih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja kot rezidentka obravnavana le
v eni državi članici. Tako je bila na primer družba National Grid Indus (zadeva National Grid Indus),
ki je z Nizozemske prenesla svoj dejanski sedež v Združeno kraljestvo, zaradi sklenjene mednarodne
pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja med tema državama članicama kot rezidentka
obravnavana samo v državi članici gostiteljici. Če družba zaradi čezmejnega prenosa sedeža v
matični državi članici izgubi status rezidentke, bi si lahko matična država članica prizadevala družbo
obdavčiti tako, kot da bi ta prenehala, kar pomeni, da bi družbi naložila plačilo davka na nerealizirane
skrite rezerve (kapitalske dobičke).187 Vendar pa bi bila taka rešitev v nasprotju s pravico do
svobodnega ustanavljanja, ki jo družbam zagotavlja pravo EU. Ko družba zaradi čezmejnega prenosa
sedeža izgubi status rezidentke matične države članice, je treba pri njenem obdavčenju razlikovati
dva položaja, in sicer: (1) premoženje družbe, ki bo ostalo v poslovni enoti družbe v matični državi
članici, je treba pod določenimi pogoji izvzeti iz obdavčitve, kot to izhaja iz normativne ureditve
primerljivih položajev po pravu EU; (2) v zvezi s premoženjem družbe, ki se prenese v drugo državo
članico, pa ima matična država članica pravico odmeriti davek na kapitalski dobiček, ki je bil do
čezmejnega prenosa sedeža ustvarjen na njenem ozemlju, četudi še ni realiziran, kot to izhaja iz sodb
Sodišča EU v zadevah Lasteyrie du Saillant, N in National Grid Indus. Ne sme pa že takrat zahtevati
plačila tega davka, temveč lahko družba davek poravna šele ob realizaciji kapitalskega dobička, torej
ob odsvojitvi premoženja, s katerim je bil ustvarjen kapitalski dobiček. Najbolj primerna je
nacionalna ureditev, ki družbi v primeru čezmejnega prenosa sedeža dopušča izbiro med takojšnjim
plačilom odmerjenega davka na kapitalski dobiček in odlogom plačila davka do realizacije
kapitalskega dobička. Vendar pa matična država članica odloga obdavčitve do realizacije
kapitalskega dobička ne sme pogojevati z zavarovanjem za plačilo davčnega dolga, ki bi ga morala
zagotoviti družba. Lahko pa od družbe zahteva oddajo davčne napovedi ob čezmejnem prenosu
sedeža, ki je potrebna za odmero davka, in tudi oddajo vsakoletne davčne napovedi, s katero
nadzoruje morebitno realizacijo kapitalskega dobička družbe v državi članici gostiteljici. Če družba
meni, da je upravno breme zaradi poznejše izterjave odmerjenega davka pretirano, ima še vedno
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"Companies that are incorporated in their territory cannot simply move to another member state and avoid paying tax in that origin
member state by using the freedom of establishment," T. O'Shea, Cartesio: Moving a Company's Seat Now Easier in the EU, Tax
Notes International, let. 53, št. 12/2009, stran 1075.
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možnost takojšnjega plačila davčnega dolga. Odmera davka na kapitalski dobiček v matični državi
članici ob čezmejnem prenosu sedeža družbe je dokončna, saj tej državi tudi v primeru odloga in
plačila davka šele ob odsvojitvi zadevnega premoženja ni treba upoštevati morebitnih poznejših
kapitalskih izgub, ki jih družba utrpi v državi članici gostiteljici.188

5.1.2.

OBDAVČITEV DRUŽBENIKOV PO ČEZMEJNEM PRENOSU STATUTARNEGA
SEDEŽA DRUŽBE

Čezmejni prenos statutarnega sedeža družbe pa ne povzroča posledic le za družbo, temveč vpliva
tudi na davčno kvalifikacijo družbenikov in njihovih dohodkov iz naslova imetništva deleža v družbi.
Če izhajamo iz dejstva, da kraj dejanskega delovanja poslovodstva (dejanski sedež) predstavlja le
ekonomsko vez med družbo in krajem delovanja, lahko sklepamo, da se statutarni sedež družbe
obravnava kot močnejša vez, ki je posledično tudi relevantna za obdavčitev družbenikov. Takšno
stališče potrjuje tudi sama narava sedeža družbe, ki je opredeljena kot ena od korporacijskopravnih
značilnosti (korporacijskopravni atribut) družbe. Določitev sedeža je pomembna za izbiro
korporacijskega prava, ki velja za presojo korporacijskopravnega ustroja in korporacijskopravnih
razmerij družbe, in za uporabo drugih materialnopravnih (na primer davčnih) oziroma kolizijskih
pravil.189 V primeru, ko družba, ki ima statutarni in dejanski sedež v različnih državah članicah,
izplačuje dividende družbenikom, bo izplačilo dividend po načelu vira zapadlo pod davčno
jurisdikcijo države, v kateri ima družba statutarni sedež. Nadalje je davčna kvalifikacija družbenikov
odvisna od njihovega rezidenčnega statusa. Pri dohodkih iz naslova dividend, ki jih prejmejo
družbeniki fizične ali pravne osebe, je pravica do obdavčitve praviloma dana tako državi vira kot
državi rezidentstva. Stopnja davka, po kateri se lahko dohodki iz naslova dividend obdavčijo v državi
vira, je določena s posamezno mednarodno pogodbo.190
Družbeniki, rezidenti Slovenije, ki prejmejo dividende družbe, ki je prenesla svoj statutarni sedež v
drugo državo članico, lahko od obveznosti za plačilo davka odštejejo ustrezen znesek, ki so ga plačali
od dividend z virom izven Slovenije (odbitek tujega davka), pri čemer odbitek tujega davka ne sme
preseči nižjega od: (1) zneska tujega davka na dividende, ki je bil končen in dejansko plačan, ali (2)
zneska davka, ki bi ga bilo treba plačati po ZDDPO-2, če je družbenik pravna oseba, oziroma ZDoh2, če je družbenik fizična oseba, in če odbitek ne bi bil možen. Če ima Slovenija sklenjeno
Prostor Jerneja, Obdavčitev skritih rezerv iz prenesenega premoženja pri čezmejnem prenosu sedeža, Podjetje in delo, letnik 2012,
številka 8, stran 1719.
189 Plavšak Nina, Veliki komentar zakona o gospodarskih družbah, 1. knjiga, GV Založba, Ljubljana 2006, stran 196.
190 Povzeto po Prostor, že navedeni članek, Podjetje in delo, letnik 2012, številka 8, stran 1719.
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mednarodno pogodbo z državo članico, na ozemlju katere je sedež družbe, ki izplačuje dividende
slovenskim rezidentom, se za končen tuji davek šteje znesek tujega davka, izračunan po nižji stopnji,
določeni v mednarodni pogodbi. V skladu s slovensko davčno zakonodajo je prejemnik dividende,
ki je fizična oseba, obdavčen v skladu z določbami ZDoh-2. Davčna osnova je dosežena oziroma
izplačana dividenda (prvi odstavek 91. člena ZDoh-2). Od dividend se izračuna in plača dohodnina
po 20-odstotni stopnji (prvi odstavek 132. člena ZDoh-2) in ta davek se šteje kot dokončen.
Družbenik, ki je pravna oseba, pa je obdavčen v skladu s 24. členom ZDDPO-2, ki pod določenimi
pogoji predvideva izvzem dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam. Izvzem dividend iz
davčne osnove družbenika temelji na predpostavki, da so dobički, iz katerih se dividende izplačajo,
obdavčeni že pri izplačevalcu dobička.191
Družbeniki nerezidenti, ki prejmejo dohodek iz naslova dividend družbe, ki je prenesla svoj
statutarni sedež v Slovenijo, pa so zavezani za plačilo davka od dividend po načelu vira v Sloveniji.
Zaradi lažjega pobiranja se načeloma plačila davka ne zahteva od nerezidentov samih, temveč se
preko sistema davčnega odtegljaja (withholding tax) zagotavlja, da davek za račun nerezidenta
izračuna, odtegne in plača plačnik davka, torej družba s sedežem v Sloveniji kot izplačevalec
dohodka. Z namenom uveljavljanja ugodnosti iz mednarodnih pogodb pa imajo nerezidenti
Slovenije možnost, da pred izplačilom dividend vložijo zahtevek za zmanjšanje oziroma oprostitev
plačila davka od dividend, ki imajo vir v Sloveniji. Plačnik davka lahko izplača dividende in
obračuna davek po nižji stopnji ali od teh dividend izračuna in odtegne davek šele, ko prejme od
davčnega organa potrjeni zahtevek.192

Sodišče EU je 29. novembra 2011 sprejelo sodbo v zadevi National Grid Indus,193 ki je še posebej
pomembna zaradi davčne obravnave prenesenega premoženja v primeru čezmejnega prenosa
dejanskega sedeža družbe. V tej zadevi je dejansko stanje primerljivo z zadevama Daily Mail194 in
Cartesio, saj gre za čezmejno izselitev dejanskega sedeža družbe in s tem za uresničevanje pravice
do svobodnega ustanavljanja. Z davčnega vidika pa sta pomembni odločitvi Sodišča EU v zadevi

Takšna ureditev je skladna z Direktivo Sveta z dne 23. 7. 1990 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz
različnih držav članic (90/435/EGS), katere cilj je na notranjem trgu EU vzpostaviti davčne razmere, podobne razmeram, ki veljajo
na notranjem trgu posamezne države članice, in posledično odpraviti dvojno obdavčitev.
192 Povzeto po Prostor, že navedeni članek, Podjetje in delo, letnik 2012, številka 8, stran 1719.
193 Zadeva C-371/10, National Grid Indus BV proti Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam, 29. 11. 2011,
(National Grid Indus).
194 Zadeva 81/87, The Queen v H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc.,
27. 9. 1988, ZOdl. 1988, stran 5483 (Daily Mail).
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Lasteyrie du Saillant195 in v zadevi N.196 Slednji se sicer nanašata na preselitev fizične osebe, vendar
se po pravu EU (člen 54 PDEU197) družbe, ustanovljene v skladu z zakonodajo posamezne države
članice, ki imajo statutarni sedež, glavno upravo ali glavni kraj poslovanja v EU, za uporabo določb
PDEU v zvezi s svobodo ustanavljanja obravnavajo enako kot fizične osebe, ki so državljani držav
članic.

5.1.2.1. ZADEVA LASTEYRIE DU SAILLANT (2004)
Gospod Hughes de Lasteyrie du Saillant, francoski državljan, se je 12. septembra 1998 iz Francije
preselil v Belgijo. V tem času je bil (neposredni ali posredni) imetnik vrednostnih papirjev, ki so mu
zagotavljali udeležbo v dobičku družbe v višini več kot 25 odstotkov (pomemben delež). Francija
mu je zaradi selitve v drugo državo naložila plačilo davka na kapitalski dobiček. Plačati bi moral
razliko v ceni vrednostnih papirjev, po kateri jih je pridobil, in v morebitni višji ceni, ki so jo
vrednostni papirji dosegali v trenutku njegove selitve v drugo državo. Vendar pa Hughes de Lasteyrie
du Saillant kapitalskega dobička v času selitve še ni ustvaril, saj vrednostnih papirjev ob selitvi ni
odsvojil, temveč je bil njihov imetnik tudi po preselitvi v Belgijo. Francija mu je sicer omogočala
odlog plačila davka na kapitalski dobiček, vendar pa je bilo treba za odlog plačila davka zagotoviti
zavarovanje. Z zagotovitvijo ustreznega zavarovanja za plačilo davčnega dolga bi si gospod de
Lasteyrie du Saillant odložil plačilo davka na kapitalski dobiček do trenutka, ko bi odsvojil
vrednostne papirje in pri tem dejansko ustvaril kapitalski dobiček. Sodišče EU je s sodbo v tej zadevi
z dne 11. marca 2004 ponovno ugotovilo, da je cilj člena 49 PDEU198 predvsem to, da so državljani
drugih držav članic v državi članici gostiteljici obravnavani enako kot državljani te države članice,
vendar pa tudi preprečuje matičnim državam članicam, da bi svoje državljane ovirale pri
ustanavljanju v drugih državah članicah. Četudi neposredna obdavčitev ne spada v sklop prava EU,
morajo države članice v skladu z obstoječo sodno prakso svoje pravice izvrševati v skladu s pravom
EU. Odlog obdavčitve v primeru preselitve davčnega rezidentstva, ki ni avtomatičen oziroma je
pogojen z zagotovitvijo zavarovanja za plačilo dolga, davkoplačevalcu odvzame pravico do
razpolaganja s premoženjem, ki je zagotovljeno kot zavarovanje, zato lahko omejuje pravico do
svobodnega ustanavljanja. Kljub temu bi lahko bil tak ukrep dopusten, če bi služil dosegi legitimnega

Zadeva C-9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant v Minist?re de l''Économie, des Finances et de l''Industrie, 11. 3. 2004, ZOdl.
2004, stran I-2409 (Lasteyrie du Saillant).
196 Zadeva C-470/04, N proti Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo, 7. 9. 2006, Z Odl. 2006, stran I-7409 (zadeva
N).
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Takrat še člen 48 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES; prečiščena oblika), Uradni list EU, C 325, 24. 12. 2002.
198 Takrat še člen 43 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES; prečiščena oblika), Uradni list EU, C 325, 24. 12. 2002, stran
33.
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cilja, ki bi bil skladen s pravom EU in upravičen z nujnimi razlogi v splošnem interesu, njegova
uporaba pa bi morala biti primerna za zagotovitev dosege cilja in ne bi smela prekoračiti tistega, kar
je nujno potrebno za dosego tega cilja. Obravnavani ukrep pa ni oblikovan tako, da bi preprečil
davčne ugodnosti samo umetnim tvorbam, ki stremijo k temu, da zaobidejo francosko davčno pravo.
Doseže namreč vsakogar, ki ima pomemben delež v družbi in prenese svoje davčno rezidentstvo v
drugo državo, pri čemer pa prenos davčnega rezidentstva fizične osebe sam po sebi vendarle ne
pomeni davčnega izmikanja. Zastavljeni cilj - preprečevanje davkoplačevalcu, da le začasno prenese
svoje davčno rezidentstvo, preden proda vrednostne papirje, z edinim namenom izmikati se plačilu
davka na ustvarjeni kapitalski dobiček v Franciji - se lahko doseže z ukrepi, ki so manj strogi in manj
omejujejo svobodo do prostega ustanavljanja. Člen 49 PDEU tako preprečuje državi članici, da z
namenom preprečevanja tveganja davčnega izogibanja vzpostavi mehanizem, ki bi obdavčil
kapitalske dobičke, ko davkoplačevalec prenese svoje davčno rezidentstvo v drugo državo članico.
V skladu z ustaljeno sodno prakso zmanjšanje davčnih prihodkov (države) ne more biti obravnavano
kot cilj, ki bi bil v splošnem interesu, zaradi katerega bi bili upravičeni ukrepi, ki omejujejo temeljno
svoboščino prava EU. Zato zmanjšanje davčnih prihodkov države, ker je davkoplačevalec preselil
svoje davčno rezidentstvo v drugo državo članico, v kateri je davčni sistem drugačen ali je bolj
ugoden za njega, ne more upravičiti omejitve svobode do prostega ustanavljanja. Sodišče EU je torej
v zadevi Lasteyrie du Saillant leta 2004 odločilo, da sta zahteva za takojšnje plačilo davka na (še
nerealizirani) kapitalski dobiček in zahteva po zagotovitvi zavarovanja za plačilo davčnega dolga
zaradi odloga plačila davka v primeru preselitve državljana v drugo državo članico prestroga ukrepa,
ki nista združljiva s pravom EU. Ta ukrepa namreč diskriminirata osebo, ki se preseli v drugo državo
članico, pri čemer oseba, ki ne bi odsvojila vrednostnih papirjev in ne bi spremenila davčnega
rezidentstva, ne bi bila zavezana k plačilu davka na kapitalski dobiček oziroma k zagotovitvi
zavarovanja za plačilo tega davka zaradi odloga davka. Zato je sodišče sklenilo, da Francija gospoda
de Lasteyrie du Saillanta zaradi selitve v Belgijo ne bi smela obdavčiti oziroma od njega ne bi smela
zahtevati zagotovitve zavarovanja za plačilo davka na kapitalski dobiček, saj tovrstni ukrepi
omejujejo pravico do preselitve oziroma pravico do svobodnega ustanavljanja.199

5.1.2.2. ZADEVA N (2006)
Oseba N je 22. januarja 1997 prenesla svoje prebivališče z Nizozemske v Združeno kraljestvo. V
tem času je bila edini družbenik treh nizozemskih družb z omejeno odgovornostjo, katerih
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poslovodstvo je bilo po tem datumu na Nizozemskih Antilih. Na njeno zahtevo ji je Nizozemska
odobrila odlog plačila davka na kapitalski dobiček, vendar pa je morala za to davčno ugodnost oseba
N zagotoviti zavarovanje za plačilo ugotovljenega davčnega dolga. Za izpolnitev tega pogoja je
oseba N zastavila deleže ene od družb. Po sodbi v zadevi Lasteyrie du Saillant je bilo na
Nizozemskem sprejeto stališče, da je treba pogoj zagotovitve zavarovanja za odlog plačila davčnega
dolga v primeru selitve osebe v drugo državo članico odpraviti. Davčne oblasti so tako osebi N
sporočile, da se lahko zavarovanje, ki ga je dala zaradi odloga plačila davčnega dolga, sprosti.
Vendar pa je oseba N pred sodiščem izpodbijala ureditev, po kateri je morala zagotoviti zavarovanje
zaradi odloga plačila davka, saj naj bi po njenem mnenju nasprotovala pravu EU. Poleg tega pa po
njeni oceni zgolj sprostitev zavarovanja v primeru ugotovitve kršitve prava EU ne zadostuje za
odpravo kršitve pravice do svobodnega ustanavljanja. Sodišče EU je 7. septembra 2006 odločilo, da
status edinega družbenika družb osebi N omogoča, da se sklicuje na člen 49 PDEU.200 Kot v zadevi
Lasteyrie du Saillant je Sodišče EU tudi v tej zadevi ugotovilo, da oseba N ni bila enako obravnavana
kot oseba, ki bi ohranila prebivališče na Nizozemskem. Oseba N je zaradi selitve v drugo državo
postala zavezana za davek na dohodek, ki ga še ni pridobila, medtem ko ne bi bila obdavčena, če bi
še naprej prebivala na Nizozemskem. Četudi je Nizozemska dopuščala možnost odloga obdavčitve,
pa ta ni bil avtomatičen, temveč je bil pogojen z zagotovitvijo zavarovanja. Tak pogoj ima
omejevalni učinek, če davčnemu zavezancu onemogoča razpolaganje s premoženjem, ki je bilo
zagotovljeno za zavarovanje plačila odloženega davčnega dolga. Obravnavani sistem obdavčitve
lahko zato ovira uresničevanje svobode ustanavljanja. Vendar pa bi bil lahko dopusten, če bi služil
dosegi cilja v javnem interesu, bi bil primeren za zagotovitev uresničitve tega cilja in če ne bi
presegal tistega, kar je nujno potrebno za uresničitev tega cilja (zadeva Lasteyrie du Saillant).
Ohranitev porazdelitve davčne pristojnosti med državami članicami je legitimen cilj, ki ga Sodišče
EU priznava, ukrep zagotovitve zavarovanja zaradi odobritve odloga plačila davčnega dolga pa je
primeren ukrep za zagotovitev uresničenja tega cilja. Vendar je vprašanje, ali je tudi sorazmeren.
Zahteva po oddaji davčne napovedi, ki se zahteva ob prenosu prebivališča in je potrebna za izračun
davka na dohodek, je upravna formalnost, ki lahko davčnega zavezanca odvrača od uresničevanja
temeljne svoboščine po pravu EU, vendar ni nesorazmerna glede na cilj porazdelitve davčne
pristojnosti, zlasti odprave dvojnega obdavčenja med državami članicami. Nasprotno pa obveznost
zagotovitve zavarovanja za odobritev odloga plačila davka v primeru prenosa prebivališča, četudi
Takrat še člen 43 PES, ki določa pravico do ustanavljanja in sicer: V okviru določb, navedenih v nadaljevanju, se omejitve glede
pravice do ustanavljanja za državljane ene države članice na ozemlju druge države članice prepovejo. Ta prepoved se uporablja tudi
za omejitve pri ustanavljanju agencij, podružnic ali hčerinskih družb državljanov katere koli države članice s sedežem na ozemlju
katere koli države članice. Pravica do ustanavljanja zajema pravico začeti in opravljati dejavnost kot samozaposlena oseba ter pravico
do ustanovitve in vodenja podjetij, zlasti družb ali podjetij iz drugega odstavka člena 54, pod pogoji, ki jih ob upoštevanju določb
poglavja o kapitalu za svoje državljane določa zakonodaja države, v kateri se taka ustanovitev izvede.
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nedvomno olajša pobiranje davka od tujega rezidenta, presega to, kar je nujno potrebno za
zagotovitev delovanja in učinkovitosti davčnega sistema, ki temelji na načelu davčne teritorialnosti.
Obstajajo namreč ukrepi, ki manj omejujejo svobodo ustanavljanja, kot sta na primer prošnja države
članice drugi državi članici za posredovanje informacij, potrebnih za pravilno odmero davka na
dohodek, in vzajemna pomoč držav članic pri izterjavi terjatev. Glede zagotovitve zavarovanja za
odobritev odloga plačila davčne obveznosti je Sodišče EU še ugotovilo, da zastavitev deležev družb
zmanjša zaupanje v plačilno sposobnost njihovega imetnika, ki lahko zato v prihodnje pričakuje
manj ugodne kreditne pogoje. Posledic kršitve pravice do svobodnega ustanavljanja zato ni dopustno
popraviti z učinkom za nazaj samo s sprostitvijo zavarovanja. Nacionalno pravo mora urediti vsa
vprašanja, ki se nanašajo na neupravičeno pobiranje davkov, kot je plačilo obresti in nadomestitev
morebitnih stroškov, povzročenih z zagotovitvijo zavarovanja, prav tako pa je država članica
posamezniku dolžna povrniti škodo, ki mu jo je povzročila s kršitvijo prava EU in za katero je
odgovorna. Pri odmeri davka pa se tudi niso upoštevale izgube, ki bi lahko nastale po prenosu
prebivališča osebe N. Te bi v primeru, da oseba N ne bi prenesla svojega prebivališča z Nizozemske,
zmanjševale davčni dolg, ki bi zapadel ob naknadni odsvojitvi zadevnih deležev. Če bi se davek na
dohodek izračunal na podlagi dejansko doseženega povečanja vrednosti, bi lahko bil nižji, morebiti
pa povečanja vrednosti deleža do odsvojitve in s tem obdavčitve niti ne bi bilo. Sodišče EU je
odločilo, da davčna ureditev, ki ne upošteva v celoti zmanjšanja vrednosti, do katere lahko pride po
prenosu prebivališča davčnega zavezanca, nasprotuje členu 49 PDEU, razen če se zmanjšanje
upošteva v državi članici gostiteljici. To stališče je Sodišče EU nekoliko nadgradilo v letu 2011 s
sodbo v zadevi National Grid Indus.201

5.1.2.3. ZADEVA NATIONAL GRID INDUS (2011)
V zadevi National Grid Indus je Sodišče EU pred nedavnim odločalo o praktično enakih pravnih
vprašanjih kot v dveh prej obravnavanih davčnih zadevah, le da je šlo v tem primeru za preselitev
(izselitev dejanskega sedeža) družbe. V sodbi se govori o "prenosu sedeža dejanske uprave družbe v
državo članico, ki ni država njene ustanovitve", zaradi poenotenja izrazja pa bo v nadaljevanju
govora o čezmejnem prenosu dejanskega sedeža družbe. Nizozemska družba z omejeno
odgovornostjo National Grid Indus je 15. decembra 2000 prenesla sedež dejanske uprave družbe v
Združeno kraljestvo. Od 10. junija 1996 je izkazovala terjatev do družbe National Grid Company
plc s sedežem v Združenem kraljestvu v višini 33.113.000 GBP. Po rasti tečaja britanskega funta v
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primerjavi z nizozemskim guldnom je v zvezi s to terjatvijo nastal nerealizirani tečajni dobiček, ki
je ob čezmejnem prenosu dejanskega sedeža družbe znašal 22.128.160 NLG. Praviloma bi
nizozemska družba National Grid Indus zaradi prenosa dejanskega sedeža družbe v Združeno
kraljestvo ostala neomejeno davčno zavezana na Nizozemskem, vendar pa je bila med državama
članicama sklenjena mednarodna pogodba o izogibanju dvojnega obdavčenja. Ta je med drugim
določala, da se družba, ki je rezidentka obeh držav pogodbenic, šteje kot rezidentka samo tiste države
pogodbenice, v kateri ima sedež dejanske uprave. Po prenosu dejanskega sedeža družbe National
Grid Indus v Združeno kraljestvo je bilo treba to družbo šteti kot rezidentko Združenega kraljestva,
pri čemer družba na Nizozemskem ni ohranila niti poslovne enote. Za obdavčitev dohodka in
kapitalskega dobička je bilo torej po čezmejnem prenosu dejanskega sedeža družbe izključno
pristojno Združeno kraljestvo. Zato je bilo treba pripraviti zaključni račun nerealiziranega
kapitalskega dobička, ki je obstajal ob čezmejnem prenosu dejanskega sedeža družbe. Nizozemske
davčne oblasti so odločile, da mora družba National Grid Indus ob prenosu sedeža plačati prej
omenjeni znesek tečajnega dobička, s čimer pa se družba ni strinjala. Sodišče EU je v sodbi z dne
29. novembra 2011 potrdilo nekaj stališč, ki jih je sprejelo že v zadevah Daily Mail, Überseering in
Cartesio. Med drugim je ponovno odločilo, da ima država članica možnost naložiti družbi,
ustanovljeni na podlagi njenega pravnega reda, omejitve glede prenosa sedeža dejanske uprave te
družbe zunaj njenega ozemlja, da bi ta lahko ohranila pravno subjektiviteto, ki jo ima na podlagi
prava te države članice. Vendar pa v obravnavani zadevi čezmejni prenos dejanskega sedeža družbe
ni vplival na status te družbe, saj se na Nizozemskem za družbe uporablja teorija ustanovitve.
Čezmejni prenos dejanskega sedeža družbe torej ni vplival na status družbe kot družbe nizozemskega
prava, zato se je ta družba lahko sklicevala na člena 49 in 54 PDEU in je na njuni podlagi lahko
izpodbijala zakonitost obdavčitve nerealiziranega kapitalskega (tečajnega) dobička ob prenosu
sedeža. Družba nizozemskega prava, ki namerava v okviru uresničevanja pravice do svobodnega
ustanavljanja prenesti dejanski sedež družbe v drugo državo članico, zaradi obdavčenja
nerealiziranega kapitalskega dobička utrpi zmanjšanje denarnih sredstev v primerjavi z družbo, ki
ohrani dejanski sedež na Nizozemskem - ga torej prenese znotraj nizozemskega ozemlja. Sodišče
EU je enako kot v zadevi Lasteyrie du Saillant in v zadevi N ugotovilo, da lahko tako različno
obravnavanje v zvezi z obdavčitvijo kapitalskega dobička nizozemske družbe odvrne od čezmejnega
prenosa sedeža, zato pomeni omejitev, ki je praviloma prepovedana z določbami prava EU o svobodi
ustanavljanja. Sodišče EU je ponovilo svoje ugotovitve, da je omejitev svobode ustanavljanja
dopustna samo, če jo upravičujejo nujni razlogi v splošnem interesu, pri čemer mora biti primerna
za uresničitev zastavljenega cilja in ne sme presegati tistega, kar je nujno potrebno za dosego tega
cilja. Cilj zagotavljanja uravnotežene razdelitve davčne pristojnosti med državami članicami, ki je v
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skladu z načelom davčne teritorialnosti in je povezan s časovnim dejavnikom, je legitimen cilj, ki ga
Sodišče EU priznava. Sodišče EU je poudarilo, da se matični državi članici v primeru čezmejnega
prenosa dejanskega sedeža družbe ni treba odpovedati pravici do obdavčitve dobička, ki je nastal v
okviru njene davčne pristojnosti pred prenosom sedeža družbe. Družba National Grid Indus je zaradi
prenosa sedeža prenehala ustvarjati dobiček, ki bi bil obdavčljiv na Nizozemskem, zato je bilo treba
pripraviti zaključni račun glede dobička, ki se nanaša na sredstva družbe in ki je obstajal ob prenosu
njenega sedeža v Združeno kraljestvo. Dobiček, ustvarjen po čezmejnem prenosu sedeža družbe, pa
se bo v skladu z določbami mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja obdavčil v
državi članici gostiteljici. Matična država članica ima torej pravico obdavčiti ekonomsko vrednost,
ustvarjeno z nerealiziranim kapitalskim dobičkom na njenem ozemlju, čeprav dobiček tam še ni bil
dejansko realiziran. Vendar pa je Sodišče EU odločilo, da je treba razlikovati med odmero davka in
njegovo izterjavo. Odmera davka na nerealizirani kapitalski dobiček, ki je nastal na ozemlju
določene države članice, v trenutku, ko preneha davčna pristojnost te države v zvezi z zadevno
družbo, to je v obravnavanem primeru ob čezmejnem prenosu dejanskega sedeža družbe, je
sorazmeren ukrep. Davčni sistem države gostiteljice je tisti, po katerem se bo praviloma upošteval
dejansko realizirani dobiček ali izguba ob poplačilu ali prenosu terjatve po čezmejnem prenosu
sedeža družbe. Morebitno neupoštevanje kapitalskih izgub s strani države članice gostiteljice pa
matične države članice ne obvezuje, da ob realizaciji sredstev ugotovi vrednost davčnega dolga, ki
je bila dokončno določena ob čezmejnem prenosu dejanskega sedeža družbe. Svobode ustanavljanja
torej ni mogoče razumeti tako, da je država članica dolžna prilagajati svoja davčna pravila tistim v
drugi državi članici, da bi v vseh položajih zagotovila obdavčitev, ki odpravlja vsakršno neenakost
zaradi nacionalnih davčnih ureditev.202 Zgolj za odmero davka ob čezmejnem prenosu sedeža družbe
je treba šteti, da ne presega tistega, kar je nujno potrebno za dosego uravnotežene razdelitve davčne
pristojnosti med državami članicami, ne pa tudi za njegovo izterjavo. Nacionalna ureditev, ki bi
družbi v primeru čezmejnega prenosa sedeža dopuščala izbiro med takojšnjim plačilom davka ali pa
odlogom plačila davka do realizacije kapitalskega dobička, bi pomenila ukrep, ki bi manj posegel v
svobodo ustanavljanja od takojšnje izterjave davčnega dolga. Če bi družba menila, da je upravno
breme zaradi poznejše izterjave pretirano, pa bi se lahko še vedno odločila za takojšnje plačilo
odmerjenega davka. Ni namreč mogoče izključiti, da bi upravno breme (vsakoletna davčna napoved)
v primeru zapletene sestave prenesenega premoženja družbi povzročilo večjo oviro svobode
ustanavljanja kot takojšnje plačilo davka. Mehanizmi medsebojne pomoči med državami članicami
S tem je Sodišče EU nekoliko predrugačilo svoje stališče, ki ga je sprejelo nekaj let poprej v zadevi N, po katerem je bila davčna
ureditev, ki ni v celoti upoštevala zmanjšanja vrednosti, do katere bi lahko prišlo po prenosu prebivališča davčnega zavezanca, v
nasprotju s členom 49 PDEU (takrat še členom 43 PES), razen če bi se zmanjšanje upoštevalo v državi članici gostiteljici (točka 54
sodbe v zadevi N).
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zadostujejo, da se matični državi članici omogoči opravljanje nadzora verodostojnosti davčnih
napovedi družb, ki so se odločile za plačilo davka na kapitalski dobiček ob njegovi realizaciji. Samo
dejstvo, da družba prenese svoj sedež v drugo državo članico, pa ne ustvarja splošne domneve o
davčni goljufiji in ne upravičuje ukrepa, ki posega v uresničevanje temeljne svoboščine po pravu
EU.203
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6.

ZAKLJUČEK

V nalogi sem poskušala argumentirano odgovoriti na nekatera vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z
davčnopravnim vidikom obdavčitve družbenikov ob likvidaciji družbe. Likvidacija gospodarske
družbe namreč povzroči davčne posledice, tako na ravni družbe, ki zaradi likvidacije preneha, kot
tudi na ravni njenih družbenikov. Pri tem pa je pomembno, da se zagotovi varstvo upnikov in lastnina
nad preostalim premoženjem. ZGD-1 zaradi varstva upnikov prepoveduje razdelitev premoženja
med delničarje oziroma družbenike pred dokončnim poplačilom vseh upnikov. ZGD-1 določa še
šestmesečni čakalni rok od zadnje objave sklepa o likvidaciji za razdelitev premoženja med
delničarje oziroma družbenike, pri čemer ni pomembno, v kakšnem času je bil končan likvidacijski
postopek. S tem se zagotavlja varstvo upnikov. Lastnina nad preostalim premoženjem pa je
podvržena obdavčitvi. Likvidacija družbe, ki preneha, privede do dokončne obdavčitve te družbe,
do izračuna dokončne davčne obveznosti in do izbrisa davčnega zavezanca iz sodnega registra. Z
vidika pobiralca davkov (države) pa likvidacija družbe pomeni izgubo davčnega vira. V nalogi je
obrazloženo kdaj ''zadnjo'' davčno obveznost družbe poravna družba, ki bo izbrisana in kdaj oziroma
v katerih primerih morajo ''zadnjo'' davčno obveznost poravnati aktivni družbeniki. V kolikor pride
do izbrisa družbe po skrajšanem postopku, so aktivni družbeniki tisti, ki se zavežejo, da bodo v roku
enega leta poravnali vse obveznosti izbrisane družbe, ki so morebiti ostale neplačane, kar vključuje
tudi davčno obveznost. Je pa ob tem treba poudariti, da morajo družbeniki za namene poplačila
davčnega dolga zagotoviti ustrezno zavarovanje. V kolikor se družba izbriše na podlagi rednega
likvidacijskega postopka, je mogoče likvidacijski postopek zaključiti le v primeru, če ima družba
dovolj premoženja, da so iz njega lahko poplačane vse zapadle obveznosti (tudi davčne), v
nasprotnem primeru se likvidacijski postopek ustavi in se začne stečajni postopek. Posebej pa je v
nalogi obravnavan tudi primer izbrisa družbe brez likvidacije. V zvezi s tem je obravnavan primer,
za katerega sem navedla, da gre po mojem mnenju prav tako za ''obdavčitev družbenikov ob
likvidaciji družbe'', saj gre skozi zakonska določila za različno obravnavo ''aktivnih družbenikov'' in
sicer v povezavi z dolžnostjo, da poplačajo vse obveznosti izbrisane družbe. Davčne posledice ob
likvidaciji družbe pa nastanejo tudi na ravni družbenikov in sicer nastanejo takrat, če se med njih
razdeli preostanek premoženja (po poplačilu upnikov in ureditvi vseh ostalih razmerij). Davčne
posledice so različne in sicer se najprej razlikujejo po tem ali je družbenik pravna ali fizična oseba.
V kolikor je družbenik pravna oseba, se obdavčitev opravi po določilih ZDDPO-2, v kolikor pa je
družbenik fizična oseba, pa se obdavčitev opravi v okviru ZDoh-2.
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Davčne posledice, ki se pojavijo kot posledica likvidacije gospodarske družbe so različne, pri tem je
odločilnega pomena pravno organizacijska oblika gospodarske družbe, kakor tudi status njenih
družbenikov. Gospodarska družba je samostojni subjekt, ki je nosilec pravic in obveznosti v pravnem
prometu in sicer tudi pravic in obveznosti, ki izhajajo iz obdavčenja te pravne osebe. Ker ima
gospodarska družba sposobnost biti lastnik premoženja, se s prenehanjem gospodarske družbe
spreminjajo (prenehajo) tudi razmerja, ki jih je imela ta gospodarska družba do tretjih oseb. V
davčnih zadevah zato prenehanje gospodarske družbe posega v interese, ki jih je v zvezi z
obdavčenjem imela in jih ob prenehanju ima država do te gospodarske družbe. Namen postopkovnih
davčnih pravil pa je predvsem v zavarovanju davčnih upravičenj, ki jih ima država iz naslova
pobiranja davka. Postopkovna pravila ob prenehanju gospodarske družbe urejajo zgolj postopek
predlaganja ''končnega'' davčnega obračuna gospodarske osebe, ki preneha, plačilo davka po tem
davčnem obračunu in vprašanje obdavčitve skritih rezerv. Kadar se nad zavezancem začne postopek
likvidacije, mora ta na dan pred začetkom postopka likvidacije sestaviti davčni obračun. Namen
sestave in predlaganja davčnega obračuna zavezanca je v zavarovanju interesov države iz naslova
obdavčenja zavezanca. Poleg že navedenega je interes davčnega organa tudi v zakonski pravici do
obdavčitve skritih rezerv. V tej nalogi je obravnavana samo likvidacija gospodarske družbe in njene
davčne posledice. Davčne posledice pa so odvisne tudi od statusa družbenikov te družbe. V kolikor
so družbeniki pravne osebe, se izplačilo preostalega premoženja obdavči kot dohodki podobni
dividendam. Ker jih torej zakon šteje za dividende, jih davčno enako obravnava kot same dividende.
Gre za zakonsko predpostavko o enaki davčni obravnavi, čeprav ti dohodki (davčni viri) formalno
nimajo lastnosti dividend, torej ne gre za formalno razdelitev dobička med družbenike delničarje ali
člane izplačevalca v obliki dividend ali udeležbe v dobičku. V nasprotju z ZDDPO-2, katerega
določbe so uporabne le za družbenike, ki so pravne osebe, se davčni učinki za družbenike fizične
osebe ob izstopu ali izključitvi iz družbe oziroma pri prenehanju družbe presojajo z vidika
dohodninske zakonodaje, in sicer skladno s tistimi določbami ZDoh-2, ki sicer urejajo obdavčitev
kapitalskih dobičkov kot podvrste dohodkov iz kapitala. Skladno z ZDoh-2 se izplačila družbenikom
v takšnih primerih ne obravnavajo kot dividende oziroma dividendam podobni dohodki, kot je to
značilno za ZDDPO-2. Kapitalski dobiček je dobiček, dosežen pri obdavčljivi odsvojitvi kapitala. V
sklopu obravnave statusa družbenikov ob likvidaciji družbe pa je potrebno opozoriti tudi na
zakonsko uporabljen status ''aktivnih družbenikov''. Ta status družbenikov je prav tako obravnavan
v okviru likvidacijskega postopka gospodarske družbe (izbris družbe brez likvidacije) kjer tako
imenovani ''aktivni družbeniki'' podležejo tudi plačilu davčnih obveznosti (ter tudi vseh ostalih
obveznosti) izbrisane družbe in sicer nekateri tudi z vsem svojim premoženjem. V zvezi s tem sem
povzela odločitev Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče je v imenovani odločbi presojalo dilemo kako
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na eni strani zagotoviti enako obravnavo in varstvo upnikov in na drugi strani varovati interese in
njihovo premoženje (tisto, ki ne izhaja iz poslovanja gospodarske družbe, katere aktivni družbeniki
so bili) ''aktivnih družbenikov'' izbrisanih družb.
V tej nalogi je obrazloženo kdaj se davek plača na podlagi oddanega davčnega obračuna in v katerih
primerih se davek plača na podlagi davčnega odtegljaja. Poleg navedenega je obrazloženo, kakšni
davčni učinki nastanejo, če se izvede izplačilo preostalega premoženja družbeniku, ki je pravna
oseba oziroma družbeniku, ki je fizična oseba. V prvem primeru so davčni vir dohodki, podobni
dividendam, v drugem primeru pa je davčni vir kapitalski dobiček. V nalogi so opredeljene vse
specifike obeh primerov.
Poseben poudarek v tej nalogi pa je namenjen obdavčitvi skritih rezerv. Ob prenehanju gospodarske
družbe so skrite rezerve obravnavane kot dohodki, podobni dividendam. Skrite rezerve se
obdavčujejo z davčnim odtegljajem načeloma po 15-odstotni splošni davčni stopnji oziroma na
način, ki velja za obdavčitev razdelitve dobička. Skrite rezerve se izračunajo kot razlika med pošteno
vrednostjo in davčno vrednostjo sredstev in obveznosti po stanju na dan sestave davčnega obračuna.
Skrite rezerve dejansko pomenijo davčni vir. Obdavčitev skritih rezerv je različna in sicer se
razlikuje glede na to ali ob likvidaciji gospodarske družbe pripadajo pravni osebi oziroma fizični
osebi. Naloga podrobno odgovori na to vprašanje. Poleg navedenega pa je v nalogi obrazloženo tudi
kdaj oziroma v katerih primerih je neobdavčitev skritih rezerv pri gospodarski družbi, ki preneha
zaradi likvidacije, razlog za obdavčitev skritih rezerv pri prejemniku. Če je prejemnik preostalega
premoženja pravna oseba rezident ali nerezident, ki ima v Sloveniji poslovno enoto, ki ji skrite
rezerve pripadajo, te praviloma ne bodo obdavčene, ker lahko tako rezident kot poslovna enota
nerezidenta izplačevalcu sporočita davčno številko, davčni odtegljaj pa se v takem primeru ne
obračuna. A ker davčni odtegljaj ne bo obračunan, bodo skrite rezerve obdavčene pri pravni osebi,
ki ji skrite rezerve pripadajo. Ta jih bo namreč s prevzemom premoženja pravne osebe (v tem primeru
gospodarske družbe), ki je prenehala, vštela v svoje finančne prihodke in jih vštela v davčno osnovo,
kajti omenjeni odstavek določa, da so skrite rezerve, ki niso bile obdavčene pri izplačevalcu,
vključijo v davčno osnovo pri prejemniku. Dividende in dividendam podobni dohodki ob prenehanju
izplačevalca obsegajo tudi skrite rezerve. Zavezanec z naložbo v kapitalu druge pravne osebe, ki
preneha obstajati kot samostojna pravna oseba, na primer zaradi likvidacije, transakcijo davčno
obravnava kot razdelitev oziroma prejem dividendam podobnih dohodkov (dividend). Zavezanec,
ki izkazuje finančno naložbo v kapital druge pravne osebe, ob prenehanju te pravne osebe zamenja
finančno naložbo s premoženjem, ki je ostalo in je razdeljeno ob koncu likvidacije. Ob prenehanju
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pravne osebe se za dividendam podobne dohodke štejejo tudi skrite rezerve. Zavezanec lahko zniža
davčno osnovo največ za znesek dividendam podobnih dohodkov v letu prejema, vendar velja
izjema, da iz davčne osnove ni mogoče izločiti skritih rezerv, ki niso bile obdavčene pri izplačevalcu.
Pri prenehanju zavezanca se namreč opravi ''dokončna obdavčitev'' zavezanca, zato so predmet
obdavčitve tudi morebitne skrite rezerve. Skrite rezerve so obdavčene z davčnim odtegljajem, ki pa
se ne plača, če je prejemnik likvidacijske mase družba, ki je rezident po ZDDPO-2. Neobdavčitev
skritih rezerv pri osebi, ki preneha, pa je tudi razlog za obdavčitev skritih rezerv pri prejemniku, kar
se kaže v prepovedi, da bi se skrite rezerve izločile iz davčne osnove zavezanca prejemnika. V nalogi
so obravnavani različni primeri obdavčitev skritih rezerv in sicer glede na to ali je prejemnik
preostalega premoženja fizična ali pravna oseba oziroma rezident ali nerezident. V vseh navedenih
primerih pa lahko zatrdimo, da je neobdavčitev skritih rezerv pri gospodarski družbi, ki preneha
zaradi likvidacije, razlog za obdavčitev skritih rezerv pri prejemniku (pravna ali fizična oseba,
rezident ali nerezident).
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Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti
izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD), Uradni list RS, št. 87/11, 36/12 - odl. US,

-

Odločba o razveljavitvi 1. do 17. člena Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev
odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb, Uradni list RS, št.
36/12,

-

Pojasnilo DURS, št. 4200-151/2009-2, 5. oktober 2009,

-

Pojasnilo DURS , ŠT. 0900-1/2011, 16. marec 2011,

-

Avstrijski zakon o d.o.o., GmbH-Gesetz, RGBl., Nr. 58/1906, i.d.F. BGBl. I, Nr. 58/2010,

-

Avstrijski zakon o sodnem registru firm (Firmenbuchgesetz, BGBl., Nr. 10/1991 i.d.F. BGBl.
I, Nr. 58/2010).

-

Nemški zakon o izbrisu neobstoječih firm in prokur v trgovskem registru (Gesetz, betreffend
die Löschung nicht mehr bestehender Firmen und Prokuren im Handelsregister, Dt.
Reichsgesetzblatt Band 1988),

-

Nemški zakon o d. o. o. (GmbH-Gesetz vom 20. April 1892, RGBl. S. 477 i.d.F. BGBl. I S.
2509, 2511
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7.2

PREGLED SPLETNIH STRANI
-

TAX-FIN-LEX, Tax-članki, Tax-nasveti, Pojasnila DURS, Povzetki-sodna praksa DURS,
Zakonodaja - čistopisi zakonov, predhodniki zakonov, Pravni članki, Revija Odvetnik,
Odločbe Evropskega sodišča, Odločbe Višjih sodišč, Pravna mnenja, Strokovni članki,
Odločbe Vrhovnega sodišča, Odločbe Upravnega sodišča, Odločitve Ustavnega sodišča;

-

IUS-INFO, Zakonodaja, Izbrani komentarji zakonov, Sodna praksa, Strokovna literatura,
Čistopisi zakonov, Judikati VS RS, Revija Pravna praksa;

-

BECK-ONLINE PREMIUM, Treffer in Rechtsgebiet, Bürgerliches Recht, Handels- und
Wirtschaftsrecht,

Zivilverfahren/FGG/Berufsrecht,

Arbeits-

und

Sozialrecht,

Steuerrecht/Bilanzrecht, Recht mit Auslandsberührung, Allgemeines;
-

ACCOUNTING & TAX (PROQUEST), Dostop do člankov, disertacij, delovnih listov in
časopisov, ključne besede: računovodstvo, davki;

-

EUROPEAN JUSTICE, https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=sl&action=home;

-

Zvezni pravni informacijski sistem Avstrije (RIS), Sodna praksa EU, Evropska
identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI), Iskalnik ECLI, Sodna praksa držav članic,
Mednarodna sodna praksa, Pravo EU, Pravo držav članic, Mednarodno pravo;

-

Spletna

stran

Ministrstva

za

finance,

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/davki_in_carine/dokumenti/seznam_veljavnih_k
onvencij_o_izogibanju_dvojnega_obdavcevanja_dohodka_in_premozenja/;
-

International Corporate Rescue, http://www.chasecambria.com/.

105

Delovni življenjepis
Rojena sem 29.03.1979 na Sv. Danijelu (območje bolnišnice Slovenj Gradec). Osnovno šolo
sem obiskovala v Šentjanžu pri Dravogradu, srednješolsko izobrazbo pa sem pridobila v
Gimnaziji na Ravnah na Koroškem.
Po končani srednji šoli sem se vpisala na izredni študij Pravne fakultete v Mariboru, kjer sem
diplomirala z zagovorom diplomske naloge z naslovom Kriva ovadba.
Nekaj mesecev po diplomi sem se zaposlila v pravni službi koroškega organizatorja počitnic,
kjer sem delala nekaj več kot dve leti. Konec leta 2010 pa sem se zaposlila v pravni službi
največjega koroškega gradbinca, kjer delo opravljam še danes. Z veseljem lahko povem, da
sem izredno ponosna, da kot gradbinec še vztrajamo na trgu in na Koroškem zaposlujejo
dokaj veliko število delavcev.
Zaradi želje po novih znanjih in zaradi možnosti, da kot zadnja generacija vpišem študij
znanstvenega magisterija, sem vpisala smer Davčno pravo.
Ker delo v pravni službi zahteva vsakodnevno reševanje določenih problemov, raznih
nepredvidenih situacij, odgovorov na razna pravna vprašanja, sem prepričana da s takšnim ali
drugačnim izobraževanjem, tako v poklicnem in v zasebnem življenju, še nisem končala.
Navsezadnje nas življenje vsak dan nauči kaj novega, od nas pa je odvisno ali znamo to
izkoristiti sebi v prid ali ne.

