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POVZETEK
Davčni izdatki predstavljajo pomemben del pri snovanju državne politike, obenem pa
pomembno vplivajo na prebivalstvo. V magistrskem delu smo raziskali njihovo funkcijo
in vpliv na proračun, prebivalstvo ter pravne subjekte. Ugotavljali smo, ali je nadzor v
državah članicah EU dovolj dober ali bi se ga dalo kako izboljšati. Poiskali smo
priporočila OECD ter predstavili pozitivne plati, obenem pa omenili tudi negativne
učinke. Pri davku od dohodkov fizičnih oseb smo za obdobje 2006–2013 analizirali
olajšave in njihove učinke na proračun in zavezance. Pri davku od dohodkov pravnih
oseb in davku od dohodkov iz dejavnosti smo razčlenili vsako olajšavo. Prav tako smo
poudarili prednosti, ki jih je skozi leto prinesla nova zakonodaja na tem področju.
Ugotavljamo, da se v opazovanem obdobju znižujeta tako znesek pobranih davkov kot
tudi sama efektivna davčna stopnja. Monitoring davčnih izdatkov se v državah članicah
EU izboljšuje, a obstaja še vedno veliko prostora za napredek tudi na tem področju.
Ključne besede: davčni izdatki, dohodnina, davek od dohodkov iz dejavnosti, davek od
dohodkov pravnih oseb, Evropska unija, OECD, davčne olajšave.

ABSTRACT
Tax expenditures are an important part in the design of national policies while also
having a significant impact on the population. In this master thesis we researched their
function and impact on the budget as well as citizens and legal entities. We determined
whether the supervision in the EU Member States is good enough and how it can be
improved. We read OECD's recommendations and underlined the positive aspects
while also mentioning negative effects. We analyzed the incentives in income tax
between 2006 and 2013 and their effects on budget and taxpayers. In the case of
corporate income tax and tax on income from business activities we analyzed every
relief. We also highlighted the advantages brought by the new legislation during the
year. We found out that during the observation period there was a reduction in the
amount of taxes collected, as well as its own effective tax rate. Monitoring of fiscal
expenditure in EU Member States is improving, but there is still much room for
progress in this area.
Key Words: corporate income tax, European Union, OECD, personal income tax, reliefs,
tax expenditures, tax on income from bussines activities.
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
Prvi zametki davčnega sistema segajo vse tja do antične Grčije in Rimskega cesarstva. Do danes
sta se vloga in oblika mnogokrat spremenili in davčni sistem kot tak je stalnica v vseh državah
modernega sveta. Na začetku smo poznali najbolj preproste, danes pa imamo izredno
zapletene. Njihova vloga ostaja jasna, zagotavljati morajo družbeno pravičnost in onemogočiti
izkrivljanje ekonomske učinkovitosti.
Danes smo vsi del davčnega sistema, tako ali drugače. Že če gremo v trgovino in kupimo kakšno
stvar, je le-ta obdavčena. Tudi večina zaslužkov je tako ali drugače obdavčenih. Nekateri davki
povzročijo večjo denarno izgubo in njihovo prisotnost bolj čutimo, medtem ko se z drugimi
srečujemo nevede. V Sloveniji prevladuje stališče, da je davke treba plačevati, a za to je treba
imeti dovolj znanja, saj nihče noče državi dati več, kot je to nujno zakonsko potrebno.
Ključno pri učinkovitem delovanju javnega sektorja je, da ima sredstva za svoje delovanje. In
tukaj nastopimo državljani, ki tako ali drugače redno prispevamo v državno blagajno.
Slovenija je s svojim izstopom iz bivše Jugoslavije morala poskrbeti za nov davčni sistem.
Reforme so bile temeljite, saj je bil davčni sistem pod okriljem bivše države zelo kompleksen in
prebivalci ter podjetja so bili podvrženi mnogim davkom. Republika Slovenija je ob svoji
osamosvojitvi uvedla davek od dobička pravnih oseb kot glavni podjetniški davek ter
dohodnino kot glavni osebni davek. Do danes je bilo narejenih ogromno sprememb na vseh
področjih za to, da je naš davčni sistem v koraku s časom in ostalimi državami članicami
Evropske unije.
Zakon o davčni službi je temeljni zakon, ki v Republiki Sloveniji ureja naloge, načela,
organizacijo, pristojnosti, potrebne evidence pa tudi pravice in dolžnosti zaposlenih na Finančni
upravi. To je organ, ki spada pod Ministrstvo za finance. Samo funkcijo davčne službe, kot je
pobiranje in izterjava davkov ter davčni nadzor, izvajajo finančni uradi.
Davčni izdatki in olajšave imajo zelo pomembno gospodarsko in socialno funkcijo. Za državo
pomenijo izpad davčnih prihodkov zaradi uvedenih olajšav, obenem pa lahko ključno
razbremenijo davkoplačevalca pri plačevanju davkov, da ta zmore preživeti iz meseca v mesec,
ali spodbudijo podjetja, da le-ta dosegajo višjo raven konkurenčnosti.
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) igra pomembno vlogo pri
ozaveščanju držav glede morebitnih potrebnih sprememb za njihov gospodarski razvoj in
učinkovitost. Prav tako vse države članice stremijo k istim ciljem. Manjše države, kot je tudi
Slovenija, lahko vidijo v gospodarsko močnejših državah, kakšni so trendi na področju davčnih
praks, da lahko tudi same dosežejo gospodarski napredek ali pa zgolj večjo transparentnost pri
svojem delovanju.
Na temo davčnih izdatkov je OECD v zadnjih letih naredila veliko analiz in raziskav za pridobitev
podatkov, ki bi služili kot primerjava o urejenosti tega področja v Evropski uniji. Na osnovi teh
raziskav so prišli do mnogih zaključkov, ki države opozarjajo na napake oz. jim pokažejo
smernice za bolj primerno delovanje, posledično pa več možnosti za gospodarski napredek.
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Pa imajo davčni izdatki zgolj pozitivne učinke? Kako imajo zakonodajo v zvezi s tem urejeno
druge države članice Evropske unije? Kako je na ravni Evropske unije urejen sistem poročanja o
davčnih izdatkih? To je le nekaj vprašanj, na katera bomo poskušali odgovoriti v tem
magistrskem delu.
Davčni izdatki in olajšave se pojavljajo v okviru mnogih davkov, vendar se bomo v tej nalogi
osredotočili na tri, in sicer dohodnino, davek od dohodkov pravnih oseb in davek od dohodka iz
dejavnosti.
Kakšno je stanje v Sloveniji? Katere olajšave v okviru treh davkov (dohodnine, davka od
dohodkov pravnih oseb in davka od dohodka iz dejavnosti) poznamo pri nas, kaj vse zajemajo in
kakšen je trend v zadnjih letih pri financiranju države? Tudi na ta vprašanja bomo skušali
odgovoriti v tem delu.

1.2 Namen, cilji in hipoteze magistrskega dela
1.2.1 Namen
Namen magistrskega dela je opredeliti davčne izdatke in njihovo vlogo v slovenski zakonodaji
pri treh vrstah davkov v Sloveniji in ugotoviti, kakšen je njihov vpliv na državo in prebivalstvo.
Prav tako želimo raziskati, kakšni so pozitivni in negativni učinki davčnih izdatkov v državah
članicah Evropske unije, kako imajo zakonodajo urejeno tam ter kakšni so trendi v zadnjih letih
pri davčnih izdatkih v drugih državah članicah EU. Primerjali bomo tudi davčne izdatke, njihovo
sestavo in strukturo pri dohodnini v Sloveniji in na Hrvaškem.

1.2.2 Cilji




Analiza davčnih izdatkov pri treh davkih (dohodnina, davek od dohodkov pravnih oseb,
davek od dohodkov iz dejavnost),
primerjava med davčnimi izdatki pri dohodnini v Sloveniji in na Hrvaškem,
ugotoviti trend davčnih izdatkov v državah članicah EU v zadnjih letih.

1.2.3 Hipoteze
Hipoteza H1


Davčni izdatki so se v zadnjih letih v državah članicah EU izrazito povečali.

H1 bomo preverili tako, da bomo v prvem koraku pridobili podatke o davčnih izdatkih v državah
članicah EU in analizirali trend gibanja njihove spremembe.

Hipoteza H2


Davčni izdatki pri dohodnini v Sloveniji so primerljivi s tistimi na Hrvaškem.

H2 bomo preverili tako, da bomo analizirali davčne izdatke in olajšave v Sloveniji in na
Hrvaškem.

Hipoteza H3
2



Davčni izdatki v Sloveniji močno vplivajo na porazdelitev dohodka med prebivalstvom.

H3 bomo preverili tako, da bomo izračunali efektivno davčno stopnjo pri dohodnini in
analizirali davčne razrede.

1.3 Predpostavke in omejitve
V magistrskem delu predpostavljamo, da imajo bralci vsaj osnovno znanje o davščinah ter da
razumejo pomen davčnih izdatkov v davčnem sistemu. Poleg tega predpostavljamo, da bralci
razumejo, da vsi zneski na letni ravni zaradi sprememb v zakonodaji niso popolnoma primerljivi.
Pri pisanju magistrskega dela se srečujemo z omejitvijo pri pridobitvi podatkov, saj vsi niso
javno dostopni. Zato bo v pomoč osebni kontakt z zaposlenimi na Finančni upravi Republike
Slovenije.

1.4 Predvidene metode raziskovanja
Pri raziskovanju smo uporabili literaturo, ki je na voljo na svetovnem spletu, ter literaturo, ki
smo jo našli v knjižnicah na to temo. Pri pisanju magistrskega dela smo uporabljali deskriptivno
metodo, metodo kompilacije, saj smo povzemali spoznanja, stališča, sklepe in rezultate drugih
avtorjev. Prav tako bomo uporabljali metodo analize, saj bomo analizirali pridobljene podatke s
strani Finančne uprave Republike Slovenije.
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2 TEORIJA JAVNIH IZDATKOV
Musgrave, avtor prvega učbenika s področja javnih financ, pravi, da so izdatki javnega sektorja
povezani s tremi javnofinančnimi funkcijami: i) zagotavljanjem javnih dobrin, tj. produktov in
storitev, ii) prerazdeljevanjem dohodkov in iii) stabilizacijo gospodarstva. Države pogosto
intervenirajo tako, da zagotovijo vir financiranja javnih dobrin, saj imajo to moč, da lahko
prisilijo zavezance k plačilu davkov. Država torej lahko z davki zagotovi financiranje javnih
dobrin, s katerimi lahko poveča raven blaginje v narodne gospodarstvu (Musgrave, 1959, str. 5).
Alokacija je v Sloveniji vpeta v številne elemente sistema javnega financiranja. Tako so na
primer davki pri nas vezani na višino dohodka ali vrednost dobrin, kar pomeni, da osebe z
višjimi dohodki plačujejo višji davek, medtem ko druge osebe prejemajo transfere v obliki
socialnih pomoči, nadomestil za brezposelne, otroških dodatkov, socialnih štipendij, različnih
cen vrtcev, subvencioniranih cen stanovanj, subvencioniranih najemnin itd. Država pa ima tudi
pomembno vlogo pri stabilizaciji gospodarstva. Z državnimi izdatki namreč zagotavlja večjo
stabilnost agregatne proizvodnje in zaposlovanja, na primer z znižanjem davkov naj bi povečala
razpoložljivi dohodek gospodinjstev in povečala potrošnjo; s povečanjem državnih izdatkov za
nakup dobrin (npr. gradnja avtocest) pa naj bi se neposredno povečalo agregatno
povpraševanje. Ti dve spremembi, to je davkov in izdatkov, sta osnova fiskalne politike (Keynes,
2016, str. 66).

2.1 Splošno o davčnih izdatkih
Če hočemo razumeti koncept davčnih izdatkov, moramo najprej poznati koncept javnega
sektorja in osnove davčnega sistema. Šele nato bomo razumeli pomen in vlogo davčnih
izdatkov.

2.1.1 Osnove davčnega sistema v Sloveniji
Finančna uprava Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za finance. Njene naloge in
organizacijo ureja Zakon o finančni upravi. Sestavljajo jo Generalni finančni urad, 15 regionalnih
finančnih uradov in Posebni finančni urad. Finančni uradi so organizacijske enote finančne
uprave, ustanovljeni za opravljanje njenih nalog na določenem območju oz. za določeno
področje dela. Finančno upravo RS in Generalni finančni urad vodi generalni direktor. Generalni
direktor je za svoje delo in delo službe odgovoren ministru, pristojnemu za finance. Generalni
direktor lahko ima dva namestnika, ki mu pomagata pri vodenju. Finančne urade vodijo
direktorji, ki so za svoje delo in delo urada odgovorni generalnemu direktorju (FURS, 2018a, str.
1).

Glavna načela Finančne uprave Republike Slovenije so (FURS, 2018a, str. 1):




spodbujanje prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti,
preglednost in predvidljivost,
gospodarnost in učinkovitost.

Glavne naloge Finančne uprave Republike Slovenije so (FURS, 2018a, str. 1):



odmera, obračun in pobiranje dajatev,
carinjenje blaga,
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 finančni nadzor,
 finančna preiskava,
nadzor nad prirejanjem iger na srečo,
nadzor nad prijavo vnosa in iznosa gotovine na območje ali z območja EU,
nadzor nad vnosom, iznosom, tranzitom in prenosom blaga v skladu s carinskimi predpisi ter
predpisi, s katerimi so določeni posebni ukrepi zaradi interesov varnosti, varovanja zdravja
in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varovanja kulturne dediščine, varstva pravic
intelektualne lastnine ter ukrepi trgovinske politike,
izvršba,
odločanje v drugih upravnih postopkih, po predpisih, za izvajanje katerih je pristojna
finančna uprava,
odločanje v postopku o prekršku, po predpisih za nadzor, nad izvajanjem katerih je pristojna
finančna uprava,
izvajanje ukrepov zunanjetrgovinske in skupne kmetijske politike, za izvajanje katerih je
pooblaščena finančna uprava,
hramba, prodaja in uničenje zaseženega, odvzetega, odstopljenega ali najdenega blaga ter
nadzor nad uničenjem blaga,
sodelovanje s pristojnimi organi držav članic EU in pristojnimi organi drugih držav ter
sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in strokovnimi združenji v smislu izmenjave
podatkov.

Osnovni prihodki javnega sektorja (Ministrstvo za finance, 2018, str. 4, 5, 6):
Davčne prihodke delimo na davke in prispevke; oboji so oblika prisilnih dajatev. V primerjavi z
davki, ki predstavljajo odzvem prisluženega dohodka in posledično kupne moči, pa smo s
plačevanjem prispevkov deležni tudi določenega obsega pravic. Res pa je, da ta obseg pravic ni
natančno definiran in se sproti spreminja.
Transferni prihodki vključujejo predvsem prihodke tujih vlad in mednarodnih organizacij.
Drugi prihodki so v obliki različnih taks, pristojbin, sredstev od prodaje premoženja v lasti
države.

Funkcije javnih financ (Stanovnik, 1998a, str. 1):


Alokacijska funkcija

Tržni mehanizem ne zagotavlja vedno nujno tudi učinkovite alokacije resursov. Skupni vzrok
nepopolnosti trga so transakcijski stroški, med katere spadajo stroški odločitve, informacij,
pogajanja in pravni stroški. Višji, kot so, bolj onemogočajo učinkovito organizacijo trga oziroma
njegov obstoj,


Prerazdelitvena funkcija

To je ena najpomembnejših funkcij, ki ureja, da bolj premožni plačajo višje davke in prispevke
kot tisti, ki nimajo toliko premoženja. Države to počnejo s progresivnimi davki, koristmi in
različnimi kombinacijami davkov na dobrine, ki jih v večji meri kupujejo bolj premožni, po drugi
strani pa subvencioniranjem dobrin, ki jih bolj pogosto kupujejo manj premožni (Musgrave,
1989),
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Stabilizacijska funkcija

Tukaj govorimo o namenskem usmerjanju gospodarstva v doseganje čim višje ravni
zaposlenosti, čim bolj stabilnih cen, kar se da uravnotežene plačilne bilance in zadovoljive
stopnje gospodarske rasti. Da bi to dosegli, je potrebno usklajeno delovanje monetarne in
fiskalne politike.

Zaželene lastnosti davčnega sistema (Stanovnik, 1998a, str. 6):




davčni sistem mora biti pravičen – vsak davčni zavezanec mora prispevati pravičen
delež k financiranju države,
davčni sistem mora omogočati čim manj posegov v ekonomske odločitve oz. povzročati
čim manjšo izgubo učinkovitosti,
davčni sistem mora biti tak, da so stroški pobiranja davkov, stroški upravljanja in
izpolnjevanja davčne obveznosti nizki v primerjavi s celotno vrednostjo pobranih
davkov.

Načela obdavčevanja
Načela obdavčevanja so priporočila zakonodajalcu, kako naj obdavči ekonomske subjekte, da
bo to za državo predstavljalo izdaten vir državnega proračuna, hkrati pa bodo davki socialno
pravični in spodbudni za gospodarstvo.
Načelo izdatnosti govori o tem, da morajo davki skupaj z ostalimi javnimi dajatvami omogočati
sredstva, ki so neobhodna za pokritost načrtovanih odhodkov. Če želimo imeti pozitivni
proračunski saldo, mora biti to načelo popolnoma izpolnjeno (Kovač, 2010, str. 7).
Načelo elastičnosti zahteva, da so davki časovno in vsebinsko prilagojeni spremembam v
velikosti in obsegu javnih izdatkov (Kovač, 2010, str. 7).
Načelo uporabnosti zahteva, da davki kar se da minimalno vplivajo na ekonomske odločitve
gospodarskih subjektov (Kovač, 2010, str. 7).
Načelo davčne obveznosti opozarja, da bo vsako nadaljnje povečanje davka pripeljalo do
zmanjševanja javnih prihodkov, če davčno breme preseže absolutni davčni limit (Stanovnik,
1998a, str. 7).
Načelo izbora davčnega vira določa, da je treba obdavčevati le dinamične dohodke zavezancev
(Kovač, 2010, str. 7).
Načelo stabilnosti davčnega sistema se nanaša na stabilizacijsko funkcijo davčnega sistema.
Manj je sprememb skozi določeno časovno obdobje, večja je verjetnost za boljše pogoje
proizvodnje in ekonomsko moč posameznika (Kovač, 2010, str. 7).
Načelo koristi pomeni, da je davčne zavezance treba obdavčiti v skladu s koristmi, ki jih imajo
od uporabe javnih dobrin (Stanovnik, 1998a, str. 7).
Načelo ekonomske sposobnosti govori o tem, da je davčne zavezance treba obdavčiti v skladu z
njihovimi ekonomskimi sposobnostmi, tj. njihovo ekonomsko zmožnostjo plačila (Stanovnik,
1998, str. 7)
Načeli pravičnosti (Stanovnik 1998a, str. 7):
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1. Načelo horizontalne izenačenosti – enako obravnavanje posameznikov, ki so v enakem
položaju glede relevantnih značilnosti (preprečuje neupravičeno diskriminacijo);
2. načelo vertikalne izenačenosti – različno obravnavanje posameznikov, ki so v različnem
položaju glede relevantnih značilnosti.

Davčni zavezanec je fizična ali pravna oseba, ki ji davčni predpisi nalagajo plačilo davka (FURS,
2018b).

2.1.2 Definicija davčnih izdatkov
Obstaja več različic definicij davčnih izdatkov. Te se razlikujejo od države do države.
Toder (2005) in Swift (2004) sta definirala davčne izdatke v različnih državah po svetu, od
Severne Amerike do Evrope in Azije. Definicije se med sabo od države do države razlikujejo
glede na specifike in zakonodajo ter namen njihove uvedbe.
OECD davčne izdatke definira kot »prenos javnih sredstev, ki ga dosežemo z zmanjšanjem
davčnih obveznosti namesto preko neposrednih izdatkov« (Minarik, 2009, str. 6).
Nekateri avtorji (Fiekowsky, 1980, str. 211) trdijo, da bi pri definiranju davčnih izdatkov morali
vključevati zgolj davčne predpise, ki nadomeščajo potencialne potrošne programe.
Ameriški proračunski akt definira davčne izdatke kot »izgube javnih prihodkov, ki jih je mogoče
pripisati določbam federalnih davčnih zakonov, ki omogočajo posebno izključenost, oprostitev
ali zmanjšanje bruto dohodka, ali ki zagotavljajo posebne zasluge, preferencialne stopnje davka
ali odlog davčne obveznosti« (Joint Committee on Taxation, 2011, str. 2).
Definicije so se skozi zgodovino spreminjale ne samo med državami, ampak tudi med teoretiki
in raziskovalci. Pri nas veljajo davčni izdatki po definiciji za izpad davčnih prihodkov države
zaradi dodeljene davčne olajšave (Klun, 2012, str. 230). Davčni izdatki so v uporabi namesto
neposrednih davkov, zato da država preko subvencij razbremeni določen razred
davkoplačevalcev oz. spodbuja želeno aktivnost. Davčni izdatki se lahko pojavijo v večih oblikah,
kot so davčne oprostitve, davčne olajšave, davčne izravnave, ugodne davčne stopnje ali kot
sprejeta pravila, kot je npr. pospešena amortizacija osnovnih sredstev, ki ali zmanjšajo ali
odložijo davčno obveznost davkoplačevalca.
Davčni izdatki se lahko nanašajo na katerikoli davčni zakon, torej na dohodnino, davek od
dohodkov pravnih oseb, davek na promet blaga (tarife, trošarine), davek na dodano vrednost,
davek na nepremičnine, davek na premoženje in druge. V nekaterih primerih, kot poroča OECD
(2010), lahko davčni izdatki vplivajo na prihodke tudi do 10 % BDP.
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Vrste davčnih izdatkov (Anderson, 2008, str. 4):






Davčne olajšave – Zneski, ki se odbijejo, da dobimo novo davčno osnovo.
Davčne oprostitve – Zneski, ki so izključeni iz davčne osnove.
Olajšave v okviru davčnih stopenj – Znižana stopnja davka za razred zavezanca ali
obdavčljive transakcije.
Odlogi plačila davkov – Zamuda pri plačevanju davka.
Davčni dobropisi – Zneski, ki se odštejejo od davčne obveznosti.

Kako merimo davčne izdatke?
Davčni izdatki se izračunavajo na osnovi metode izpada prihodka, s katero izračunamo davek, ki
bi ga bilo treba plačati, če bi bila odstranjena davčna olajšava in bi ekonomsko vedenje ostalo
nespremenjeno. Anderson (2008, str. 5) razlaga, da je več načinov, kako meriti davčne izdatke:




Začetna izguba prihodkov: znesek, za katerega so davčni prihodki znižani kot posledica
uvedbe davčnih olajšav, če predpostavljamo, da tako ekonomsko vedenje kot tudi
prihodki iz ostalih davkov ostanejo enaki.
Končna izguba prihodkov: znesek, za katerega so davčni prihodki znižani kot posledica
uvedbe davčnih olajšav, če predpostavljamo, da sta spremembi v ekonomskem vedenju
in prihodkih iz ostalih davkov posledica uvedbe teh davčnih olajšav.
Izdatkovni ekvivalent: potreben neposredni odhodek pred obdavčitvijo, ki bi bil
potreben, da bi dosegli enak učinek po obdavčitvi dohodkov davkoplačevalcev kot
davčni odhodki, če so neposredni odhodki deležni davčne obravnave, ki ustreza tej vrsti
subvencije ali prenosu v roke prejemnika.

Trendi pri davčnih izdatkih
Davčni izdatki so bili predmet skrbi proračunskih in davčnih analitikov več kot pol stoletja.
Glavni pomisleki se nanašajo na to, da ima lahko uvedba davčnih izdatkov neželene učinke na
proračunsko in fiskalno politiko ter da se pristojni na tem področju pri pripravi politike raje
poslužujejo davčnih izdatkov, saj je te lažje sprejeti. Poleg tega so tudi manj pogosto predmet
pregleda in pritožb kot drugi enakovredni stroškovni programi z drugimi političnimi prijemi.
Obenem so davčni izdatki stalnica v davčnih sistemih v večini razvitih držav. V nekaterih državah
davčni izdatki predstavljajo enega ključnih političnih instrumentov in malo je tistih, ki bi pozivali
k njihovi ukinitvi. Zdi se, da so davčni izdatki v interesu fiskalne politike in teh, ki jih oblikujejo
(OECD, 2010, 14, 15).
Treba je opozoriti na skrb vzbujajoče dejstvo, da države zelo hitro sprejemajo in implementirajo
nove vrste davčnih izdatkov. Obstaja visoka verjetnost za t. i. dodaten kanal za alokacijo
sredstev, da se države izgognejo neučinkovitemu trošenju. Če upoštevamo, da se večina držav
sooča s starajočo se populacijo in neugodnimi cikličnimi gibanji, bo treba v prihodnje bolje
regulirati potencialne nove vrste davčnih izdatkov (OECD, 2010, 15).
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2.1.3 Vloga in pomen davčnih izdatkov
Davčni izdatki zmanjšujejo davčne prihodke, kar vpliva na proračunski saldo.
Večji, kot so davčni izdatki, večji je minus oz. manjši plus na koncu v proračunu. Če so
financirani neposredno iz davčne osnove, govorimo o odprtem financiranju. Brez rednih
proračunskih sredstev in pregleda lahko davčni izdatki hitro zrastejo skupaj s spremembami v
gospodarstvu in družbi, kar lahko poveča porabo (npr. če z leti več ljudi pade v socialni status, ki
je oproščen plačevanja določenega davka). To pa zmanjšuje nadzor nad celotnim proračunom.
Veliko je primerov tako v razvitih državah kot državah v razvoju, ki kažejo na to, da davčni
izdatki ogrožajo fiskalno ravnotežje in vzdržnost javnih financ (Swift, 2006, str. 8, 9).
Davčni izdatki, ker se financirajo iz davčne osnove, vplivajo na določanje prednostnih nalog
na področju fiskalnih sredstev. Davčni izdatki imajo višjo prioriteto od neposrednih izdatkov
(ne glede na to, ali so ti obvezni ali diskrecijski).
Vsi davčni izdatki imajo prednost pred neposrednimi izdatki v proračunu, ne glede na to, ali
govorimo o izdatkih za nacionalno obrambo ali za programe družbene blaginje. Čeprav je v
razvitih državah prioriteta ekonomska rast in zmanjšanje revščine, imajo davčni izdatki prednost
pred direktnimi proračunskimi izdatki za infrastrukturo, ekonomsko rast, zdravstvo,
izobraževanje itd. (Swift, 2006, str. 10).
Davčni izdatki zmanjšajo učinkovitost in uspešnost razdelitve javnih virov: nekateri se
prekrivajo oz. so v nasprotju z neposrednimi proračunskimi izdatki, nekateri drugi davčni
izdatki so zastareli in včasih različni davčni izdatki niso medsebojno usklajeni.
Davčni izdatki niso vključeni v proračunske postopke odobritve, zato ni nujno, da so usklajeni s
proračunskimi sredstvi in njihovo alokacijo. Ravno zato prihaja do prekrivanj. Po navadi nimajo
datuma poteka in so redko predmet nadzora. Določeni davčni izdatki so bili v preteklosti
uvedeni zaradi točno določene situacije kot odgovor nanjo, sčasoma pa so se stvari lahko
spremenile in morda sploh niso več potrebni. Iz Združenih držav Amerike poročajo o primeru
prekrivanja davčnih izdatkov z neposrednimi izdatki. Država je pomagala financirati gradnjo
nizkocenovnih stavb, obenem pa je Oddelek za stanovanja in urbani nadzor, financiran s strani
države, dobil ugodnosti pri gradnji teh istih nizkocenovnih stavb. Še en tak primer davčnih
izdatkov, ki so bili uvedeni v davni preteklosti, danes pa se zdijo nesmiselni, se nanaša na ZDA in
oborožene sile, ki so bile od leta 1925 izključene iz plačevanja davkov oz. so bile deležne
določenih olajšav. To je bilo obdobje po prvi svetovni vojni. Še leta 2005, 80 let pozneje, so bili
ti isti davčni izdatki še aktivni, čeprav za to ni bilo prav nobene potrebe. Samo v tistem letu je to
zmanjšalo proračunske vire za 2,9 milijarde dolarjev (Swift, 2006, str. 10, 11).
Davčni izdatki povečujejo kompleksnost davčnega sistema in otežujejo delo finančne uprave.
Zaradi zapletenega davčnega sistema in preobremenjenosti finančne uprave prihaja do zlorab
davkoplačevalcev, ki iščejo načine, kako se izogniti svoji obveznosti. Nekaterim to uspeva, kar
vpliva na proračun.
Največji problem je število davčnih izdatkov in višina le-teh. Obstaja ogromno programov,
katerih del so tako ali drugače ti izdatki, zato je popoln nadzor praktično nemogoč. Medtem ko
neposredne izdatke urejajo in nadzorujejo posebni povezani oddelki, so za davčne izdatke
odgovorni izrecno na davčni upravi. Zajemajo področja od ekonomije, nacionalne obrambe,
zgodovine, energetike, izobrazbe, socialnih potreb; in prav za vsako od teh bi bilo treba imeti
strokovnjake. Davčne uprave večinoma niso tako strokovne oz. ne zaposlujejo zgolj
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strokovnjakov za posamezno področje, kar povzroča neučinkovitost in povečuje kompleksnost
njihovega dela (če npr. posameznik pokriva več področij in ne le enega) (Swift, 2006, str. 11,
12).
Davčni izdatki so podvrženi ohlapni finančni disciplini, kar omogoča zlorabo le-teh s strani
vladnih uradnikov in zakonodajalcev bodisi za samobogatenje ali zagotavljanje koristi
določenim interesom.
Podjetja in podjetniške skupine imajo velik interes za lobiranje pri zakonodajalcih za uvedbo
potencialnih davčnih izdatkov, saj lahko iz tega naslova profitirajo. Lahko govorimo tudi o
korupciji in podkupninah. Leta 1980 je (npr. v Indiji) prišlo do primera, ko so zakonodajalci
omogočili davčno oprostitev poslovnim partnerjem. Dardionu Rahat Fund je bila organizacija, ki
je revnim posameznikom nudila zdravila, hrano in druge stvari, za katere niso imeli denarja in
so ključne za življenje. Zakonodajalec jih je oprostil plačila davkov za te donacije, četudi bi lahko
sam skozi državni proračun zagotovil sredstva in pomagal točno tej ciljni skupini (Swift, 2006,
str. 12, 13).
Davčni izdatki obstajajo, saj obstajajo legitimni razlogi za to. Njihov vpliv je širok, saj tako
posredno kot neposredno vplivajo na državo in državljane (OECD, 2010, str. 12).
Davčni izdatki imajo velik vpliv na proračun, saj vsako leto zmanjšujejo proračunske prihodke za
velike vsote. Ni jih lahko identificirati v proračunu, saj so dosti bolj nepregledni kot tipični
programi potrošnje države (Congresional Budget Office, 2012).
Davčni izdatki, namenjeni skupini ljudi z nižjimi dohodki, imajo velik vpliv na možnost prehoda
med dohodkovnimi razredi v prihodnosti. Kratkoročne učinke je treba postaviti ob bok
dolgoročnim učinkom pri zmanjševanju davčne osnove za ta del prebivalstva. Cilj je doseči, da
potomci teh posameznikov z nizkimi dohodki ne končajo enako kot starši, temveč zaradi
podeljenih ugodnosti s strani države na koncu preidejo v višji dohodkovni razred ter s plačanimi
davki vrnejo nepobran davek njihovih prednikov (Chetty in Hendren, 2013, str. 43).

2.1.4 Pozitivne in negativne plati davčnih izdatkov
Pozitivni učinki davčnih izdatkov (Minarik, 2009, str. 13; OECD, 2010, str. 24, 25):






uporabni, ko imamo omejeno verjetnost zlorabe ali goljufije,
lahko zagotavljajo široko paleto izbire davkoplačevalcem z omejenimi birokratskimi
posegi,
lahko pomagajo pri merjenju zmogljivosti davkoplačevalcev,
lahko poenostavijo davčno administracijo,
lahko poenostavljajo administracijo in omogočajo boljšo informiranost državnih
organov
o država zaradi uporabe davčnih izdatkov in olajšav brezplačno pridobi določene
informacije o davkoplačevalcih, za katere bi drugače sama plačala več.

Negativni učinki davčnih izdatkov (Minarik, 2009, str. 13, 14; OECD, 2010, str. 25, 26):


Poštenost
o Vprašanje, če imajo največjo korist res tisti, katerim so namenjeni.
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Učinkovitost in uspešnost
o Težko je objektivno oceniti njihovo učinkovitost in uspešnost v primerjavi z
drugimi možnostmi.
Kompleksnost
o Splošno mnenje je, da so zakoni napisani prekompleksno, s čimer prebivalci
sploh ne dobijo informacij, da jim pripadajo določene ugodnosti v obliki
olajšav.
Zmanjševanje prihodka države
o Zmanjšujejo prihodke državnega proračuna, saj zaradi ugodnosti država pobere
dosti manj davka, kot bi ga sicer.
Davčni izdatki so lahko politična skušnjava:
o pomanjkanje merljivosti porabe in nižji davki,
o več aktivnosti s strani manjših državnih vlad, ki so takrat na oblasti.
Niso predmet rednega nadzora
o o davčnih izdatkih v nekaterih državah ni nujno poročati ali jih meriti ter
ocenjevati,
o pomanjkanje transparentnosti,
o možno je, da pride do neželenega redistribucijskega učinka (glavnih koristi
nimajo tisti, zaradi katerih so bile olajšave sprejete),
o davčna zakonodaja je običajno trajna.
V zakonodajnem postopku jim je mogoče dati prednost.
Razveljavitev davčnega izdatka je lahko upodobljena kot povečanje davka.

Težava pri davčnih izdatkih je transparentnost s tem povezanih stroškov in njihovih posledic, saj
to lahko vodi do povečanja državnih izdatkov za več odstotnih točk. Raziskave na to temo se
predvsem posvečajo temu, da bi izboljšali natančnost izračuna stroškov in ocen njihovih
posledic (Bauger, 2014, str. 31).
Sam koncept davčnih izdatkov velja za kontroverznega, odkar so ga implementirali. Poročilo
ameriškega združenega komiteja za obdavčitev iz leta 2008 je povzelo kritike in pomisleke glede
davčnih izdatkov in predlaga nove alternativne rešitve. Namen omenjenega poročila je zelo
pragmatičen, in sicer doseči višjo raven učinkovitosti politike, zato razlike med državami in
njihovimi pravili ter davčnimi osnovami ne bi smele biti ovira pri primerjavi. Dejstvo pa je, da
enotne končne razvrstitve davčnih sistemov zaradi teh razlik ni možno narediti, saj le-ti niso
popolnoma primerljivi. Kraan (2004, str. 122) pravi, da posledično ne moremo analizirati
davčnih izdatkov v neki državi brez dodatnega znanja o samem sistemu in soditi, ali so le ti slabi
ali ne. Zelo verjetno je, da bi isti davčni izdatek v različnih davčnih sistemih dajal popolnoma
drugačen učinek. Enotnega modela za analizo in primerjavo davčnih izdatkov tako ni, obstajajo
pa analize, ki so bližje določenim sistemom in bi jih zato oblikovalci politik v tistih državah lahko
uporabili.
Glede na to, da so proračunski viri v večini držav omejeni, so odločitve vlade glede alokacije
virov ključne, saj je nujno, da so kar se da učinkovite. Obstaja domneva, da bi morali biti davčni
izdatki z veljavnimi cilji politike postavljeni ob bok politiki trošenja, ki se zavzema za enak cilj.
Davčni izdatki, ki spadajo med negativne, saj od njih profitirajo zgolj redki in so
netransparentni, bi morali biti na voljo za podrobnejši pregled, zmanjšanje ali zamenjavo novih,
boljših politik, četudi so te usmerjene v trošenje. Možno je, da bodo take odločitve sprejete v
političnem okolju, ki ni prijazno in povečuje davke za financiranje vladnih ukrepov brez
dolgoročne vizije, kar je še dodaten razlog, zakaj je treba z davčnimi izdatki delati previdno in
preudarno ter jih ne zlorabljati v kratkoročne politične namene (OECD, 2010, str. 27).
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2.2 Davčni izdatki v državah članicah EU
2.2.1 Poročanje o davčnih izdatkih v državah članicah EU
V začetku 70-ih let 20. st. sta samo Nemčija in Združene države Amerike redno poročali o
davčnih izdatkih. Do leta 1983 so se jima pridružile še Avstralija, Avstrija, Kanada, Francija in
Španija. V letu 1996 pa so že vse takratne države članice OECD redno poročale o svojih davčnih
izdatkih (Kraan, 2004, str. 130).
Poročanje o davčnih izdatkih igra pomembno vlogo pri povečanju transparentnosti davčnega
režima. Izračuni stroškov in prihodkov morajo biti natačno razloženi in so lahko uporabna
začetna točka za politike in druge odločevalce glede na prednosti in slabosti davčnega sistema v
reformi. Iz Tabele 1 je razvidno stanje v državah članicah EU pri poročanju o davčnih izdatkih.
Vidimo lahko, da 18 držav članic redno poroča o svojih davčnih izdatkih, temu se je leta 2014
pridružila tudi Bolgarija. Sama poročila in stili poročanja se med državami zelo razlikujejo v
podrobnostih poročanja in pokritosti vsega, kar spada k temu. Nekatere države redno izdajajo
poročila o enkratnih pregledih davčnih izdatkov. Ta poročila so navadno bolj dolga in v
nekaterih primerih delo neodvisnih strokovnjakov (Danska, Irska, Finska) ter lahko vključujejo
preglede in mnenja glede specifičnega ukrepa v okviru davčnih izdatkov. Vsebina se razlikuje od
poročila do poročila (European Commission, 2014a, str. 19).

Tabela 1: Poročanje držav članic EU o svojih davčnih izdatkih
Država

Redno (letno)

Neredno (zadnji podatek)

Belgija

X

Nemčija

X

Estonia

X

Irska

2009

2009

Grčija

X

Španija

X

Francija

X

2011

Italija

X

2010/2011

Ciper
Luksemburg
Malta
Nizozemska

X

Avstrija

X

Portugalska

X

12

Slovenija
Slovaška

X

Finska

X

2010

(X)

2011

Bolgarija
Češka
Danska

X

Hrvaška
Latvija

X

Litva
Madžarska

X

Poljska

X

Romunija
Švedska

X

Velika Britanija

X

Opomba: Redno poročanje v Nemčiji pomeni dvakrat na leto. Na Danskem niso vsi davčni izdatki posodobljeni na
letni ravni. V Bolgariji zakon o javnih financah, sprejet konec januarja 2013 in z začetkom veljave od začetka leta
2014, skrbi za letno poročanje o davčnih izdatkih in informacijah povezanih s to temo. Latvija je objavila poročilo o
olajšavah pri dohodnini leta 2011 (European Commission, 2014a).

Vidimo nekatere skupne točke pri rednem poročanju državah članicah. Letna poročila večinoma
zbirajo uradi, kot so Ministrstvo za finance in gospodarstvo oz. z njimi povezane ustanove.
Države članice morajo slediti zakonsko določenemu postopku in objaviti številke v povezavi z
davčnimi izdatki skupaj z ostalimi proračunskimi dokumenti, medtem ko jih drugi lahko izdajajo
v obliki poročil. Države večinoma uporabljajo metodo izpada prihodkov za računanje davčnih
izdatkov, čeprav najdemo nekaj pomembnih razlik pri metodologiji (na primer: ali so prihodki
izračunani na podlagi denarja ali na podlagi denarnih tokov poslovnih dogodkov) (European
Commission,
2014a,
str.
19).
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Tabela 2: Elementi rednih praks poročanja držav članic EU
Država

Pravne zahteve

Ravni države
Centralna raven države

Belgija

X

X

Nemčija

X

X

Estonija

Zvezna raven države oz.
“State government”

Lokalna raven države

X

X

Ni na voljo.
Ni na voljo.

Skladi
varnosti

Časovni okvir

Kategorizacija

t-5, t-4, t-3, t-2, t-1

Davčna osnova, namen.

t-2, t-1, t+1

Davčna
davčnega
oddelek.

1, t+1

Davčna osnova, namen.

t-2

Davčna
osnova,
oddelek.

t+1

Davčna
osnova,
vrsta
davčnega ukrepa, kategorija
odhodkov.

t-1, t+1

Davčna osnova,
odhodkov.

socialne

X

Ni na voljo.

osnova,
vrsta
ukrepa, namen,

Grčija

X

X

Španija

X

X

Francija

X

X

Ni na voljo.

Italija

X

X

Ni na voljo.

t, t+1, t+2

Vrsta
davčnega
namen, oddelek.

Nizozemska

X

X

Ni na voljo.

t-2, t-1, t, t+1, t+2,
t+3, t+4

Davčna osnova, oddelek,
zakon, področja politike.

Avstrija

X

X

t-3, t-2, t-1

Davčna osnova, oddelek.

X

X

X
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namen,

kategorija

ukrepa,

Portugalska

X

X

Ni na voljo.

Slovaška

X

X

Ni na voljo.

X

Finska

X

Ni na voljo.

Danska

X

Ni na voljo.

Latvija

X

Madžarska

X

Poljska

Švedska

Velika Britanija

X

t -2, t-1, t, t+1

Davčna osnova, namen.

t-2, t-1, t, t+1, t+2,
t+3

Davčna osnova.

X

t-1, t, t+1

Davčna osnova, namen.

X

Različna leta

Davčna osnova.

Ni na voljo.

t-2, t-1

Davčna osnova.

X

Ni na voljo.

t+1

Davčna osnova.

X

Ni na voljo.

X

t-1

Davčna osnova, namen.

X

Ni na voljo.

X

t-1, t+1, t+2

Davčna
osnova,
vrsta
davčnega
ukrepa,
namen/oddelek.

X

Ni na voljo.

X

t-1, t

Davčna osnova.
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X

X

Opomba Tabela 2: V stolpcu, ki se nanaša na čas, se »t« nanaša na leto objave, »n.a.« pa pomeni, da »ni v uporabi«. »State
goverment« se nanaša na dežele v Avstriji in Nemčiji, regije v Belgiji in avtonomne skupnosti v Španiji. V Belgiji se poročanje nanaša
na davke, ki jih pobere zvezna država. V Španiji avtonomne skupnosti objavljajo drugačna poročila o davčnih izdatkih. V Bolgariji
zakon o javnih financah, ki zahteva letno poročilo o davčnih izdatkih, velja od začetka leta 2014. V Franciji poročila o davčnih
izdatkih spadajo pod projekt ministrstva za finance in ga objavljajo v 5. aneksu. Na Finskem Ministrstvo za finance v predlogu
proračuna prikaže številke za posamezno vrsto davčnega izdatka. Poročilo o davku na dodano vrednost prepozna davčne izdatke za
do 2 leti nazaj in leto dni v naprej. Na Nizozemskem poročanja o davčnih izdatkih prav tako spadajo pod proračunska poročila
(European Commission, 2014a).

V letu 2013 je bilo v desetih od osemnajstih državah članicah EU, ki redno poročajo o svojih
davčnih izdatkih, to zakonsko predpisano. Iz Tabele 2 je razvidno, ali ima država zakone o tem,
da mora poročati o davčnih izdatkih, informacije o ravni države, na katero se podatki nanašajo,
ter kategorije in izdatki, ki so uporabljeni. Raven države je različna od države do države.
Centralne ravni države vedno pripravijo poročilo in spremljajo te zadeve, medtem ko na lokalni
ravni to ni tako dobro pokrito, predvsem zaradi heterogenosti uporabe davkov (European
Commission, 2014a, str. 20).
Obstaja velika razlika med leti pokritosti in pri poročilih lahko vlade gledajo stvari za naprej ali
za nazaj. V Avstriji in Belgiji je poročanje za nazaj glede na poročila zadnjih treh do petih let,
medtem ko na Švedskem poročajo o davčnih izdatkih za preteklo leto, tekoče leto in dve leti v
naprej. Nizozemska ima najdaljše obdobje poročanja, ki je tako za naprej kot tudi za nazaj.
Najbolj pogosta so poročila za predhodno leto, tekoče leto, ko je narejeno poročilo, in
prihodnje leto (Tabela 2) (European Commission, 2014a, str. 20).
Davčnih izdatkov se ne identificira samo glede na njihovo davčno osnovo, temveč se upoštevajo
tudi druge kategorije. Večinoma so davčni izdatki kategorizirani glede na davčno osnovo
(dohodnina, davek od dohodka pravnih oseb in DDV) in pogosto razdeljeni v skupine glede na
davčne ukrepe (dodatki, znižanje stopenj in izjeme), namen (posamezniki z nizkim dohodkom,
stanovanjski itd.) ali sektor (gospodinjstva, poslovni ali kmetijski). Španija, Francija in Švedska
spadajo med države, ki povezujejo davčne izdatke z odhodki na proračunski strani. Tiste države
članice, ki ne poročajo tako redno, imajo težave s tako podrobnim poročanjem. Med te države
spadajo: Irska, Ciper, Luksemburg, Malta, Slovenija, Češka, Hrvaška, Litva in Romunija
(European Commission, 2014a, str. 20, 21).
Gledano v celoti so podatki o davčnih izdatkih, ki se trenutno uporabljajo v praksi ali so
načrtovani v državah članicah, mnogokrat razdrobljeni in netransparentni. To otežuje
morebitne izboljšave pri fiskalnih in davčnih dogovorih in onemogoča boljšo učinkovitost
fiskalne politike. Prav tako vpliva na moč domačega proračunskega okvira, saj izgube prihodkov
lahko oslabijo vpliv večje preglednosti na strani izdatkov. Spremembe, predlagane s strani ESA
2010, imajo velik vpliv na klasifikacijo davčnih izdatkov in pozitivno vplivajo na proračunsko
transparentnost in disciplino. Zaradi odsotnosti definicije davčnih izdatkov, s katero bi se strinjal
širši krog držav, se EU preko zakonodaje trudi povečati transparentnost. V Direktivi o zahtevah
za proračunski okvir (2011/85/EU) piše, da morajo biti države članice EU od 1. januarja 2014
naprej pripravljene podati informacije o davčnih izdatkih in njihovih vplivih na javnofinančne
prihodke. Čeprav ni bil namen Direktive uveljaviti standardizirano proceduro za ocenjevanje
davčnih izdatkov pri državah članicah, je Komisija izpostavila nekaj smernic, ki bi državam lahko
pomagale pri teh obveznostih. Komisija je določila raven poročanja, ki je zadovoljiva pri
izpolnjevanju osnovnih zahtev iz Direktive pri državah članicah (European Commission, 2014a,
str. 21).
Za višjo raven zavedanja o pomenu davčnih izdatkov za proračun in informiranost javnosti je
zaželeno vključiti podatke o izdatkih v proračunske dokumente. Potrebni sta pregledna
predstavitev in razlaga glavnih pristopov. Poročanje mora vključevati stroškovne izračune in
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široko pokritost vseh področij obdavčitve, tudi lokalne davčne predpise in prispevke za socialno
varnost. Prav tako je potrebna bolj podrobna razlaga metodologije, zato da so lahko ti podatki
predstavljeni v posebnih dokumentih. Omemba davčnih izdatkov v proračunskih dokumentih
omogoča lažjo primerjavo s programi porabe na istem področju in daje bolj celovito sliko o
javni podpori na posameznem področju (European Commission, 2014a, str. 21).
Poleg poročanja o davčnih izdatkih v proračunu je ključno začeti z rednimi formalnimi pregledi
in ocenami. Taki pregledi bi podali ocene o davčnih izdatkih glede na učinkovitost in stroškovno
učinkovitost ter bili daljši in izvajani večkrat letno. Državna telesa mnogokrat niso pravi naslov
za objektivno poročanje o davčnih izdatkih, zato je bolje, če to nalogo prevzamejo komisije ali
neodvisna telesa, ki izdelana poročila javno objavijo (European Commision, 2014b, str. 21).

2.2.2 Stališča OECD do problema davčnih izdatkov
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (kratica OECD po angleškem: Organisation for
Economic Co-operation and Development) je mednarodna gospodarska organizacija razvitih
držav, ki sprejemajo načela predstavniške demokracije in svobodnega trga.
Začetek organizacije sega v leto 1948, ko je bila ustanovljena Organizacija za evropsko
gospodarsko sodelovanje (OEEC). Takrat je bila ena izmed nalog organizacije izvajanje
Marshallovega načrta za povojno obnovo Evrope. Pozneje so bile v članstvo sprejete
neevropske države. Organizacija se je preuredila in sprejela sedanje ime leta 1960.
OECD ima danes 34 polnopravnih članic. Med temi je po standardih Svetovne banke iz leta
2010 30 držav z visokim prihodkom (OECD, 2018).
Analize davčnih izdatkov morajo postati stalnica, saj so potrebne za učinkovit, pregleden in
pošten sistem (European Commission, 2014a, str. 9).
Zaželeno je redno izračunavanje in objava davčnih izdatkov ter stroškov, povezanih z njimi pri
objavi proračuna. Prepoznavanje, kvantificiranje in objava davčnih izdatkov so eni ključnih
elementov fiskalne transparentnosti in pomagajo pri izogibanju uveljavitve ukrepov, ki nimajo
pozitivnega družbenega učinka. Take analize so ključne pri poročilih, kot je poročilo IMF o
fiskalni transparentnosti in poročilo OECD o najboljših praksah za proračunsko transparentnost.
Številne (ne vse) države G-20 rutinsko delajo take analize kot tudi druge države v razvoju. Za
slednje so davčni izdatki lahko zelo pomemben prvi korak k oceni stroškov in koristi ukrepov,
kot so: davčne spodbude, namenjene pridobitvi novih tujih vlagateljev, kar je lahko pozitiven
ukrep pri prebujanju gospodarstva, davčne izjeme za posebne domače interese in indirektne
davčne preference z namenom povečanja kapitala. Države G-20 podpirajo idejo in prakso o
rednih analizah davčnih izdatkov, saj s tem dajejo zgled tako državam v razvoju kot tudi tistim
manj razvitim za bolj transparentno delovanje na tem področju.
Analize so zgolj korak v pravo smer, saj ne moremo pričakovati, da bi katera od držav preprosto
spremenila svojo davčno politiko po vzoru kake druge države. Je pa znano, da so države G-20
najbolj vplivne in močne v svetu prav zato, ker znajo sprejemati dobre odločitve, zato so zgled
mnogim drugim državam. Velja pa poudariti, da analize same po sebi niso dovolj, treba je imeti
znanje, kako te analize brati ter se iz njih nekaj naučiti, in na podlagi teh analiz sprejemati v
prihodnosti boljše odločitve.
Države G-20 morajo biti zgled in spodbujati bolj rigorozne ocene pri stroških in koristih (IMF,
2011, str. 23–28).
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Davčni izdatki so v veliki meri sredstvo za uresničevanje političnih ambicij. Vlade uporabljajo
različne načine, da vplivajo na alokacijo sredstev za uresničitev posebnih socialnih namenov,
kot sta boj proti revščini in zmanjšanje dohodkovne neenakosti. Mnogi jih razumejo kot »skrite
subvencije«, saj je njihov namen skoncentriran na specifične davkoplačevalce, ki so na boljšem
z zmanjšanjem njihovih obveznosti. V zadnjih letih se je pojavila večja želja po transparentnosti
na tem področju tudi zaradi pobud IMF in OECD, ki preko svojega delovanja poudarjata
pomembnost davčnih izdatkov in njihovo vlogo pri določanju proračuna.
Davčni izdatki so lahko za proračun velik strošek in v nekaterih primerih se izkažejo kot
nezadostni. Ko država zniža davčno breme določeni skupini davkoplačevalcev, se to odraža na
izgubi dohodka za državo. Na prvi pogled se mogoče zdi, da je država dosegla svoj namen – a za
kakšno ceno? Na primer, možno je, da pride do tega, da preko davčnih izdatkov pridobijo zgolj
tisti, ki imajo pozitivne davčne obveznosti, ne zajamejo pa gospodinjstev z nizkim dohodkom ali
podjetij brez obdavčljivega dohodka. Zato so alternativni ciljno usmerjeni ukrepi na odhodkovni
strani proračuna lahko ekonomsko učinkovitejši. Uporaba takšnih ukrepov lahko pomaga
ublažiti socialni odpor in politične stroške odprave davčnih izdatkov.
Kakor koli, v posebnih primerih so lahko davčni izdatki zelo učinkovit instrument. To velja pri
zmanjšanju obdavčitve dela za spodbujanje zaposljivosti tistih, ki trenutno nimajo dela.
Pametno je tudi vlagati v raziskave in razvoj ter zmanjšati obdavčitev na tem področju, da se
zmanjša cena kapitala in spodbujajo inovacije.
Davčni izdatki, razbrani iz poročil držav Evropske unije, niso zanemarljivi, vendar je treba
poudariti, da je težko primerjati, koliko odstotkov BDP-ja znašajo, saj imajo različne države
različno zakonodajo.
Evropska komisija (European Commission, 2014a, str. 9), ugotavlja, da poročani davčni izdatki
pri dohodnini krepko presegajo te pri davku od dohodka pravnih oseb. Izjema sta Danska in
Nizozemska. Velikost davčnih izdatkov je zajeta pri vsoti vseh davčnih izdatkov kot odstotek v
BDP. Niha med 2 % in 4 % BDP-ja v nekaterih državah, čeprav velja poudariti, da je pri polovici
zajetih držav pod 1 % BDP-ja.
Davčni izdatki pri davku od dohodka fizičnih oseb so se v zadnjem desetletju povečevali,
medtem ko so pri davku od dohodka pravnih oseb ostali na istem nivoju oz. so se zgolj
marginalno povečali. To lahko pojasnimo s tem, da so dvigi stopenj dohodnine v mnogih
državah povišali denarne zneske odbitkov in izjem ter spodbudili nove izjeme v okviru
odškodninske sheme za posebne skupine, še posebej najbolj ranljive. To je spremljalo znižanje
najvišjih stopenj (Slika 1). Obenem so bile financirane velike davčne razbremenitve v obliki
zmanjšanja zakonskih stopenj pri davku od dohodka pravnih oseb v mnogih državah članicah
EU in preko opustitve določenih postavk davčnih izdatkov. Od začetka tisočletja do začetka
krize so nekatere vlade uvedle nove vrste davčnih izdatkov pri dohodnini, da bi se izognile ostri
kontroli javnofinančne porabe v državah članicah (European Commission, 2014a, str. 10).
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Slika 1: Sprememba davčnih stopenj pri dohodnini in davku od dohodka pravnih oseb v državah članicah
EU

Vir: (European Commission, 2014a, str. 10).
Opomba: Z modro barvo je označena sprememba davčne stopnje pri dohodnini, z rdečo barvo pa sprememba
davčne stopnje pri davku od dohodkov pravnih oseb v državah članicah EU. Države po vrsti od leve proti desni:
Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Hrvaška, Italija, Ciper, Latvija,
Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška,
Finska, Švedska, Velika Britanija.

Prihaja tudi do tendence izravnavanja pritiskov na davčne izdatke pri direktnem obdavčevanju v
državah članicah EU. Na eni strani omejenost javnih financ kliče po zmanjšanju davčnih
izdatkov. Nekatere države razmišljajo o fiskalnih pravilih, ki bi povečala transparentnost in
nadzor proračuna davčnih izdatkov. Na drugi strani pa vlade spodbujajo investicije,
zaposlovanje in gospodarsko rast, kar se odraža pri trendu širše uporabe vrst davčnih izdatkov,
pri dohodnini in davku od dohodka pravnih oseb, kot so npr. davčne spodbude za povečanje
vlaganj v raziskave in razvoj (European Commission, 2014a, str. 10).
Pri analizi davčnih izdatkov naletimo na temeljne ovire, povezane z določanjem relevantnega
merila. Težave izhajajo iz samega koncepta merila uspešnosti davčnega sistema, ki ni enak v
vseh državah niti v vseh študijah. Glede na to, da so davčni izdatki odklon od davčnega sistema,
jih težko neposredno prepoznamo. Na primer, ista davčna olajšava bi lahko v eni državi bila
kvalificirana kot davčni izdatek, spet v drugi kot del davčne osnove (European Commission,
2014a, str. 11).
Pogosto ločimo tri generalne pristope, ki jih države uporabljajo pri definiciji svojega merila
uspešnosti davčnega sistema in pri identifikaciji davčnih izdatkov, in sicer: i) konceptualni
pristop, ii) zakoniti pristop in iii) analogni subvencijski pristop. Konceptualni pristop povezuje
davčno osnovo z normativno davčno strukturo. Zakoniti pristop jemlje trenutno zakonodajo kot
osnovo za definiranje davčne osnove in posledično prepoznavanje davčnih izdatkov. Analogni
subvencijski pristop pa identificira davčne izdatke kot davčne določbe, ki so jasno podobne
neposrednim subvencijam. Konceptualni pristop ima v praksi najširšo definicijo od teh

19

pristopov, kar se odraža v daljšem seznamu davčnih izdatkov z večjimi skupnimi stroški
(European Commission, 2014a, str. 11).
Davčni izdatki so pri posameznih obdavčitvah dohodka lahko v več različnih oblikah. Te
vključujejo odbitke, izjeme, nepovratne davčne olajšave, povratne davčne olajšave ali
zmanjšane davčne stopnje za specifične aktivnosti. Z nepovratnimi sredstvi lahko
davkoplačevalci zmanjšajo ali odpravijo davčno obveznost, medtem ko je s povratnimi davčnimi
olajšavami davčni zavezanec deležen presežka ali "negativne davčne obveznosti" kot plačilo v
primeru, če olajšava preseže predhodno obveznost (European Commission, 2014a, str. 11).
Ugodna davčna obravnava pri obdavčitvi dohodka pravnih oseb je prav tako zelo raznolika in se
pogosto nanaša na poseben sektor ali dejavnost, ki jo zaradi različnih razlogov zakonodajalci
preferirajo oz. ji namenijo davčne ugodnost bolj kot drugim. To se še posebej vidi pri pospešeni
amortizaciji v povezavi s specifičnimi tipi investicij in posebnimi davčnimi režimi. Drugi primeri
davčnih izdatkov pri obdavčevanju dohodka pravnih oseb so posebne izjeme, oprostitve ali
odbitki od bruto dohodka (European Commission, 2014a, str. 11).
Države uporabljajo različne klasifikacije davčnih izdatkov. Mnoge države klasificirajo izdatke
glede na davčno osnovo (dohodnina, davek od dohodka pravnih oseb, DDV) in glede na tip
(zmanjšane stopnje, izjeme, odbitki, odlogi, olajšave in dobropisi). Nekatere države prav tako
uporabljajo klasifikacijo po upravičencu z namenom pokazati sektorju ali tipu davkoplačevalca,
ki prejme to davčno ugodnost, namen davčnih izdatkov (osebe z nizkim osebnim dohodkom,
stanovanjske ugodnosti, okoljski predpisi). Za primerjavo programov porabe sredstev države
včasih uporabljajo elemente, ki so tesno povezani s kategorijami v proračunu (European
Commission, 2014a, str. 11, 12).
Izračun stroškov izdatkov je ključna komponenta poročila o davčnih izdatkih, čeprav precizna
kvantifikacija stroškov ali vrednosti davčnih izdatkov ni tako enostavna. Take kvantifikacije bi
idealno morale vse vsebovati vedenjski odziv, interakcije z drugimi davčnimi osnovami in druge
metodološke probleme. Članice OECD se držijo treh metod za izračun stroškov ali vrednosti
davčnih izdatkov, to so i) metoda izpada prihodka, ii) metoda pridobljenega prihodka in iii)
metoda izdatkovne enakovrednosti (OECD, 2010, str. 13, 14).
Članice EU najpogosteje uporabljajo metodo izpada prihodka pri svojem poročanju o davčnih
izdatkih, saj je to najlažja metoda za izračunavanje. Vedenjski odzivi ali interakcija z drugimi
davčnimi osnovami so zanemarjeni. Davčni izdatki so večinoma produkt davčnih določb
(znižanje stopnje) in tega, na kar se navezujejo (prihodek). Ta metoda ima zato pomembne
slabosti za računanje proračunskih stroškov in lahko da zgolj ilustracijo možnih učinkov pri
proračunu glede na davčne določbe. Metoda pridobljenega prihodka vzame v obzir tudi
vedenjske odzive in davčne interakcije ter zato daje bolj natančne izračune. Upošteva
povečanje prihodka, ki ga lahko pričakujemo, če je katera od davčnih določb razveljavljena.
Vedenjski odzivi imajo prav tako lahko velike učinke na proračun. Barrios idr. (2014, str. 26, 27)
so zapisali, da vedenjski odzivi zmanjšujejo stroške proračuna za okrog tretjino v državah
članicah EU. Velja pa poudariti, da metoda izpada prihodka daje bolj objektivne rezultate,
medtem ko metoda pridobljenega prihodka upošteva tudi človeški faktor, zato dobimo bolj
subjektivne rezultate. Metoda izdatkovne enakovrednosti pa upošteva, kakšna neposredna
potrošnja bi bila potrebna za dosego istih ciljev in prednosti, ter izračuna, kakšna bi bila razplet
in korist za davkoplačevalca pri določenem davčnem izdatku. Z drugimi besedami, upošteva,
katere davčne izdatke so v proračunu zamenjali neposredni izdatki, ki so bili izvzeti iz davčnega
sistema. Merjenje davčnih izdatkov pa tudi sicer ovirajo mnoge metodološke razlike, hkrati pa
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so lahko problem tudi pomanjkljivi podatki, povezani z davčnim področjem (European
Commission, 2014a, str. 12).
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3 DAVČNI IZDATKI V SLOVENIJI V OKVIRU TREH DAVKOV
(DOHODNINA, DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB IN
DAVEK OD DOHODKOV IZ DEJAVNOSTI)
V tem poglavju bomo natančneje analizirali davčne izdatke v Sloveniji na primeru treh davkov,
in sicer dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb in davka od dohodkov iz dejavnosti.

3.1 DOHODNINA
Dohodek iz zaposlitve je vsak dohodek, prejet na podlagi pretekle ali sedanje zaposlitve. Med
te dohodke po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) štejemo dohodek iz delovnega razmerja in
dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (FURS 2017a, str. 6).
Dohodek iz delovnega razmerja je vsak dohodek, ki ga delojemalec prejme od svojega
delodajalca iz naslova sklenjenega delovnega razmerja, kot je plača, nadomestilo plače ter
morebitna druga plačila za opravljeno delo, regres za letni dopust, dohodek na podlagi
udeležbe na dobičku, prejet iz delovnega razmerja, boniteta, jubilejna nagrada, odpravnina ob
upokojitvi, solidarnostna pomoč, povračila stroškov v zvezi z delom, povračilo stroškov v zvezi s
službenimi potovanji, dohodki iz naslova prenehanja pogodbe iz zaposlitve idr. (FURS 2017a, str.
6, 7).
Za dohodek iz delovnega razmerja se štejejo tudi: dohodek, prejet za vodenje poslovnega
subjekta na podlagi poslovnega razmerja, dohodek izvoljenih ali imenovanih nosilcev funkcij v
organih oblasti, če za to funkcijo prejemajo plačo, avtorski honorar iz delovnega razmerja,
dohodek, prejet v zvezi z opravljanjem funkcije poslanca Evropskega parlamenta, nadomestilo
iz naslova obveznega socialnega zavarovanja, pokojnina in drug dohodek iz naslova obveznega,
obveznega dodatnega in prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
(FURS 2017a, str. 7).
Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja je vsak dohodek iz odvisnega pogodbenega
razmerja, ki ni delovno razmerje, in sicer zlasti dohodek za delo po študentski napotnici,
dohodek za stvaritev avtorskega dela, dohodek po podjemni pogodbi, dohodek od začasnega
ali občasnega dela upokojencev, sejnine in drugi dohodki članov nadzornega sveta, izplačila
sodnim izvedencem, sodnim cenilcem ali sodnim tolmačem, dohodek od osebnega
dopolnilnega dela, dohodek verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo, ki nima
vseh elementov delovnega razmerja idr. Za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja se šteje
tudi dohodek za izvršitev posameznega posla v neodvisnem razmerju, ki ni dohodek iz
dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo (FURS 2017a, str. 7, 8).
Dohodnino se plačuje (FURS, 2018c):


na podlagi letne odmere, ki od leta 2008 (za odmero 2007) poteka na podlagi
informativnih izračunov dohodnine (IID), ki jih zavezanci prejmejo na dom – med letom
se plačuje akontacija dohodnine. Tako se obdavčujejo:
o dohodki iz zaposlitve,
o dohodki iz dejavnosti (če se davčna osnova ugotavlja na podlagi dejanskih
prihodkov in odhodkov),
o dohodki iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti,
o dohodki pri prenosu premoženjskih pravic,
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o drugi dohodki;
cedularno – plačani davek je dokončen in se dohodki ne vštevajo v letno davčno
osnovo. Tako se obdavčujejo:
o dohodki iz dejavnosti (če se davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem
normiranih odhodkov),
o dohodki iz kapitala (obresti, dividende, dobiček iz kapitala),
o dohodki pri oddaji premoženja v najem.

Dohodnino na letni ravni ugotovi davčni organ z odločbo. V letno davčno osnovo se vštevajo
dohodki, od katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, pri čemer se ta akontacija
odšteje od odmerjene dohodnine na letni ravni. Davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga, zavezancem za dohodnino sestavi in odpremi informativni izračun dohodnine (IID),
ki se pod določenimi pogoji šteje kot odločba o odmeri dohodnine. Če zavezanec
informativnega izračuna za dohodnino ni prejel, mora sam vložiti napoved za odmero
dohodnine (FURS, 2018c).
Akontacija dohodnine se praviloma plača po prejemu izplačanega posameznega dohodka.
Plačilo akontacije dohodnine v obračunu davčnega odtegljaja najbolj pogosto opravi plačnik
davka - izplačevalec dohodka. Naloga davčnega organa je na podlagi napovedi davčnega
zavezanca ugotoviti akontacijo dohodnine v primerih, ko pride do izplačila dohodka s strani
osebe, ki ni plačnik davka, npr. fizična oseba oz. govorimo o dohodku iz tujine. Od vrste
izplačanega dohodka je odvisno, kdaj je treba vložiti napoved. Dohodki, od katerih je med
letom plačana akontacija dohodnine, so všteti v letno davčno osnovo, pri čemer se med letom
plačane akontacije dohodnine odštejejo od odmerjene dohodnine na letni ravni. Davčni organ
je dolžen z odločbo ugotoviti dohodnino na letni ravni (FURS 2017a, str. 4).
Zavezanec, ki ima dohodke iz dejavnosti, sam ugotavlja davčno osnovo ter izračunava
akontacijo dohodnine v obračunu davka, ki ga ima dolžnost predložiti davčnemu organu za
preteklo leto najpozneje do 31. marca tekočega leta (FURS 2017a, str. 6).
Za dohodnino od dohodkov iz kapitala (dividende, obresti in kapitalski dobički) ter od dohodkov
iz oddaje premoženja v najem velja podobno kot za akontacijo dohodnine, saj jo lahko
plačujemo ali v obračunu davčnega odtegljaja ali na podlagi odločbe s strani davčnega organa
na podlagi napovedi zavezanca. Glavna razlika je, da za dohodke od kapitala plačani davek velja
kot dokončni davek. To pomeni, da ti dohodki niso všteti v letno osnovo za odmero dohodnine.
V letno davčno osnovo za odmero dohodnine se tudi ne všteva dohodek iz dejavnosti, kadar
zavezanec na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov ugotavlja davčno osnovo.
Akontacija dohodnine za nerezidente, ki niso zavezanci za dohodnino, prav tako velja za
dokončni davek (FURS 2017a, str. 4, 5).
Dohodnino plačujemo na naslednje načine:




kot akontacijo dohodnine,
kot letni davek (poračun),
kot dokončni davek.

Z letom 2008, prvič pri odmeri dohodnine leto 2007, se je začela za odmero in poračun
dohodnine na letni ravni uporabljati nova ureditev. Zavezanci s strani finančne uprave prejmejo
informativni izračun dohodnine, ki je lahko pod določenimi pogoji obravnavan tudi kot odločba
o odmeri dohodnine. Tako so zavezanci nekoliko razbremenjeni pri vlaganju davčnih napovedi,
finančna uprava pa nima dela z obdelavo teh napovedi (FURS 2017a, str. 5).
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3.1.1 Zakonodaja
Zakon, ki ureja to področje, je Zakon o dohodnini (FURS, 2018d).
Med letoma 2006 in 2007 je bila dohodninska lestvica spremenjena zaradi prehoda iz Zdoh-1
na Zdoh-2. Od takrat naprej je imela dohodninska lestvica tri razrede, prejšnja jih je imela
namreč pet (Tabela 4). Takrat sprejeti Zakon o dohodnini je znižal obdavčitev za fizične osebe,
kar je zajemalo dohodek iz zaposlitve ter vse dohodke iz dejavnosti, dohodek iz oddaje
premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice, skupaj z drugimi dohodki, kot so npr.
nagrade, darila in dobitki od nagradnih iger. Po takratni novi zakonodaji je bila zgornja meja
obdavčitve po lestvici dohodnine 41 %, prej pa je bila 50 %. Spremembo je doživel tudi drugi
razred dohodnine, saj so bili posamezniki iz tega razreda takrat obdavčeni s 27 %, medtem ko
so pred tem bili s 33 %. Omembe vredna razlika pri obdavčitvi je med drugim tudi za tiste, ki so
po takratni novi zakonodaji sodili med drugi in tretji dohodninski razred (Malneršič 2007, str.
21).
Tabela 3: Lestvica za odmero dohodnine za leti 2006 in 2007

Dohodninska lestvica 2006

Dohodninska lestvica 2007

če znaša neto letna
davčna osnova
nad do
€
5.539

če znaša neto letna
znaša dohodnina
davčna osnova
nad do
€
6.800
16 %
6.800 13.600
1.088 + 27 % nad 6.800
13.600
2.924 + 41 % nad 13.600

5.539

10.822

znaša dohodnina

16 %
886 + 33 % nad 5.539

10.822 21.899 2.630 + 37 % nad 10.822
21.899 44.012 6.728 + 41 % nad 21.899
44.012

15.794 + 50 % nad 44.012

Vir: (Malneršič 2007, str. 21)
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Do leta 2013 smo imeli omenjene tri davčne stopnje pri obdavčitvi dohodka fizičnih oseb. Kot
protikrizni ukrep je vlada v sredini leta 2012 uvedla četrti davčni razred s 50-odsotno stopnjo, ki
velja za dohodke posameznikov nad zneskom petih povprečnih plač. Z letom 2017 smo dobili še
dodaten razred in novo lestvico, znova s petimi razredi. (Tabela 4).
Tabela 4: Lestvica za odmero dohodnine v letu 2018

Če znaša neto letna davčna osnova (v EUR)
nad

Znaša dohodnina (v EUR)

do
8.021,34

16 %

8.021,34

20.400,00

1.283,41

+ 27 % nad 8.021,34

20.400,00

48.000,00

4.625,65

+ 34 % nad 20.400,00

48.000,00

70.907,20

14.009,65

+ 39 % nad 48.000,00

22.943,46

+ 50 % nad 70.907,20

70.907,20
Vir: (FURS, 2018e, str. 1)

3.1.2 Olajšave1
Splošna olajšava (FURS 2018e, str. 1)
Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka.
Tabela 5: Splošna olajšava 1

Če znaša skupni dohodek (v EUR)

nad

11.166,37

do
11.166,37

6.519,82

13.316,83

3.302,70 + (19.922,15 –
1,49601 x skupni dohodek)

13.316,83

3.302,70

Vir: (FURS 2018e, str. 1)

1

Znaša splošna olajšava (v
EUR)

Veljavno za leto 2018.
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Izračun akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja upošteva:
Tabela 6: Splošna olajšava 2

Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja (v Znaša splošna olajšava (v
EUR)
EUR)
nad

930,53

do
930,53

543,32

1.109,74

275,22 + (1.660,18 – 1,49601
x bruto dohodek)2

1.109,74

275,22

Vir: (FURS 2018e, str. 2)

Starostna olajšava
Starostna olajšava pomeni, da ima rezident po dopolnjenem 65. letu starosti pravico do
zmanjšanja letne davčne osnove v višini 1.205 evrov letno (FURS, 2017a).
Invalidska olajšava
Invalidska olajšava pomeni, da invalidu s 100 % telesno okvaro letno pripada olajšava v višini
17.658,84 EUR oz. 1.471,57 EUR na mesec.
Tabela 7: Invalidska olajšava

Namen

Letna olajšava v EUR

Mesečna olajšava v EUR

Invalid s 100% telesno okvaro

17.658,84

1.471,57

Vir: (FURS, 2018e, str. 2)

PDPZ olajšava
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje določa ugodnosti zavezancem, tj.
delodajalcem, ki izpolnjujejo pogoje iz 302. do 305. člena Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju in financirajo pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja. Slednji lahko
za delno oz. v celoti plačane premije PDPZ v korist zavarovancev (v tem primeru delojemalcev)
izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Republiki Sloveniji ali kateri drugi državi članici
Evropske Unije po odobrenem pokojninskem načrtu, ki je urejen po predpisih in vpisan v
register, ki veljajo za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, uveljavlja
davčno olajšavo za leto, v katerem je bilo opravljeno plačilo premij, vendar omenjeni znesek ne
sme presegati 2.819,09 eurov letno (FURS, 2017a).

2

Navedena je krajša različica enačbe po določilih 127. člena ZDoh-2: (19.922,15 – 1,49601 x bruto
dohodek x12)/12. Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine posledično
upošteva povečana splošna olajšava, se davčna osnova zmanjša za 275,22 evra (FURS 2018e, str. 2).
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Posebna olajšava

 za vzdrževane otroke
Tabela 8: Olajšava za vzdrževane otroke

Letna olajšava v EUR

Mesečna olajšava v EUR

Za prvega vzdrževanega
otroka

2.436,92

203,08

Za vzdrževanega otroka, ki
potrebuje posebno nego in
varstvo.

8.830,00

735,83

Za drugega vzdrževanega
otroka

2.649,24

220,77

Za tretjega vzdrževanega
otroka

4.418,54

368,21

Za četrtega vzdrževanega
otroka

6.187,85

515,65

Za petega vzdrževanega
otroka

7.957,14

663,09

Vir: (FURS, 2018e, str. 2)

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.769,30 evra (mesečno za
147,44 evra) glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.


za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana
Tabela 9: Olajšava za vzdrževane družinske člane

Letna olajšava v EUR

Mesečna olajšava v EUR

2.436,92

203,08

Vir: (FURS, 2018e, str. 2)

- za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta znaša 3.302,70 eura,
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3.1.3 Vrste davčnih izdatkov/olajšav in njihova struktura
Tabela 10: Vrste in zneski davčnih izdatkov/olajšav pri dohodnini
Postavka

Zneski v 000 EUR / Deleži v % po letih

Vrste davčnih izdatkov/leto

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Osnova

11.707.775

12.249.974

13.347.124

13.298.143

13.379.947

13.759.464

13.697.931

13.008.292

Splošna olajšava

2.750.054

2.850.514

3.663.192

3.659.171

4.082.067

4.149.834

4.238.084

4.216.202

62,75

68,84

73,08

72,40

74,62

74,41

74,01

73,79

149.435

102.935

111.796

104.598

94.646

100.796

105.531

92.552

3,41

2,49

2,23

2,07

1,73

1,82

1,85

1,62

30.586

23.939

24.401

22.939

21.416

21.447

21.370

17.217

0,70

0,58

0,49

0,45

0,39

0,39

0,37

0,30

20.106

22.887

24.619

24.624

24.039

22.167

20.164

18.006

0,49

0,55

0,49

0,49

0,44

0,40

0,35

0,32

1.129.298

1.136.459

1.184.322

1.224.034

1.231.588

1.245.399

1.289.530

1.312.986

25,77

27,45

23,63

24,22

22,51

22,33

22,54

22,98

Skupaj olajšava

4.382.696

4.140.848

5.012.767

5.053.929

5.470.603

5.576.776

5.720.361

5.714.121

Osnova za odmero dohodnine

7.550.171

8.284.019

8.810.710

8.615.929

8.408.109

8.662.546

8.477.250

7.788.728

Starostna olajšava

Invalidska olajšava

PDPZ olajšava

Olajšava za vzdrževane družinske člane

Vir: (FURS, 2015)
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V Tabeli 10 so predstavljeni zneski za posamezne vrste davčnih izdatkov po letih in po
postavkah. Največji delež med olajšavami pri dohodnini zavzemata splošna olajšava ter olajšava
za vzdrževane družinske člane, ki skupaj predstavljata skoraj 90 % vseh olajšav. Nekaj manj kot 5
% zajema starostna olajšava in se v opazovanem obdobju zmanjšuje, čeprav se prebivalstvo
stara in je vedno več ljudi, ki so v pokoju. PDPZ in invalidska olajšava kljub svoji pomembnosti v
zagotavljanju socialne države predstavljata zgolj minimalen delež. Odstotek pri splošni olajšavi
se je v opazovanem obdobju še povečal z dobrih 60 % na več kot 70 %. Posledično so se
postopoma
rahlo
iz
leta
v
leto
zmanjševali
odstotki
ostalih
olajšav.
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3.1.4 Efektivna davčna stopnja
Davčna osnova je vrednost ali količina, na katero se aplicira davčna stopnja. To pomeni: davčna
stopnja * davčna osnova = davek (t * x = t)
Efektivna davčna stopnja
EDS dohodnine = plačana dohodnina/dohodek pred obdavčitvijo
EDS dohodnine = celotna plačana dohodnina/celotni dohodek pred obdavčitvijo
(Stanovnik, 2008, str. 8)
Tabela 11: Efektivna davčna stopnja pri dohodnini

Efektivna davčna stopnja (v %) po letih
Davčni
razred

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

2,06

2,51

1,96

1,98

1,62

1,61

1,65

1,73

2

6,88

6,09

6,20

5,93

6,04

6,05

6,00

7,66

3

6,38

12,05

12,44

12,49

12,45

12,50

12,02

7,37

4

3,44

5

2,56

Skupaj

21,32

1,35

20,65

20,60

20,40

20,11

20,16

19,67

18,11

Vir: (FURS 2016a, Tabela 10, Tabela 12, lastni izračuni avtorja)
Legenda: 1. davčni razred = 16 %, 2. davčni razred = 27 % (razen 2006 = 33 %), 3. davčni razred = 41 %
(razen 2006 = 37 %), 4. davčni razred = 50% (razen 2006 = 41 %), 5. davčni razred = 50 % (samo 2006)

Iz Tabele 11 je razvidno, kolikšna je bila efektivna davčna stopnja pri vsakem izmed davčnih
razredov v opazovanem obdobju. Skupna efektivna davčna stopnja je najnižja v zadnjem
opazovanem letu, in sicer 2013, ko smo imeli 4 davčne razrede. Najvišja pa je v prvem letu
opazovanega obdobja, in sicer v letu 2006, ko smo imeli 5 davčnih razredov. Kot je razbrati iz
Tabele 11, je skupna efektivna davčna stopnja z leti v opazovanem obdobju vedno nižja, iz česar
lahko zaključimo, da je država iz naslova dohodnine odstotkovno dobivala v opazovanem
obdobju vedno manj v državno blagajno. Na to je vsekakor vplivalo tudi število zavezancev, ki se
iz leta v leto manjša, kar vidimo v Tabeli 12. Obenem se skupna vsota olajšav v opazovanem
obdobju iz leta v leto povečuje (Tabela 10), kar prispeva k manjši davčni osnovi in skupaj z
zmanjšanjem
prebivalstva
k
manj
pobranim
davkom
države.
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Tabela 12: Število zavezancev za dohodnino in delež v skupnem številu zavezancev
Število in delež (v %) zavezancev po letih
Davčni razred

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

643.035

616.830

618.012

604.122

579.159

575.653

580.754

580.733

56,23

58,54

57,09

58,24

57,15

56,44

57,78

60,03

319.999

292.366

307.789

278.769

280.477

285.455

275.769

302.617

27,98

27,74

28,44

26,88

27,67

27,99

27,44

31,28

138.545

144.549

156.613

154.354

153.848

158.852

148.594

80.776

12,12

13,72

14,47

14,88

15,18

15,57

14,78

8,35

2

3

4

5

33.802

3.236

2,96

0,34

8.097
0,71

Skupaj

1.143.478

1.053.745

1.082.414

1.037.245

1.013.484

1.019.960

1.005.117

967.362

100

100

100

100

100

100

100

100

Legenda: 1. davčni razred = 16 %, 2. davčni razred = 27 % (razen 2006 = 33 %), 3. davčni razred = 41 % (razen 2006 = 37 %), 4. davčni razred = 50 % (razen 2006 = 41 %), 5.
davčni razred = 50 % (samo 2006)
Vir: (FURS 2016a, lastni izračuni avtorja)
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Kot je razvidno iz Tabele 12, se daleč najvišji delež zavezancev uvršča v prvi davčni razred. V
opazovanem obdobju je v vseh letih delež višji od 50 %. Opazimo lahko tudi, da je skupno
število davčnih zavezancev v opazovanem obdobju iz leta v leto nižje. Največja razlika je med
letoma 2012 in 2013 v 3. davčnem razredu, v katerega se v letu 2013 uvršča precej manj
davčnih zavezancev kot v letu 2012. Obratno pa se tako v 1. davčni razred kot tudi v 2. davčni
razred prav v zadnjem letu opazovanega obdobja (letu 2013) uvršča največje število davčnih
zavezancev tako po številu kot tudi odsotkovno glede na celotno število vseh davčnih
zavezancev. Skupno število zavezancev iz leta v leto postopoma upada in v zadnjem letu
opazovanega
obdobja
prvič
znaša
pod
1
milijon
davčnih
zavezancev.
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Tabela 13: Zneski (in deleži) dohodnine po letih in davčnih razredih
Vsota dohodnine v EUR/Deleži dohodnine v % po letih
Davčni razred

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

188.644.044

259.656.545

232.455.331

233.224.995

196.035.092

199.185.386

203.860.664

206.751.463

11,12

14,61

11,94

12,14

10,33

10,20

10,70

12,28

413.740.626

456.614.955

512.868.345

503.877.260

519.159.812

537.581.923

533.596.278

669.476.550

24,39

25,69

26,34

26,22

27,37

27,51

28,01

39,77

523.871.187

1.060.878.484

1.201.930.260

1.184.564.797

1.181.916.888

1.216.885.211

1.167.764.690

663.395.098

30,88

59,70

61,72

61,64

62,30

62,29

61,29

39,41

2

3

4

5

322.416.853

143.673.508

19,00

8,54

247.913.971
14,61

Skupaj

1.696.586.681

1.777.149.984

1.947.253.937

1.921.667.051

1.897.111.792

1.953.652.520

1.905.221.632

1.683.296.619

100

100

100

100

100

100

100

100

Legenda: 1. davčni razred = 16 %, 2. davčni razred = 27 % (razen 2006 = 33 %), 3. davčni razred = 41 % (razen 2006 = 37 %), 4. davčni razred = 50 % (razen 2006 = 41 %), 5.
davčni razred = 50 % (samo 2006).
Vir: (FURS 2016a, lastni izračuni avtorja)
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Iz Tabele 13 je razvidno, koliko je uspela država v opazovanem obdobju pobrati z naslova
dohodnine po posameznih davčnih razredih in skupaj. Lahko vidimo, da so med letoma 2006 in
2013 največ prispevali tisti v 2. in 3. davčnem razredu, čeprav jih je bilo skupaj manj kot tistih v
1. davčnem razredu (Tabela 12). Med letoma 2007 in 2012, ko smo imeli 3 davčne razrede, so
zavezanci, ki so spadali v tretji davčni razred, prispevali okrog 60 % zbrane dohodnine. Prvi
razred, ki je sicer predstavljal največje število zavezancev (Tabela 12), je prispeval nekaj več kot
10 % celotne dohodnine in drugi razred okrog ene četrtine celotne pobrane dohodnine v
opazovanem obdobju. Skupna vsota pobrane dohodnine je največja v letih, ko smo imeli zgolj
tri davčne razrede, in najnižja v letih 2006 in 2013, ko ni bilo tako. Razlog je v tem, da smo imeli
iz leta v leto manj davčnih zavezancev za dohodnino, kar je vidno v Tabeli 12.

3.1.5 Primerjava med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
Davek od dohodka fizičnih oseb oz. dohodnina je na Hrvaškem eden bolj kompleksnih davkov.
Ne samo da obstaja ogromno olajšav, ampak je tudi dosti drugih elementov, ki vplivajo na
končno sliko. Obstaja več možnih virov dohodka, razlikujejo pa se tudi metode za izračun
končnega davčnega bremena in pogoji ter možnosti izpolnitve letne davčne napovedi predvsem
zaradi števila in kompleksnosti davčnih izdatkov, ki so vezani na dohodnino. Veliko davčnih
izdatkov pri dohodnini je (poleg osnovnih osebnih dohodkov) vključenih v letno davčno
napoved. Kompleksnost pri dohodnini je prisotna predvsem zaradi velikega števila davčnih
izdatkov. Delijo jih v dve skupini, in sicer zmanjšanje davčne osnove in zmanjšanje davčnega
bremena. V tem kontekstu lahko zmanjšanje davčne stopnje za različne vire dohodkov
smatramo kot tretjo skupino. Osebni dohodek od sredstev in premoženjskih pravic ter kapitala
in nekaterih drugih virov je obdavčen z enotno davčno stopnjo, zato plačana predplačila
predstavljajo končni davek. V takih primerih (razen pri davku od dohodka pravnih oseb) so
dovoljeni določeni davčni izdatki, s katerimi zmanjšamo davčno obremenitev zavezancev. Ti
davčni izdatki zmanjšujejo predplačila pod siceršnje davčno breme, ki bi sicer moralo biti
obravnavano po progresivni tarifi pri davčni napovedi. Zato v tej luči zmanjšano davčno stopnjo
obravnavamo kot davčni izdatek (Šimovič, 2012, str. 246–248).
Slika 2: Vrste davčnih izdatkov pri dohodnini na Hrvaškem

Odtegnjeni
dohodek
Zmanjšanje
davčne osnove
Davčni izdatki pri
dohodnini

Zmanjšanje
davčnega
bremena
Zmanjšanje
davčne stopnje

Vir: (Šimovič, 2012, str. 249)
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Povečan osebni
dohodek

Večina davčnih izdatkov se nanaša na dohodek iz samozaposlitve, saj se poslovni stroški te vrste
upoštevajo kot davčne olajšave. Ti stroški so npr. plače izplačane novozaposlenim delavcem,
nagrade, izdatki za izobraževanje in strokovno napredovanje, izdatki za raziskave in razvoj,
davčna izguba iz prejšnjih let in zmanjšanje davčne osnove za samozaposlene ter tiste, ki so
zaposleni v službah, ki zadevajo posebno državno skrb, in v goratih, oddaljenih predelih ter
drugi davčni odbitki.
Vse ostale olajšave se nanašajo na davčne zavezance, ki prejemajo dohodek (če imajo pravico
do njih). Vseeno obstajajo posebnosti in t. i. posebne kategorije davkoplačevalcev. Lep primer
so olajšave za samozaposlitev, ki so obravnavane kot državna pomoč (R&R idr.), ali
neobdavčeno delo umetnikov in njihovih dohodkov, ki so pridobljeni skozi posebne regulacije
(Šimovič, 2012, str. 252).
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Tabela 14: Vrste in zneski davčnih izdatkov pri dohodnini na Hrvaškem

Zap.
št.

Postavka

Zneski v mio kunah po letih

Vrste izdatkov

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1.

Izplačane plače novozaposlenim

49,1

84,3

76,3

69,5

38,5

29,9

25,3

15,0

2.

Nagrade za praktično delo

9,2

4,3

4,0

4,4

3,3

2,8

2,5

1,6

3.

Izdatki za izobraževanje in strokovna napredovanja

7,4

10,8

13,7

13,8

13,4

14,1

13,9

4.

Izdatki za R&R

0,2

0,7

1,2

0,9

0,7

0,7

0,6

5.

Upoštevanje davčne izgube iz prejšnjih let

61,3

154,4

168,3

178,6

193,5

210,2

164,0

154,4

6.

Neobdavčeni dohodki umetnikov

0,4

0,7

0,7

0,9

0,7

0,8

0,9

0,8

7.

Neobdavčena plačila umetnikom

25,9

30,8

32,9

21,7

22,3

23,5

20,1

16,6

8.

Plačilo premij za življenjska zavarovanja

177,0 363,2

430,5

457,7

517,2

580,3

596,2

543,2

9.

Plačilo premij za dodatna in osebna zavarovanja

184,8 188,5

177,7

189,3

182,4

182,7

191,8

426,7

10.

Plačilo premij za prostovoljno pokojninsko zavarovanje

31,4

55,6

85,6

118,0

129,1

123,9

15,0
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11.

Stroški amortizacije

231,8 367,8

422,1

12.

Odbitki za zabavo

2,2

3,5

4,0

13.

Odbitki za območja posebne državne varnosti

87,1

163,4

200,7

14.

Odbitki za prispevke v zdravstveno blagajno

0,8

15.

Odbitki za medicinske storitve

16.

Odbitki za stanovanjske stroške

17.

Odbitki za darila

3,1

18.

Odbitki za službe, ki zadevajo posebno državno skrb.

609,7 1.612,4 1.802,3 2.050,7 1.947,1 2.876,8 2.825,3 2.005,2

19.

Olajšave za vojne veterane

8,2

20.

Zmanjšanje davka zaradi samozaposlitev v službah, ki zadevajo
državno skrb in v oddaljenih predelih.

2,9

2,5

1,4

0,9

0,7

0,6

0,1

2,8

2,7

3,9

4,7

57,0

113,0

138,5

205,6

291,4

371,8

381,4

428,5

560,4

593,2

696,1

797,1

921,9

904,8

4,0

5,0

5,9

4,0

3,9

4,6

4,2

11,4

Vir: (Šimovič, 2012, str. 250–251).
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13,4

12,9

15,9

22,2

28,8

30,1

20,5

12,9

14,2

11,7

8,4

Najbolj pomembni davčni izdatki pri dohodnini so tisti, ki znižujejo davčno osnovo. Večina
izdatkov se nanaša na zaslužke gospodinjstev, saj slednja predstavljajo večino davkoplačevalcev
in nosijo tudi največji del davčnega bremena. Različni viri dohodka so povezani z različnimi
olajšavami. Določeni davčni izdatki se nanašajo na specifičen vir prihodka. Izdatki za dohodke iz
zaposlitve se po navadi kot razlika poznajo pri odbitkih v obliki zmanjšane davčne osnove zaradi
različnih dodatnih odbitkov (vezanih na zavarovalne premije, stanovanjske stroške, zdravniške
usluge itd.). Drugi viri prihodkov večinoma temeljijo na olajšavah, ki izhajajo iz pravic zaradi
posebnih
pravil.
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3.2 DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
Med zavezance davka od dohodkov pravnih oseb spada vsaka pravna oseba domačega prava
(razen RS in samoupravnih lokalnih skupnosti) ter pravne osebe iz tujine ter družbe oz.
združenja oseb, ki nimajo pravne osebnosti in niso zavezani plačilu dohodnine, vključno z
družbami civilnega prava po tujem pravu. Za zavezance velja načelo svetovnega dohodka, kar
pomeni, da med zavezance za davek spadajo vsi s svojim virom v Sloveniji kot tudi zunaj
območja države. Rezident je tudi zavezanec s sedežem v Sloveniji kot tudi zavezanec brez
sedeža v Sloveniji, temveč zgolj s krajem, ki ima dejansko obratujoče poslovodstvo v Sloveniji.
Za nerezidente velja pri obdavčitvi teritorialno načelo, ki določa, da so zavezani za davek od
dohodkov, doseženih v ali preko poslovne enote v Republiki Sloveniji, in za davek od dohodkov
s svojim virom v Sloveniji, ki imajo določeno obveznost za davčni odtegljaj (FURS, 2017b, str. 3).
Za poslovno enoto nerezidenta štejemo kraj poslovanja v katerem oziroma preko katerega
beležimo opravljanje dejavnosti ali poslov delno ali v celoti s strani nerezidenta. Sem spadajo:



pisarne, tovarne, podružnice, rudniki, delavnice, kamnolomi ali drugi kraji, kjer se da
pridobivati ali izkoriščati naravne vire,
gradbišča, projekti gradnje, montaže in postavitve ter s tem povezan monitoring, če
trajanje dejavnosti oziroma posli presegajo obdobje 12 mesecev.

Za poslovno enoto nerezidenta velja tudi posrednik s pooblastili za sklepanje pogodb v
njegovem imenu ter posrednik, ki deluje za nerezidenta v svojem imenu ali pod okriljem redne
dejavnosti, ki jo opravlja kot posrednik s splošnim pooblastilom, borzni posrednik ali neodvisni
posrednik za kake druge namene, vendar v celoti ali večinsko v imenu nerezidenta (FURS,
2017b, str. 3).
Oprostitev davka je določena le za nekatere zavezance, kot so društva, zavodi, politične stranke,
ustanove, zbornice, verske skupnosti pa tudi za reprezentativne sindikate, ki so bili ustanovljeni
in delujejo s posebnim zakonom ter namensko za opravljanje nepridobitne dejavnosti ali več leteh. Ne glede na to oprostitev pa so tudi ti zavezanci dolžni plačati davek od pridobitne
dejavnosti. Prihodki, ki izhajajo iz opravljanja nepridobitnih dejavnosti, ter dejanski in
sorazmerni stroški teh dejavnosti so pri ugotavljanju davčne osnove v davčnem obračunu
zavezanca, ki uveljavlja oprostitev davka od nepridobitne dejavnosti, izvzeti iz davčne osnove.
Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti podrobneje določa, kaj spada med
pridobitno ali nepridobitno dejavnost oziroma s tem povezane dohodke pri določanju davčne
osnove zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2, ustanovljen z namenom opravljanja nepridobitne
dejavnosti (FURS, 2017b, str. 3, 4).
Posebna obravnava se nanaša na pravne osebe, javne zavode, ki so bili ustanovljeni z namenom
zagotovitve obveznih rezerv nafte in s tem povezanih zakonsko določenih derivatov po zakonu
za ureditev področje blagovnih rezerv. Dejavnost zagotovitve obveznih rezerv nafte in
povezanih derivatov ne spada med tiste, za katere je treba plačati davek od dejavnosti, čeprav
jo štejemo kot pridobitno dejavnost.
Splošna davčna stopnja za obračun davka je od 1. 1. 2017 dalje spremenjena in znaša 19 %. To
pomeni, da se je pri obračunu davka za koledarsko leto 2016 davek izračunal še po stari, to je
17-odstotni stopnji, pri izračunu višine akontacije za leto 2017 pa se je že upoštevala 19odstotna davčna stopnja (FURS, 2017b, str. 4).
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Posebne davčne stopnje 0 % so deležni:




investicijski skladi, ustanovljeni v skladu z zakonom, ki ureja področje investicijskih
skladov in družb za upravljanje, če je do 30. novembra tekočega obdobja najmanj 90 %
svojega dobička iz poslovanja, vezanega na prejšnje davčno obdobje, razdeljenega,
pokojninski skladi, ustanovljeni z zakonom, ki ureja tako pokojninsko kot tudi
zavarovanje za invalide,
zavarovalnice, ki imajo pristojnost izvajati pokojninski načrt po zakonu, ki ureja tako
pokojninsko kot tudi invalidsko zavarovanje vključno z dejavnostmi izvajanja
pokojninskega načrta ob sestavljenem ločenem obračunu za ta del dejavnosti.

Stopnja za davčni odtegljaj od dohodkov s svojim virom v Republiki Sloveniji znaša 15 odstotkov
(FURS, 2017b, str. 4).

3.2.1 Zakonodaja
Prvi zakon v samostojni Republiki Sloveniji, ki je urejal področje davkov od dohodka pravnih
oseb, se je imenoval ZDDPO-90. Datum sprejema je bil 27. 12. 1990, v veljavo pa je stopil s 1. 1.
1991. 22. 12. 1993 je bil sprejet ZDDPO, ki je bil v veljavi od 1. 1. 1994 do 21. 4. 2004. Tega je
zamenjal ZDDPO-1, ki je bil veljaven od 21. 4. 2004 do 31. 12. 2006. Od 1. 1. 2007 je zakon, ki
ureja to področje, Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb 2006 (ZDDPO-2). Sistem
obdavčenja dohodkov pravnih oseb, ki ga ureja veljavni Zakon o davku od dohodkov pravnih
oseb (ZDDPO-2), je bil uveden z ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06) in se uporablja od 1. 1.
2007. Zakon je bil do sedaj večkrat spremenjen oziroma dopolnjen, in sicer z novelami ZDDPO2A (Uradni list RS, št. 56/08), ZDDPO-2B (Uradni list RS, št. 76/08), ZDDPO2C (Uradni list RS, št.
5/09), ZDDPO-2D (Uradni list RS, št. 96/09), ZDDPO-2E (Uradni list RS, št. 43/10), ZDDPO-2F
(Uradni list RS, št. 59/11), ZDDPO-2G (Uradni list RS, št. 24/12), ZDDPO-2H (Uradni list RS, št.
30/12), ZDDPO-2I (Uradni list RS, št. 94/12), ZDDPO-2J (Uradni list RS, št. 81/13), ZDDPO-2K
(Uradni list RS, št. 50/14), ZDDPO-2L (Uradni list RS, št. 23/15), ZDDPO-2M (Uradni list RS, št.
82/15) in ZDDPO-2N (Uradni list RS, št. 68/16). ZDDPO-2 ureja sistem obdavčitve dohodkov
pravnih oseb in določa obveznost plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb. Postopek
pobiranja davka od dohodkov pravnih oseb še bolj podrobno ureja posebni del Zakona o
davčnem postopku – ZDavP-2 (FURS, 2017b, 3).

3.2.2 Primerjava med ZDDPO-1 in ZDDPO-2
ZDDPO-2 je državni zbor sprejel 26. oktobra 2006, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št.
117, dne 16. 11. 2006. Uporabljati se je začel 1. januarja 2007, razen nekaterih določb o
olajšavah ter oprostitvah davka, in sicer določb, ki so urejale povečane regijske olajšave za
vlaganja v R&R, ter določb, ki so urejale oprostitve, povezane z družbami tveganega kapitala
(Jerman in Odar, 2008, str. 15–16).
Značilnost ZDDPO-2 z zakonom predhodno v veljavi sta znižani nominalna davčna stopnja davka
od dohodka pravnih oseb in davčni odtegljaj ter zmanjšan obseg davčnih olajšav. Odprava
olajšave za investicijska vlaganja in njena nadomestitev z olajšavami za vlaganja v raziskave in
razvoj je bila uvedena z namenom vplivanja na prerazporeditev davčnih ugodnosti za davčne
zavezance. Velja omeniti odpravo ekonomske dvojne obdavčitve za dividende in ugodnosti pri
kapitalskih dobičkih. Vendar za vprašanje efektivne obdavčitve pravnih oseb niso pomembne le
davčna stopnja in davčne olajšave, temveč predvsem določbe o davčni osnovi. Po ZDDPO-2 je
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davčna osnova močno povezana s samim poslovnim izidom, posebne davčne določbe urejajo le
rezervacije, oslabitve nekaterih gospodarskih kategorij in amortizacijo, sistemsko pa je
najpomembnejše dejstvo, da je zakon oba računovodska okvira, to je slovenske računovodske
standarde in mednarodne standarde računovodskega poročanja, za davčne namene upošteval
enakovredno. Pregledneje in natančneje je bilo urejeno tudi področje, ki je povezano z
davčnimi odtegljaji, kolizije s statusnimi predpisi na področju kapitalskih transakcij in
materialnih statusnih preoblikovanj so bile odpravljene, za rezidente zavezance je bilo
poenostavljeno področje transfernih cen. Zakon je seveda zahteval podrobnejšo ureditev
določenih zakonskih določb v podzakonskih aktih in je vseboval splošno pooblastilno normo
ministru za finance, da lahko v podzakonskem aktu uredi podrobnejša pravila za izvajanje
zakona (Tomc et al., 2013, str. 20).
Predlagatelj je navedel 3 temeljne razloge za sprejem novega ZDDPO-2 po zgolj 2-letni uporabi
ZDDPO-1, in sicer (Tomc et al., 2013, str. 20):




razvojni cilji Slovenije, ki izhajajo iz strateških dokumentov, ki zadevajo področje
ekonomske politike,
potrebne spremembe pri določenih rešitvah na podlagi pridobljenega znanja v času
izvajanja ZDDPO-1 ter strokovnih mnenj s strani javnosti in zavezancev,
potreba po uvedbi novih rešitev zaradi sprememb v drugih delih zakonodaje, ki so
povezani s tem področjem (predvsem sprememb pri računovodskih standardih).

3.2.3 Pomembne rešitve v ZDDPO-2
V javnosti najbolj odmevne rešitve v ZDDPO-2 so bile določbe, vezane na davčne olajšave in
nominalno davčno stopnjo. Obseg davčnih olajšav se je zaradi odprave investicijske olajšave za
vlaganja v opremo za večino zavezancev zmanjšal. Nominalna davčna stopnja je do leta 2010
postopoma padla na 20 %, davčna stopnja ob uveljavitvi ZDDPO-2 v letu 2007 pa je znašala 23
%. Čeprav davčne olajšave in nominalna davčna stopnja determinirajo efektivno davčno
obremenitev zavezancev, pa so za efektivno obdavčitev posameznega zavezanca izjemno
pomembne tudi tiste določbe ZDDPO-2, ki se nanašajo na sistemska vprašanja, povezana z
določanjem davčne osnove (Tomc et al., 2013, str. 20).
Pomembna razlika je bila odprava dvojnih obdavčitev. ZDDPO-2 se je lotil odprave ekonomske
dvojne obdavčitve na sledečih področjih (Tomc et al., 2013, str. 21):
 za že obdavčene dohodke pri istem davčnem zavezancu ali odprava dvojne obd. za
dohodke z izvorem iz davčno nepriznanih odhodkov v davčnih obdobjih iz preteklosti,
 odprava ekonomske dvojne obd. zaradi transfernih cen med zavezanci rezidenti,
 odprava ekon. dvojne obd. pri dividendah,
 odprava ekon. dvojne obd. pri dobičkih pri odsvojitvi lastniških deležev,
 odprava ekon. dvojne obd. v zvezi s stroški dela,
 odprava ekon. dvojne obd., ki je povezana z odpravo pravne dvojne obdavčitve za
dohodke z virom v tujini.
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3.2.4 Olajšave
Olajšava za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva
Zavezanec ima pravico do uveljavljanja olajšave za investiranje v višini 40 % zneska, ki je bil
investiran v opremo in neopredmetena sredstva. Kot oprema se ne šteje:
1. pisarniška oprema (izjema je računalniška oprema), pohištvo in
2. motorna vozila (izjema so osebni avtomobili na električni ali hibridni pogon ter
avtobusi na električni ali hibridni pogon skupaj z avtobusi in tovornimi motornimi vozili
z motorji, ki morajo ustrezati vsaj emisijskim zahtevam EURO VI).
Med neopredmetena sredstva ne štejemo dobrega imena in stvarnih pravic, vezanih na
nepremičnine ter kake druge temu podobne pravice. Zavezanec lahko zmanjšuje davčno
osnovo za neizkoriščeni del olajšave za investicije v naslednjih petih davčnih obdobjih po
obdobju vlaganja, vendar vedno zgolj največ v višini davčne osnove. Olajšava ne velja za
investicije v opremo in neopredmetena sredstva v delu, ki je financiran iz sredstev
samoupravnih lokalnih skupnosti in njihovih proračunov, proračuna države oziroma proračuna
Evropske Unije, če so ta sredstva nepovratna. Če zavezanec prej kot v 36 mesecih po letu
vložitve oziroma pred dokončnim amortiziranjem, če je to krajše od 36 mesecev, proda ali
odtuji opremo oziroma neopredmeteno sredstvo, ki je bilo deležno davčne olajšave, mora to
upoštevati in ta znesek vključiti v povečanje davčne osnove (FURS, 2017b, 9).
Olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj
Zavezanec ima možnost do uveljavitve olajšave v višini 100 % zneska vlaganja pri nakupu
storitev za raziskave in razvoj ter v ostale notranje dejavnosti raziskav in razvoja. Prav tako ima
opcijo zmanjšanja davčne osnove za del davčne olajšave, ki ni izkoriščen, ob prenizki davčni
osnovi v petih davčnih obdobjih, ki sledijo. Zavezanec nima možnosti uveljavljanja olajšave,
kadar so vlaganja v R&R financirana nepovratno iz sredstev državnega proračuna oziroma
proračuna Evropske Unije (FURS, 2017b, str. 8, 9).
Olajšava za zaposlovanje
Ta olajšava omogoča zavezancu uveljavitev zmanjšanja davčne osnove največ v višini davčne
osnove v primerih:




zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 45 % plače na novozaposleno
osebo, ki je mlajša od 26 let, ali osebo, ki je starejša od 55 let, za prvi 2 leti zaposlitve
omenjene osebe v davčnem letu začetka zaposlitve in v prihajajočih davčnih letih do
preteka dveh let, če je bila pred začetkom delovnega razmerja vsaj pol leta prijavljena
kot brezposelna oseba v evidenci pri Zavodu RS za zaposlovanje in v zadnjih dveh letih
ni imela druge zaposlitve pri tem zavezancu ali kaki njegovi povezani osebi; ta olajšava
je v nasprotju z olajšavo, ki ureja področje zaposlovanja invalidov, ki so pri zaposlovanju
deležni olajšav po Zakonu o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010–2015
in/ali Zakonu o ekonomskih conah (FURS, 2017b);
zavezanec, ki zaposluje invalida, lahko po zakonu za ureditev zaposlitvene rehabilitacije
in zaposlovanje invalidov uveljavlja olajšavo v višini 50 % plače te osebe kot tudi
zavezanec (enako v višini 70 % plač te osebe), če zaposluje osebo s priznano
invalidnostjo, ki ima 100 % telesno okvaro, ali gluho osebo; v primeru zaposlovanja
invalidov nad kvoto, ki je predpisana po zakonu za ureditev zaposlitvene rehabilitacije
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in zaposlovanje invalidov, ima zavezanec možnost uveljavljati zmanjšanje davčne
osnove v višini 70 % plač za te osebe (FURS, 2017b);
zavezanci, ki po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju
sprejmejo vajence, dijake ali študente, imajo pravico do uveljavljanja znižanja davčne
osnove v višini plač omenjeni osebi, a vrednost ne sme presegati 20 % povprečne
mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec, ko je ta oseba zaposlena (FURS,
2017b, str. 9, 10).

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
To olajšavo ima pravico uveljavljati zavezanec delodajalec, ki v celoti plačuje premije izvajalcem
pokojninskih načrtov, ki je delojemalec zavarovalcev s sedežem pri nas ali v kateri drugi državi
članici EU. Vse mora biti usklajeno s pogoji v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
in usklajeno s pokojninskim načrtom kolektivnega zavarovanja. Olajšava je priznana in
obračunana preko plačanih premij, vendar ne več kot do zneska, ki je za delojemalca
zavarovanca največ v višini 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
in z upoštevano valorizacijo ne presega 2.390 EUR na letni ravni ter največ do davčne osnove v
določenem davčnem obdobju (FURS, 2017b, str. 10).
Olajšava za donacije
To olajšavo ima pravico uveljavljati zavezanec za donacije za denarna izplačila v naravi za
socialnovarstvene, dobrodelne, humanitarne, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, invalidske,
znanstvene, ekološke, športne, kulturne, religiozne in splošno koristne namene, če govorimo o
izplačilih za rezidente Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje
navedenih dejavnosti. To olajšavo je v davčnem obdobju moč uveljavljati do višine 0,3 %
prihodka zavezanca, ki je že obdavčen (FURS, 2017b).
Zavezanec lahko, poleg olajšave v višini 0,3 % prihodka, ki je obdavčen, uveljavlja tudi olajšavo v
višini do 0,2 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja za denarna izplačila v kulturne
namene ter podobna izplačila za prostovoljna društva, ustanovljena za varovanje pred
naravnimi in morebitnimi drugimi nesrečami, katerih delovanje je v javnem interesu. Olajšavo
lahko poleg izplačil prebivalcem Slovenije uveljavljajo prebivalci v državah članicah EU za svoja
izplačila, možna pa so tudi izplačila v države, ki spadajo v Evropski gospodarski prostor (EGP), ki
niso hkrati države članice Evropske unije. Olajšave ni mogoče uveljaviti za izplačila v države, ki
nimajo zagotovljene izmenjave informacij, ki omogoča spremljanje in monitoring teh zneskov.
Zavezanec ima možnost znižati davčno osnovo v treh davčnih obdobjih, ki sledijo, za zneske
olajšav za denarna izplačila za kulturne namene ter takšna izplačila v prostovoljna društva,
ustanovljena za varovanje pred naravnimi in drugimi nesrečami, a mora biti osnova nižja od 0,5
% prihodka, ki je bil obdavčen v tem davčnem obdobju. Olajšavo za donacije je možno
uveljavljati največ v višini davčne osnove (FURS, 2017b, str. 10).
Davčne olajšave za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v določenih regijah
Zavezanci, ki izpolnjujejo določene pogoje po določbah Zakona o razvojni podpori Pomurski
regiji v obdobju 2010–1017 – ZRPPR1015 in sedijo v pomurski regiji ter zavezanci, ki imajo
sedež na območjih z visoko brezposelnostjo, kjer izvajajo dejavnost (Pokolpje, Maribor z okolico
ter Hrastnik, Radeče, Trbovlje), lahko uveljavljajo davčno olajšavo za investiranje v nove začetne
investicije v opremo in neopredmetena sredstva v višini 70 % investiranega zneska, vendar
največ do višine davčne osnove. Morajo izpolnjevati določene pogoje po določbah Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 ter pogoje in kriterije iz Uredbe o
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dodeljevanju regionalnih državnih pomoči in načinu uveljavljanja regionalne spodbude za
zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje. Pod določenimi pogoji lahko
zavezanci uveljavljajo tudi zmanjšanje davčne osnove za davčno olajšavo za zaposlovanje v
višini 70 % stroškov prikrajšanega delavca, vendar največ v višini davčne osnove (FURS, 2017b,
str. 10, 11).

3.2.5 Obračun davka
Davek od dohodkov pravnih oseb se obračuna in plača (v nadaljevanju: DDPO) na podlagi
Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ter po načelu samoobdavčitve, in sicer
na podlagi za to davčno obdobje sestavljenega davčnega obračuna. Davčno obdobje je lahko
(FURS, 2016b, str. 4):



enako kot koledarsko (običajna praksa) ali
poslovno leto, drugačno od koledarskega leta, ki ne presega obdobje enega leta.

Zavezanec mora, če se odloči, da bo davčno obdobje spremenil, vsaj 45 dni pred dnem o
nameravani spremembi z vlogo davčnemu organu posredovati obvestilo o tem, s katerim
datumom se bo začelo novo davčno obdobje.
Zavezanec, ki začne dejavnost opravljati na novo in želi imeti davčno obdobje, ki je drugačno od
koledarskega, ima dolžnost davčni organ pisno obvestiti v osmih dneh po vpisu v uradno
evidenco oz. primarni register.
Postopkovna pravila izračunavanja in plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb vključno s
predlaganjem davčnega obračuna so urejena v III. poglavju petega dela Zakona o davčnem
postopku (ZDavP-2).
Zavezančeva dolžnost je davčnemu organu predložiti davčni obračun DDPO. Davčni obračun je
podlaga zavezanca za ugotavitev svoje davčne obveznosti v davčnem obdobju. Obrazec za
obračun DDPO in priloge, ki spadajo med sestavne dele davčnega obračuna, so določeni s
Pravilnikom o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Davčni obračun vsebuje
podatke, ki služijo kot osnova oziroma podlaga pri ugotavljanju davčnega bremena, oziroma
podatke, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davka. V pravilniku je določena
tudi metodologija za izpolnitev obrazca in prilog (FURS, 2016b, str. 4).
Davčni obračun morajo predložiti naslednje osebe (FURS, 2016b, str. 4):




zavezanci rezidenti in nerezidenti, ki dosegajo svoj dohodek preko opravljanja dejavnosti
oziroma poslov v ali preko poslovne enote nerezidenta pri nas,
zavezanci, ki so oproščeni davka, če so ustanovljeni za opravljanje nepridobitnih dejavnosti,
kot so društva, zavodi, politične stranke, verske skupnosti, zbornice, ustanove,
reprezentativni sindikati ipd. in
zavezanci, ki spadajo med tiste, ki plačajo davek po posebni stopnji 0 % (investicijski in
pokojninski skladi, zavarovalnice, družbe tveganega kapitala).

Zavezanci, ustanovljeni z namenom opravljanja nepridobitnih dejavnosti, v obračunu zajamejo
vse svoje prihodke in odhodke, nato pa iz obdavčitve izvzamejo del prihodkov in odhodkov, ki
so bili ustvarjeni z delom dejavnosti, ki se opravlja na nepridobitni način. Ti zavezanci po
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postopku samoobdavčitve prevzamejo tudi odgovornost in tveganje glede pravilne razmejitve
poslov. Davčni obračun predložijo tudi, če 100 % poslov opravijo na nepridobitni način (FURS,
2016b, str. 4).
Zavezanci, ki izpolnjujejo določene zakonske pogoje ter plačujejo davek po stopnji 0 %, pa s
predlaganjem davčnega obračuna po postopku samoobdavčitve prevzamejo odgovornost in
tveganje glede pravilne razmejitve poslov, ki se obdavčujejo po stopnji 0 %, od poslov, ki so
obdavčeni po splošni davčni stopnji ter glede izpolnjevanja pogojev za uporabo ničelne davčne
stopnje (FURS, 2016b, str. 4).
Tabela 15 poenostavljeno prikazuje obračun davka od dohodkov pravnih oseb.
Tabela 15: Obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)

Zap. št.

Postavka

1.

PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih.

2.

Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov –
zmanjšanje.

3.

Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov –
povečanje.

4.

DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (1 – 2 + 3)

5.

ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih.

6.

Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov –
zmanjšanje.

7.

Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov –
povečanje.

8.

DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (5 – 6 + 7)

9.

RAZLIKA med davčno priznanimi prihodki in odhodki (4 – 8)

10.

RAZLIKA med davčno priznanimi odhodki in prihodki (8 – 4)

11.

Sprememba davčne osnove zaradi prehoda na nov način
računovodenja pri spremembah računovodskih usmeritev,
popravkih napak in prevrednotenjih.

12.

Povečanje davčne osnove

13.

DAVČNA OSNOVA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 – 10), če > 0 oziroma (9 +
11. N + 12)

14.

DAVČNA IZGUBA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 -10), če < 0
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15.

Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave

16.

OSNOVA ZA DAVEK (13 – 15)

17.

DAVEK

18.

Odbitek tujega davka

19.

Povečanje ali zmanjšanje davka zaradi sprememb odbitka tujega
davka

20.

DAVČNA OBVEZNOST (17 – 18 + 19)

21.

Zmanjšanje davčne obveznosti za plačani znesek odtegnjenega davka

22.

Vplačane akontacije

23.

OBVEZNOST ZA DOPLAČILO DAVKA (20 – 21 – 22), če > 0

24.

PREVEČ VPLAČANE AKONTACIJE (20 – 21 – 22), če < 0

25.

OSNOVA ZA DOLOČITEV AKONTACIJE DAVKA

26.

Akontacija

27.

Mesečni obrok akontacije

28.

Trimesečni obrok akontacije
Vir: (FURS, 2016b, str. 5)
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3.2.6 Vrste davčnih izdatkov/olajšav in njihova struktura
V Tabeli 16 so predstavljeni zneski v EUR za posamezne vrste davčnih izdatkov po letih in po postavkah.
Tabela 16: Vrste in zneski davčnih izdatkov/olajšav pri davku od dohodka pravnih oseb
Postavka
Vrste davčnih izdatkov
A
B

Zneski v EUR (€) po letih
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.145.880.942
100 %
29.930

859.901.632
100 %
153.053
0,02 %
64.218
0,008 %
488.605.046
52,17 %
54.791.309
6,37 %
1.727.107
0,2 %
60.665.917
7,06 %
5.658.269
0,66 %

811.672.756
100 %
566.603
0,07 %

632.028.556
100 %
989.806
0,16 %

660.908.705
100 %
496.506
0,08 %

974.869.538
100 %
569.181
0,06 %

1.139.095.732
100 %
128.208
0,01 %

1.029.016.933
100 %
112.365
0,01 %

1.421.749.525
100 %
74.666
0,005 %

311.219.450
38,34 %
17.762.884
2,19 %
3.918.386
4,83 %
62.604.805
7,71 %
13.443.914
1,66 %

267.931.439
42,39 %
11.306.227
1,79 %
990.973
0,16 %
48.826.387
7,73 %
9.847.350
1,56 %

254.669.404
38,53 %
5.044.226
0,76 %
2.253.184
0,34 %
93.626.389
14,17 %
11.790.299
1,78 %

548.056.712
56,22 %
5.625.378
0,58 %
2.563.849
0,26 %
100.130.923
10,27 %
13.933.105
1,43 %

331.035.608
29,06 %
46.504
0,004 %
1.845.313
0,16 %
183.869.073
16,14 %
19.049
0,002 %
2.909.172
0,26 %
429.569.367
37,71 %

167.199.526
16,25 %

367.585.487
25,85 %

200.505.926
19,49 %

228.637.012
16,08 %

3.924.659
0,38 %
475.396.973
46,19 %

1.708.328
0,12 %
616.304.539
43,35 %

0,002 %

C
Č
D
E
F
G

449.961.883
39,27 %
57.982.730
5,06 %
1.668.973
0,15 %

H
I

109.555.319
13,50 %

80.382.801
12,72 %
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83.301.676
12,60 %

88.248.382
9,05 %

J
K

79.110.868
6,9 %

L
M
N

98.035.708
8,56 %
26.755.528
2,34 %

O
P
R

1.427.834
0,13 %
7.504.880
0,66 %

89.209.251
10,37 %
1.137.173
0,13 %
106.669.932
12,4 %
31.332.134
3,64 %
3.810.282
0,44 %
539.400
0,06 %
12.944.547
1,51 %

108.228.821
13,33 %
1.111.562
0,14 %
129.800.671
15,99 %
29.464.423
3,63 %
3.480.359
0,43 %
1.158.261
0,14 %
19.332.981
2,38 %

78.920.735
12,49 %
946.859
0,15 %
105.514.876
16,69 %
22.761.549
3,60 %
3.338.883
0,53 %
270.670
0,04 %

30.396
0,005 %
76.392.855
11,56 %
1.185.643
0,18 %
98.997.743
14,98 %
21.377.342
3,23 %
3.595.328
0,54 %
437.002
0,07 %

212.993
0,02 %
83.726.199
8,59 %
1.235.192
0,13 %
99.417.721
10,20 %
19.756.295
2,03 %
2.845.489
0,29 %
458.421
0,05 %

437.444
0,04 %
69.082.098
6,06 %
1.011.763
0,089 %
87.633.586
7,69 %
18.199.027
1,60 %
2.405.095
0,21 %
205.298
0,02 %

274.279
0,03 %
69.112.185
6,72 %
1.116.400
0,11 %
78.946.273
7,67 %
16.752.054
1,63 %
2.234.642
0,22 %
66.469
0,006 %

499.289
0,04 %
78.557.297
5,53 %
1.097.314
0,077 %
86.296.413
6,07 %
18.523.916
1,30 %
3.061.226
0,22 %
4.665
0,00001 %

127.171
0,02 %
431.674
0,06 %
7.151.866
1,08 %

236.849
0,03 %
920.042
0,09 %
6.932.806
0,71 %

162.242
0,014 %
924.642
0,08 %
9.612.243
0,84 %

348.307
0,03 %
385.961
0,04 %
12.491.798
1,21 %

787.124
0,055 %
1.040.456
0,07 %
17.571.793
1,24 %

S
Š
T
U

Vir: (FURS, 2016a in lastni izračuni).
Legenda: A = Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave, B = Zmanjšanje davčne osnove za plačane obresti od kratkoročnih in dolgoročnih vrednostnih papirjev, ki so jih do 8. aprila 1995 izdale RS, občine ali javna
podjetja, ki so jih ustanovile RS ali občine; C = Zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolgoročne rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine pri prehodu na nov način računovodenja, Č =
Pokrivanje izgube, D = Zmanjšanje davčne osnove za neizkoriščeni del olajšave za vlaganja v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva po prvem odstavku 49. člena ZDDPO-1, E = Zmanjšanje davčne osnove za
neizkoriščen del olajšave za vlaganja v opremo za raziskave in razvoj po drugem odstavku 49. člena ZDDPO-1, F = Olajšava za vlaganja v R&R po prvem stavku prvega odstavka 55. člena, G = Olajšava za vlaganja v R&R
po tretjem stavku prvega odstavka 55. člena, H = Zmanjšanje davčne osnove za koriščenje regijske olajšave za vlaganje v R&R po 55. členu ZDDPO-2, I = Olajšava za investiranje po 55.a členu, J = Olajšava za pripadajoči
znesek dobička, ki se izplača delavcem, K = Olajšava za zaposlovanje invalidov, L = Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, M = Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, N =
Olajšava za donacije – izplačila za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene, O = Olajšava za
donacije – izplačila za kulturne namene in izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, P = Izplačila političnim strankam, R = Davčna ugodnost za začeto investicijo v
ekonomski coni – vlaganja v osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, S = Davčna ugodnost za odpiranje novih delovnih mest v ekonomski coni, Š = Olajšava za zaposlovanje brezposelnih oseb po 55.b členu, T =
Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 oz. drugem odstavku 28. člena ZSRR-2, U = Olajšava za investiranje po 6. členu ZRPPR1015 oz. petem odstavku 28. člena ZSRR-2.
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Tabela 16 podrobno in razdelano prikazuje točko 15 (Zmanjšanje davčne osnove in olajšave). Iz
Tabele 15. vidimo, da je v opazovanem obdobju med letoma 2006 in 2010 celotno zmanjšanje
davčne osnove in olajšave (A) bilo vedno manjše od 1.145.880.942 € v letu 2006 do
660.908.705 € v letu 2010. Od leta 2011 se je trend obrnil in se je vsota vseh olajšav in
zmanjšanj davčne osnove znova povečevala do leta 2014, ko je bila največja v celotnem
opazovanem obdobju (1.421.749.525 €). Pokrivanje izgube (Č) je imelo v začetku opazovanega
obdobja največji delež v celotni vsoti (med 28 % in 56 %), od leta 2012 pa je največji delež
prevzela Olajšava za investiranje po 55.a členu (I), ki v zadnjih treh letih opazovanega obdobja
znaša okrog 40 % ter v letih 2013 in 2014 celo presega to vrednost. Slednja se je tudi najbolj
povečala med vsemi z dobrih 10 % v začetku opazovanega obdobja do skoraj polovice
celotnega zmanjšanja davčne osnove in olajšav (A) ob koncu. Olajšava za zaposlovanje invalidov
(K) in Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (M) sta predstavljali v
opazovanem obdobju prav tako enega največjih deležev. Prva (K) je predstavljala največji delež
v letih 2007–2010 (med 6 % in 13 %), potem pa njen delež do leta 2014 postopoma pada (na
dobrih 5 %). Olajšava za PDPZ je prav tako največji delež imela med letoma 2007 in 2010, ko je
znašala nad 10 %, kasneje pa postopoma njen delež pada na dobrih 6 % v zadnjem letu
opazovanega obdobja. Olajšava za vlaganja v R&R po prvem stavku prvega odstavka 55 .člena
(F) je med tistimi, katerih delež se je najbolj povečal (z dobrih 7 % v začetku opazovanega
obdobja na slabo petino celotne vsote zmanjšanja davčne osnove in olajšav ob koncu). Olajšava
za zaposlovanje brezposelnih oseb po 55.b členu (Š), Olajšava za zaposlovanje po 5. členu
ZRPPR1015 oz. drugem odstavku 28. člena ZSRR-2 (T), Olajšava za investiranje po 6. členu
ZRPPR1015 oz. petem odstavku 28. člena ZSRR-2 (U) so po svoji uvedbi leta 2010 skupaj dosegli
delež zgolj okrog 1 % in niso močno zmanjšali davčno osnovo oz. predstavljali večjega deleža
olajšav.

49

3.2.7 Efektivna davčna stopnja
Preko efektivne davčne stopnje lahko ugotovimo dejansko davčno obremenitev podjetja.
Definiramo jo kot razmerje med celotnimi plačanimi davki in dohodki pred obdavčitvijo. Poleg
splošne davčne stopnje na njo vplivajo tudi višina davčnih spodbud in olajšav, saj zmanjšujejo
dejansko obremenitev podjetij.
Pred letom 2007 je bila davčna stopnja 25 %. V letu 2006 je bila sprejeta davčna reforma, s
katero je bil sprejet nov zakon na tem področju (ZDDPO-2). Spremembe v obdavčitvi (ZDDPO-2)
po letu 2007 so šle predvsem v nekaj smereh (FURS, 2017b, str. 4).
Z novim zakonom ZDDPO-2 je bilo sprejeto, da se bo davčna stopnja postopoma zmanjševala
do leta 2010 na 20 %, in sicer vsako leto za eno odstotno točko s pričetkom s 23 % leta 2007.
Leta 2012 pa je država sprejela načrt za nadaljnje zmanjševanje davčne stopnje do leta 2015
(na 15 %), in sicer z 18 % leta 2012 po eno odstotno točko.
Po mnenju Ministrstva za finance RS je bila luknja v proračunu takšna, da ni omogočala
omenjenega znižanja. V Ur. l. 81/13 je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2J) bilo določeno, da stopnja DDPO, ki je veljala za
leto 2013, ostaja nespremenjena in bo zamrznjena v naslednjih letih (Setnikar, 2013). Stopnja
davka, ki je veljala od leta 2013 naprej, je bila 17 %. Danes znaša 19 % (FURS, 2017b).

Tabela 17: Davčna stopnja (v %) DDPO po letih

Leto
Davčna
stopnja (v
%)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
25

25

25

23

22

21

20

Vir: (FURS, 2017b, str. 4)
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20

18

2013–
2016
17

2017 2018

19

Tabela 18: Efektivna davčna stopnja DDPO

Postavka

Zneski v EUR po letih

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Davčna osnova

5.187.784.496

6.078.742.995

5.032.145.623

3.619.121.018

3.810.894.069

3.944.078.934

3.445.197.593

3.442.065.195

4.279.961.676

Osnova za davek

4.041.903.554

5.218.841.363

4.220.472.868

2.987.092.462

3.149.985.364

2.969.209.396

2.306.101.861

2.413.048.262

2.858.212.150

19,75

18,45

17,33

16,53

15,06

12,05

11,92

11,35

Efektivna
stopnja v %

davčna 19,48

Vir: (FURS, 2016a, Tabela 15 in lastni izračuni)
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Iz Tabele 18 vidimo, da je davčna osnova (zap. št. 13 v Tabeli 15) z leti vedno nižja, posledično
pa tudi osnova za davek (zap. št. 16 v Tabeli 15). Največ znaša leta 2007, potem do leta 2013
postopoma pada na 3.442.065.195 €, medtem ko v zadnjem letu opazovanega obdobja znova,
prvič po letu 2008, njena vrednost znaša več kot 4 milijone € (točno 4.279.961.676 €). Efektivna
davčna stopnja je v opazovanem obdobju zaradi uvedbe takšnih ali drugačnih olajšav strmo
padala. Še najbolj so na to vplivale Olajšava za vlaganja v R&R po prvem stavku prvega odstavka
55. člena (F), Olajšava za investiranje po 55.a členu (I), Olajšava za zaposlovanje invalidov (K) in
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (M), poleg Pokrivanja izgube (Č), ki
predstavljajo največji delež zmanjšanja davčne osnove v opazovanem obdobju. Ob koncu je
efektivna davčna stopnja najnižja, saj je prav proti koncu v uporabi tudi največ olajšav, ki
davčno osnovo in osnovo za davek znižujejo.
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3.3 DAVEK OD DOHODKOV IZ DEJAVNOSTI
Med dohodke iz dejavnosti spadajo dohodki, doseženi z opravljanjem podjetniških, kmetijskih,
gozdarskih, poklicnih ali drugih neodvisnih samostojnih dejavnosti. Ključna elementa za
opredelitev dohodka iz dejavnosti sta, da se dejavnost opravlja trajno (o tem ne moremo
govoriti, če gre za enkraten ali občasen posel) in samostojno oz. neodvisno (zavezanec opravlja
dejavnost v svojo korist, za svoj račun, na svojo odgovornost ter z vsem svojim premoženjem za
obveznosti iz naslova opravljanje dejavnosti jamči) (FURS, 2018f, str. 3).
Med zavezance spadajo vsi zasebniki. Sem sodijo poleg podjetnikov, ki jih opredeljuje Zakon o
gospodarskih družbah (ZGD-1), tudi druge fizične osebe, ki priglasijo opravljanje dejavnosti na
podlagi drugih predpisov (npr. notarji, odvetniki, novinarji).
Davčna osnova se ugotavlja na enega naslednjih načinov (FURS, 2018e, str. 3):



upoštevajoč dejanske prihodke in odhodke ali
upoštevajoč normirane odhodke.

Za zavezance, za katere se preko upoštevanja dejanskih prihodkov in odhodkov ugotavlja
davčno osnovo, je dobiček smatran kot davčna osnova. Le-ta se ugotovi tako, da se odštejejo
odhodki, ustvarjeni v koledarskem let, od prihodkov. Poleg Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se za
ugotavljanje denarnih tokov uporablja tudi ZDDPO-2. Prihodki in odhodki, izkazani v poslovnem
izidu ter usklajeni s predpisi oziroma računovodskimi standardi, se pri ugotavljanju dobička prav
tako priznavajo.
Zavezanci morajo najkasneje do 31. marca tekočega leta davčnemu organu predložiti obrazec
davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, v katerega
imajo vpisane prihodke in odhodke, dosežene v preteklem letu (FURS, 2018f, str. 3).
Ugotovljena davčna osnova, tj. dobiček, je osnova, od katere morajo zavezanci plačati
akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Pri izračunu akontacije dohodnine se
upoštevajo stopnje dohodnine, ki so del davčne lestvice (od 16 do 50 %), zavezanci pa imajo
možnost upoštevati tudi sledeče olajšave: splošno, dodatno splošno in posebno, ki se navezuje
na vzdrževane družinske člane. Te olajšave lahko upoštevajo pod pogojem, da jim za
posamezno davčno leto te olajšave niso bile upoštevane pri izračunu akontacije dohodnine od
dohodka iz zaposlitve, ki ga izplačuje glavni delodajalec, ali je bilo na ta način upoštevanih manj
kot 5/12 teh olajšav. Poleg omenjenih olajšav lahko zavezanci upoštevajo tudi olajšavo za PDPZ
za premije PDPZ, ki jih zavezanci plačujejo zase v pokojninskem načrtu kolektivnega
zavarovanja, a morajo biti obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani kot samozaposlene
osebe (FURS, 2018f, str. 3–4).
Predhodna akontacija dohodnine, ki se v tekočem davčnem letu plačuje, se določi na podlagi
zadnjega davčnega obračuna, (FURS, 2018f, str. 4):



v mesečnih obrokih (če je znesek predhodne akontacije višji od 400 EUR) ali
v trimesečnih obrokih (če je znesek predhodne akontacije nižji od 400 EUR).

Obroke predhodne akontacije je treba plačati na zadnji dan obdobja, v katerem so zaračunani
(tj. na zadnji dan v mesecu oziroma na zadnji dan v trimesečju), in morajo biti poravnani v
največ desetih dneh po prejemu.
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Zavezanci, ki začnejo z opravljanjem dejavnosti, predhodno akontacijo izračunajo sami. To
storijo preko zneska glede na predvideno višino davčne osnove v davčnem letu za plačamo
predhodno akontacijo. Pojasnjen izračun davčne osnove, ki je predvidena, kot tudi višina
predhodne akontacije ter obroki se predložijo pristojnim organom v osmih dneh od vpisa v
primarni register oziroma od vpisa v uradno evidenco organa (FURS, 2018f, str. 4–5).

3.3.1 Zakonodaja
Zakon, ki ureja to področje je Zakon o dohodnini (ZDOH-2). Glej poglavje 3.1.1.

3.3.2 Olajšave
Zavezanci imajo v davčnem obračunu možnost uveljavljati olajšave, ki jih določa Zakon o
dohodnini (ZDoh-2), in sicer so to (FURS, 2018f, str. 3):









olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj,
olajšava za investiranje,
olajšava za zaposlovanje,
olajšava za zaposlovanje invalidov,
olajšava za zavezanca invalida,
olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju,
olajšava za PDPZ,
olajšava za donacije.

Olajšava za investiranje po 66.a členu ZDOH-2 določa, da ima zavezanec možnost uveljavljanja
znižanja davčne osnove v višini 40 % zneska, ki je investiran v opremo in v neopredmetena
dolgoročna sredstva v davčnem letu vložitve.
Zmanjšanje davčne osnove za neizkoriščen del olajšave za investiranje po 3. In 6. odstavku 47.
člena ZDoh-1 je določal, da če je zavezanec novi zasebnik oziroma pravna oseba prodal oziroma
odtujil opredmeteno osnovno sredstvo oziroma neopredmeteno dolgoročno sredstvo, ki je bilo
podlaga za koriščenje davčne olajšave po tem členu prej kot v 36 mesecih po letu, v katerem je
izkoristil davčno olajšavo po tem členu, je moral zvišati davno osnovo za znesek izkoristka te
olajšave od dohodka iz dejavnosti oziroma od dohodkov pravnih oseb, in sicer v letu, ko se je
zgodila prodaja oziroma odtujitev opredmetenega osnovnega sredstva oziroma
neopredmetenega dolgoročnega sredstva. Po 6. odstavku je zavezanec lahko v davčnem letu
del davčne olajšave po tem členu, ki ostaja neizkoriščen, prenašal v naslednjih zaporednih pet
davčnih let. V tem primeru se je za začetek teka roka iz tretjega odstavka tega člena štelo, da je
olajšavo izkoristil v davčnem letu, v katerem je ni izkoristil ali jo je delno izkoristil, ker ni imel
dovolj davčne osnove. Zmanjšanje davčne osnove zaradi prenesenega dela davčne olajšave, ki v
preteklih letih ni bila izkoriščena, pozvroči, da najprej zmanjšamo davčno osnovo za del davčne
olajšave starejšega datuma, ki je neizkoriščen (ZDOH-2, 2006).
Olajšava za vlaganja v R&R po prvem stavku prvega odstavka 61. člena ZDOH-2 določa
zavezancu, ki zaposli osebo brez predhodnega delovnega razmerja pri tem delodajalcu, ki je
mlajša od 26 let, ali osebo, ki je starejša od 55 let in je bila pred to zaposlitvijo prijavljena vsaj
šest mesecev kot brezposelna oseba pri Zavodu RS za zaposlovanje ter poleg tega izpolnjuje
pogoj, da v obdobju zadnjih dveh let ni bila v delovnem razmerju pri tem zavezancu ali kaki z
njim povezani osebi, možnost uveljavljjanja znižanje davčne osnove v višini 45 % izplačane
plače te osebe (FURS, 2017b, str. 9, 10).
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Olajšava za vlaganja v R&R po tretjem stavku prvega odstavka 61. člena ZDOH-2 določa, da
zavezanec lahko, če poveča skupno število zaposlenih delavcev v davčnem letu, v katerem ima
novozaposlega delavca, uveljavlja olajšavo v skladu s tem členom, pri čemer se za povečanje
števila zaposlenih delavcev upošteva število zaposlenih delavcev zadnji dan davčnega leta v
primerjavi s povprečjem 1 leta v tem davčnem letu, in manj, če je bilo to obdobje krajše.
Zaposleni s pogodbo za določen čas niso upoštevani pri ugotavljanju povečanja števila
zaposlenih delavcev, temveč se upoštevajo zgolj zaposleni za delovni čas, ki je krajši od polnega,
pa še to sorazmerno.
Olajšava za zaposlovanje invalidov določa, da imajo zavezanci, ki zaposlujejo invalida, po
zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, možnost uveljaviti
zmanjšanje davčne osnove v višini 50 % plač te osebe. To je lahko največ v višini davčne osnove,
zavezanci, ki zaposlujejo invalida, ki ima 100 % telesno okvaro, ali osebo brez sluha, pa v višini
70 % plače, vendar ne več od višine davčne osnove.
Olajšava za zavezanca invalida po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje
invalidov, omogoča zavezancem, ki nimajo zaposlenih delavcev, da lahko uveljavljajo znižanje
davčne osnove v višini 30 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, zavezanec invalid
s 100 % telesno okvaro ali zavezanec gluha oseba pa v višini 60 % povprečne mesečne plače
zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec opravljanja dejavnosti.
Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju ponuja možnost
zavezancem, ki sprejmejo vajence, dijake ali študente po učni pogodbi za izvajanje praktičnega
dela v strokovnem izobraževanju, uveljavitve znižanja davčne osnove. Ta ne sme biti višja od
plačila tej osebi, vendar je dodatno omejena na največ 20 % povprečne mesečne plače
zaposlenih v Sloveniji za vsak posamezni mesec v času, ko se praktično delo posamezne osebe v
strokovnem izobraževanju izvaja (ibid., 2017b).
Olajšava za PDPZ (pri zavezancu zaposlenih delavcev po 65. členu ZPIZ-2) ter olajšava za
donacije, med katere spadajo izplačila za namene, ki so lahko dobrodelni, zdravstveni,
humanitarni, invalidsko socialno-varstveni, ekološki, znanstveni, vzgojno-izobraževalni, športni,
religiozni in splošnokoristni, ponuja zavezancu možnost, da lahko za te namene uveljavlja
zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju. To velja za takšna izplačila prebivalcem
Slovenije in države članice EU, ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam rezidentov države
članice EU, ki se ne nahaja v EU, če so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje teh
dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, vendar največ do zneska, ki zajema 0,3 % obdavčenega
prihodka davčnega obdobja zavezanca, a največ do višine davčne osnove davčnega obdobja
(ibid., 2017b).
Zmanjšanje davčne osnove za preostanek neizkoriščenega dela regijske olajšave za vlaganje v
R&R po 5. členu ZDoh-2J določa, da sta tako rezident kot rezidentka zavezana plačilu dohodnine
od vseh dohodkov, katerih izvor je v Republiki Sloveniji, ter drugih dohodkov z izvorem izven
Slovenije.
Olajšava za donacije, med katere štejemo izplačila v namene kulture in izplačila prostovoljnim
društvom, ki so bila ustanovljena v namen varstva pred naravnimi ali kakimi drugimi nesrečami,
omogočajo zavezancu, da lahko uveljavi zmanjšano davčno osnovo za denarna izplačila in v
naravi za humanitarna, invalidska, socialno varstvena, dobrodelna, znanstvena, vzgojnoizobraževalna, zdravstvena, športna, kulturna, ekološka, religiozna in splošno koristna dela, in
sicer le za takšna izplačila prebivalcem Slovenije in drugih držav članic EU, razen poslovnim
enotam rezidentov držav članic Evropske Unije, ki se ne nahajajo v državah članicah EU, a so bili
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ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnost, po za to pripravljenih predpisih, do zneska, ki
ustreza 0,3 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, vendar največ do višine
davčne
osnove
v
davčnem
obdobu
(ibid.,
2017b).

56

3.3.3 Vrstne davčnih izdatkov/olajšav in njihova struktura
V tabeli so predstavljeni zneski v EUR za posamezne vrste davčnih izdatkov po letih in po postavkah.
Tabela 19: Vrste in zneski davčnih izdatkov/olajšav pri davku od dohodkov iz dejavnosti
Postavka

Zneski v EUR po letih

Vrste davčnih izdatkov

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A

121.529.188
100 %

36.899.937
100 %

69.215.333
100 %
45.864.089
66,26 %
7.043.731
10,18 %
9.383.045
13,56 %
328.212
0,47 %
111.151
0,16 %

47.924.178
100 %
29.656.841
61,88 %
3.838.382
8,01 %
8.493.992
17,72 %
148.527
0,31 %
77.623
0,16 %

59.943.267
100 %
34.775.550
58,01 %
3.167.048
5,28 %
14.535.365
24,25 %
354.163
0,59 %
65.606
0,11 %

60.775.115
100 %
35.470.531
58,36 %
1.622.794
2,67 %
16.318.635
26,85 %
584.589
0,96 %
156.838
0,26 %

68.034.163
100 %
44.059.329
64,76 %

74.479.156
100 %
55.158.180
74,06 %

89.153.867
100 %
65.650.145
73,64 %

16.214.056
23,83 %
1.402.577
2,06 %

10.961.180
14,72 %
1.468.817
1,97 %

13.917.858
15,61 %
1.275.875
1,43 %

177.323
0,26 %
1.733.622
2,55 %
922.350
1,36 %
60.959
0,09 %
454.292
0,67 %
1.046.029
1,54 %

117.183
0,16 %
1.838.407
2,47 %
1.081.591
1,45 %
66.546
0,09 %
339.787
0,46 %
958.316
1,29 %

2.072.307
2,32 %
1.306.010
1,46 %
80.793
0,09 %
283.052
0,32 %
1.027.295
1,15 %

B
C
Č

12.429.027
10,23 %

D
E

15.609.209
42,30 %
14.318.501
38,80 %
602.951
1,63 %
42.863
0,12 %

F
G
H
I
J
K

1.165.566
0,96 %
614.905
0,51 %
264.219
0,22 %
517.675
0,43 %
1.637.409
1,35 %

1.503.885
4,08 %
787.405
2,13 %
215.634
0,58 %
704.575
1,91 %
1.764.854
4,78 %

1.814.002
2,62 %
903.384
1,31 %
179.658
0,03 %
710.211
1,03 %
1.648.543
2,38 %

1.673.529
3,49 %
937.504
1,96 %
92.606
0,19 %
623.198
1,30 %
1.241.076
2,59 %
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1.672.221
2,79 %
952.508
1,59 %
75.264
0,13 %
605.149
1,01 %
1.166.729
1,95 %

1.683.539
2,77 %
1.058.242
1,74 %
60.365
0,10 %
584.674
0,96 %
1.073.184
1,77 %

L
M
N
O
P
R

64.212
0,05 %
671.336
0,55 %

326.646
0,89 %
15.148
0,04 %
639.944
1,73 %

332.804
0,48 %
46.159
0,07 %
842.544
1,22 %

214.653
0,45 %
10.992
0,02 %
915.255
1,91 %

169.344
0,28 %
27.227
0,05 %
868.971
1,45 %
64.155
0,11 %
72.913
0,12 %
1.371.054
2,29 %
Vir: (FURS, 2016a in lastni izračuni).

135.887
0,02 %
19.059
0,03 %
832.157
1,37 %
100.791
0,17 %
115.637
0,19 %
958.192
1,58 %

131.955
0,19 %
8.566
0,01 %
763.604
1,12 %
51.419
0,08 %
64.384
0,09 %
943.698
1,39 %

155.432
0,21 %
749
0,001 %
793.337
1,07 %
98.760
0,13 %
107.263
0,14 %
1.333.606
1,79 %

203.597
0,23 %
579
0,001 %
895.942
1,01 %
299.077
0,34 %
129.546
0,15 %
2.011.793
2,26 %

Legenda: A = Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave, B = Olajšava za investiranje po 66.a členu ZDoh-2, C = Zmanjšanje davčne osnove za neizkoriščen del olajšave za
investiranje po 3. in 6. odstavku 47. člena ZDoh-1, Č = Pokrivanje izgube, D = Olajšava za vlaganja v R&R po prvem stavku prvega odstavka 61. člena ZDoh-2, E = Olajšava za
vlaganja v R&R po tretjem stavku prvega odstavka 61. člena ZDOH-2, F = Zmanjšanje davčne osnove za preostanek neizkoriščenega dela regijske olajšave za vlaganje v
raziskave in razvoj po 5. členu ZDoh-2J, G = Olajšava za zaposlovanje invalidov, H = Olajšava za zavezanca invalida, I = Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem
izobraževanju, J = Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (pri zavezancu zaposlenih delavcev po 65. členu ZPIZ-2), K = Olajšava za donacije – izplačila za
humanitarne, invalidske socialno-varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, ekološke, religiozne in splošnokoristne namene, L =
Olajšava za donacije – izplačila za kulturne namene in izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, M = Izplačila
političnim strankam, N = Posebna osebna olajšava, O = Olajšava za zaposlovanje brezposelnih oseb po 61.a členu ZDoh-2, P = Olajšava za zaposlovanje po 5. členu
ZRPPR1015 (Pomurje) oz. drugem odstavku 28. člena ZSRR-2, R = Olajšava za zaposlovanje po 6. členu ZRPPR1015 (Pomurje) oz. drugem odstavku 28. člena ZSRR-2 .
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Iz Tabele 19 vidimo, da Olajšava za investiranje po 66.a členu ZDoh-2 (B) predstavlja daleč
največji delež pri zmanjšanju davčne osnove in olajšavah. Po uvedbi (leta 2008) je takoj znašala
66,26 %, zadnji dve leti opazovanega obdobja pa celo preko 70 % (in sicer 74,06 %) v letu 2013
in 73,64 % v letu 2014. Pokrivanje izgube (Č) je davčno osnovo zmanjšalo največ leta 2008, in
sicer za 14.318.501 €, kar je predstavljalo 38,80 % celotnega zmanjšanja davčne osnove v
tistem letu. Skozi leta se je nato postopoma njen vpliv tudi zaradi uvedbe olajšave za
investiranje po 66.a členu ZDoh-2 (B) zmanjšal na dobrih 15 % v zadnjem letu opazovanega
obdobja. Olajšava za zaposlovanje po 6. členu ZRPPR1015 (Pomurje) oz. drugem odstavku 28.
člena ZSRR-2 (R) je po uvedbi 2010 predstavljala omembe vreden delež pri zmanjšanju davčne
osnove, in sicer okrog 2 %. Velja omeniti še Zmanjšanje davčne osnove za neizkoriščen del
olajšave za investiranje po 3. In 6. odstavku 47. člena ZDoh-1 (C), ki je v začetku opazovanega
obdobja predstavljalo pomemben delež (42,30 % v letu 2008), kasneje pa je bila ta olajšava
opuščena zaradi uvedbe ZDoh-2, kar vidimo v večjem deležu Olajšave za investiranje po 66.a
članu Zdoh-2 (B) proti koncu opazovanega obdobja.
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4 SKLEP
Davčni izdatki in njihova definicija so se skozi leta spreminjala in dopolnjevala. Danes jih
večinoma definiramo kot prenos javnih sredstev v obliki zmanjšanja davčne obveznosti.
Poznamo več vrst davčnih izdatkov: od olajšav, oprostitev, odlogov plačila, dobropisov in
znižanja davčnih stopenj. Merimo jih preko metode izračunavanja izpada prihodka, ki bi ga
morali plačati, če davčne olajšave ne bi bilo.
Davčni izdatki pomembno vplivajo na proračunski saldo, saj zmanjšujejo davčne prihodke.
Lahko bi rekli, da zmanjšujejo učinkovitost razdelitve javnih virov. Nekateri pravijo, da
povečujejo kompleksnost davčnega sistema in otežujejo delo finančni upravi, kar lahko vodi do
zlorab davkoplačevalcev, ki vedno znova iščejo načine, kako se izogniti svoji davčni obveznosti.
Tudi politika ima prste vmes, saj se mnogokrat poslužuje uvedbe davčnih izdatkov, ko si želi
nabrati nekaj predvolilnih točk. Posledično iz tega naslova prihaja do bogatenja elit, saj
nadzirajo zakonodajalce.
Kar nekaj je pozitivnih učinkov, ki jih davčni izdatki prinašajo. Ker obstaja majhna verjetnost za
zlorabo ali goljufijo, so odlično sredstvo za dosego cilja. Zagotavljajo široko paleto možnosti
davkoplačevalcem ter pri tem še enostavno birokracijo. Če so uvedeni in implementirani
pravilno, poenostavijo delo pristojnih organov. Najpomembnejša funkcija je vsekakor, da
razbremenijo davčnega dolga tiste, ki ga niso sposobni poravnati oz. imajo pomembno socialno
funkcijo, posebej pri posameznikih v nižjih plačnih razrednih.
Omeniti velja tudi nekaj negativnih učinkov. Včasih se je treba vprašati o poštenosti, in sicer ali
imajo od uvedbe davčnih izdatkov res največjo korist tisti, katerim so namenjeni. Njihova
merljivost je zahtevna, zato je težko oceniti njihovo učinkovitost. Splošno mnenje je, da so
davčni izdatki večinoma zasnovani prekompleksno in posamezniki sploh ne vedo, kakšne
ugodnosti jim pripadajo. Največja prednost je tudi ena od slabosti, saj, kot rečeno, zmanjšujejo
proračunske prihodke. Če prihaja do proračunskega primanjkljaja, pomeni, da mora država vzeti
od nekod drugod. Prevečkrat vodijo v politično skušnjavo in niso predmet dovolj rednega
nadzora.
Poročanje o davčnih izdatkih se je skozi leta zelo izboljšalo, a še vedno obstaja kar precej
prostora za napredek. Klici k bolj učinkovitemu poročanju izhaja predvsem iz dejstva, da je
zaželena večja transparentnost v davčnih sistemih, saj lahko le tako izkoreninimo korupcijo in
ostale nepravilnosti, ki se dogajajo. Od leta 1996 beležimo, da prav vse članice OECD redno
poročajo o svojih davčnih izdatkih. V letu 2013 je bilo v 10 državah članicah EU zakonsko
predpisano redno in podrobno poročanje o davčnih izdatkih in ta trend se v zadnjih letih
nadaljuje.
OECD poziva k rednim analizam davčnih izdatkov, saj lahko le tako zagotovimo učinkovit,
pregleden in pošten sistem. Najbolj ključno je redno izračunavanje in objava davčnih izdatkov
ter stroškov, povezanih z njimi pri objavi proračuna. Države G-20 podpirajo trud in prizadevanja
OECD na tem področju, saj s tem dajejo zgled tudi manj razvitim državam. Samo s skupnimi
močmi bo možno doseči želeno transparentnost davčnih sistemov tako v razvitem kot tudi
manj razvitem delu sveta. Iz poročil držav članic EU lahko razberemo, da so se davčni izdatki v
opazovanem obdobju pri dohodnini povečevali, medtem ko so pri davku od dohodkov pravnih
oseb v opazovanem obdobju ostali približno isti oz. je bilo povečanje minimalno. To lahko
pojasnimo s tem, da so dvigi stopenj dohodnine v mnogih državah povečali denarne zneske s
tem povezanih olajšav in izjem ter spodbudili nove izjeme v okviru odškodninske sheme za
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posebne skupine, še posebej za najbolj ranljive. To je spremljalo znižanje najvišjih stopenj. Prav
tako so bila financirana precejšnja zmanjšanja zakonskih stopenj pri davku od dohodka pravnih
oseb v mnogih državah članicah EU z namenom zmanjšanja davčnih stopenj in opustitve
določenih postavk. Od začetka tisočletja do začetka krize so nekatere vlade ustvarile nove
davčne izdatke pri dohodnini, da bi tako v državah članicah poskusile otežiti nadzor porabe
državnega denarja. Kljub vsem ugotovitvam velja omeniti očitne razlike pri sami metodologiji v
različnih državah. Najbolj pogosto je v uporabi metoda izpada prihodka.
V Sloveniji davčne izdatke pri dohodnini ureja Zakon o dohodnini (Zdoh-2), ki je zamenjal
predhodnika (Zdoh-1) v letu 2006. Dohodninsko lestvico smo med letoma 2006 in 2007
spremenili iz petih davčnih razredov v zgolj tri. Danes imamo sicer znova pet davčnih razredov,
saj smo omenjenim trem dodali še četrtega in petega, ki se nanaša na najpremožnenjši sloj (50
%). V opazovanem obdobju največji delež predstavljata splošna olajšava ter olajšava za
vzdrževane družinske člane, ki zajemata skoraj 90 % vseh olajšav. Nekaj manj kot 5 % je
predstavljala starostna olajšava, drugi, kot sta PDPZ in invalidska olajšava, pa sta kljub svoji
pomembnosti v zagotavljanju socialne države predstavljali zgolj minimalen odstotek.
Daleč največji delež davčnih zavezancev se uvršča v prvi davčni razred. V opazovanem obdobju
med letoma 2006 in 2013 je v vseh letih delež višji od 50 %. Opazimo lahko tudi, da je skupno
število davčnih zavezancev v opazovanem obdobju iz leta v leto nižje. Največja razlika je med
letoma 2012 in 2013 v 3. davčnem razredu, v katerega se v letu 2013 uvršča precej manj
davčnih zavezancev kot v letu 2012. Na drugi strani se v 1. davčni razred kot tudi v 2. davčni
razred prav v zadnjem letu opazovanega obdobja (letu 2013) uvršča največje število davčnih
zavezancev tako po številu kot tudi po deležu glede na celotno število vseh davčnih zavezancev.
Skupno število zavezancev iz leta v leto postopoma pada in v zadnjem letu opazovanega
obdobja prvič znaša pod 1 milijon davčnih zavezancev.
Med letoma 2006 in 2013 so v državno blagajno največ prispevali tisti v 2. in 3. davčnem
razredu, čeprav jih je skupaj bilo manj kot tistih v 1. davčnem razredu. Med letoma 2007 in
2012, ko smo imeli 3 davčne razrede, so zavezanci, ki so spadali v tretji davčni razred, prispevali
okrog 60 % zbrane dohodnine. Prvi razred, ki je sicer predstavljal največje število zavezancev, je
prispeval nekaj več kot 10 % celotne dohodnine, in drugi razred okrog ene četrtine celotne
pobrane dohodnine v opazovanem obdobju. Skupna vsota pobrane dohodnine je največja v
letih, ko smo imeli zgolj tri davčne razrede, in najnižja v letih 2006 in 2013, ko ni bilo tako.
Razlog je, da smo imeli iz leta v leto manj davčnih zavezancev za dohodnino.
Davčni izdatki v Sloveniji in na Hrvaškem so le delno primerljivi. Slednji imajo namreč drugače
zastavljen davčni sistem in posledično drugače oblikovane davčne olajšave. Najbolj pomembni
davčni izdatki so tako tisti, ki znižujejo davčno osnovo. Večinoma se nanašajo na gospodinjstva,
saj ta predstavljajo največji delež zavezancev in posledično nosijo največji del davčnega
bremena. S tega vidika je vse skupaj primerljivo, saj imamo podobno strukturo prebivalstva,
torej največ ljudi spada v najnižji sloj ter spodnji del srednjega sloja.
Davek od dohodkov pravnih oseb je od osamosvojitve doživel kar nekaj sprememb. Po tretji
spremembi zakona iz ZDDPO-1 v ZDDPO-2 je prišlo do kar nekaj pomembnih sprememb:
odpravljena je bila dvojna obdavčitev in postopoma se je začela zniževati davčna stopnja, ki
smo jo sicer leta 2013 zamrznili na 17 %, v zadnjih dveh letih pa se je spremenila in znaša 19 %.
Davčna osnova je v opazovanem obdobju iz leta v leto vedno nižja, posledično pa tudi osnova
za davek. Največ je znašala leta 2007, potem do leta 2013 postopoma padala, medtem ko v
zadnjem letu opazovanega obdobja znova, prvič po letu 2008, njena vrednost znaša več kot 4
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milijone €. Efektivna davčna stopnja je v opazovanem obdobju zaradi uvedbe takšnih ali
drugačnih olajšav strmo padala. Še najbolj so na to vplivale olajšava za vlaganja v R&R po
prvem stavku prvega odstavka 55. člena, olajšava za investiranje po 55.a členu, olajšava za
zaposlovanje invalidov in olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Ob koncu
opazovanega obdobja je efektivna davčna stopnja najnižja, saj imamo proti koncu v uporabi
tudi največ olajšav, ki davčno osnovo in osnovo za davek znižujejo.
Pri davku od dohodka iz dejavnosti olajšava za investiranje po 66.a členu ZDoh-2 predstavlja
daleč največji delež pri zmanjšanju davčne osnove in olajšavah. Po uvedbi leta 2008 je takoj
znašala 66,26 %, zadnji dve leti opazovanega obdobja pa celo preko 70 %. Pokrivanje izgube je
davčno osnovo zmanjšalo največ leta 2008, in sicer za 14.318.501 €, kar je predstavljalo 38,80
% celotnega zmanjšanja davčne osnove v tistem letu. Skozi leta se je nato postopoma njen vpliv
tudi zaradi uvedbe olajšave za investiranje po 66.a členu ZDoh-2 zmanjšal na dobrih 15 % v
zadnjem letu opazovanega obdobja. Olajšava za zaposlovanje po 6. členu ZRPPR1015 (Pomurje)
oz. drugem odstavku 28. člena ZSRR-2 je po uvedbi 2010 predstavljala omembe vreden delež
pri zmanjšanju davčne osnove, in sicer okrog 2 %. Velja omeniti še zmanjšanje davčne osnove
za neizkoriščen del olajšave za investiranje po 3. in 6. odstavku 47. člena ZDoh-1, ki je v začetku
opazovanega obdobja predstavljalo pomemben delež (42,30 % v letu 2008), kasneje pa je bila
ta olajšava opuščena zaradi uvedbe ZDoh-2, kar vidimo v večjem deležu olajšave za investiranje
po 66.a članu Zdoh-2 proti koncu opazovanega obdobja.
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