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POVZETEK
V magistrski nalogi je obravnavan pravni, računovodski in davčni vidik lizing transakcij in
v okviru tega podrobneje transakcij »sale & leaseback« kot posebne vrste transakcij, ki jo
nekateri avtorji uvrščajo med vrste lizinga, drugi pa kot povsem posebno vrsto finančne
transakcije. V uvodu je predstavljen termin lizing in podana je pravna problematika pri
pogodbah o lizingu. Osrednji del naloge je analiza računovodskega in predvsem davčnega
pogleda na lizing ter transakcije »sale & leaseback«.
V davčnem delu je posebna pozornost namenjena vprašanju oziroma povezanosti med
pravno in ekonomsko naravo transakcij ter dejavniki, ki pomembno vplivajo na davčno
presojo tako v okviru normalnega razvoja transakcije kot še bolj poudarjeno v primeru
predčasnih prenehanj pogodbenega razmerja. Ker se gospodarsko življenje odvija v
globalnem mednarodnem okolju, Slovenija pa je kot članica EU še bolj ujeta v vse povezave
v Uniji, je del naloge tudi predstavitev vpliva mednarodnega sklepanja poslov »sale &
leaseback« in ovir, ki so jim poslovni subjekti pri tem izpostavljeni.
Iz naloge in sklepnih ugotovitev je razvidno, da so lahko transakcije »sale & leaseback« tudi
sredstvo za davčno optimiranje tako v okvirih mednarodnega kot nacionalnega okolja,
poleg tega so poslovni subjekti pri njihovem sklepanju izpostavljeni mnogim pastem, ki
lahko vodijo v dvojno obdavčitev. Razlike v nacionalnih zakonodajah tudi v državah članicah
EU imajo pomemben vpliv na poslovanje in posledično lahko v nalogi ugotovimo, da enotni
trg v EU ne more v celoti zaživeti tudi zaradi davčnih ovir. Izsledki naloge so lahko koristna
teoretična podlaga poslovnim subjektom pri njihovih odločitvah o poslovanju na domačem
trgu ali v mednarodnem okolju ter še posebej o tem, kako se izogniti pastem, ki jih lizinški
posli in še posebej transakcije »sale & leaseback« prinašajo tako lizingojemalcem kot
lizingodajalcem.
Ključne besede: finančni in poslovni lizing, prodaja s povratnim najemom (sale &
leaseback), mednarodna obdavčitev, prenos pravice do razpolaganja in DDV, predčasno
prenehanje pogodbe o lizingu.
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SUMMARY
In this Master's thesis, legal, accounting and tax implications of leasing are presented in
addition to an in depth presentation ofsale & leaseback as a special kind of transaction,
which is seen by some authors as avariation of leasing and by others as a separate kind of
financial transaction. Firstly the term 'leasing' is defined which is followed by a presentation
ofleasing from a legal perspective. This is further developed with the analysis of the
accounting and tax implications of the transaction.
From a tax perspective, special attention is given to the question of correlation between the
legal and economic nature of leasing. Furthermore, attention is paid tothe factors that can
significantly influence tax treatment in the case of normal business development or in the
case the contract is terminated early. Due to economics being a part of the global
international market and Slovenia as an EU member being even more a part of EU
connections, the international concept of sale & leaseback transactions and the pitfalls to
which business entities are exposed by going global are presented in thisMaster's thesis.
This Master's thesis and the final conclusions it reaches, show that sale & leaseback can be
used for a tax optimisation in international and domestic transactions. On the other hand
by concluding leasing contracts, business entities can also be exposed to many risks, which
can lead to a double taxation. Differences in domestic legislation, also among EU member
states, have an important impact on businesses and by that we can also establish that tax
obstacles and lack of harmonisation are some of the reasons why a single market concept
in the EU can not fully develop. The findings of this Master's thesis offer a useful theoretical
base for busines entities to decide whether they will conduct their business locally or
internationally in addition to being a helpful means of establishing how to avoid pitfalls that
leasing and especially sale & leaseback transactions can bring to both leasees and lessors.
Keywords: financial and operative lease, sale & leaseback, international taxation, right to
dispose and VAT, early termination of contract.
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SEZNAM KRATIC IN OKRAJŠAV
DDPO – davek od dohodka pravnih oseb
DDV – davek na dodano vrednost
DDV-direktiva 2006 – Direktiva Sveta EU 2006/112/ES
DPN – davek na promet nepremičnin
EU, Unija – Evropska unija
KIDO – Konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja
MRS – Mednarodni računovodski standard
MSRP – Mednarodni standardi računovodskega poročanja
OECD – Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OZ – Obligacijski zakonik
PDDV – Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
PDEU – Pogodba o delovanju Evropske unije
PEU – Pogodba o Evropski uniji
PES – Pogodba o Evropski skupnosti
SEU – Sodišče Evropske unije
SPZ – Stvarnopravni zakonik
SPE – Stalna poslovna enota
SRS – Slovenski računovodski standardi
Šesta direktiva – Direktiva 77/388/EGS
ZDavP-2 – Zakon o davčnem postopku
ZDDPO-2 – Zakon o davku od dohodka pravnih oseb
ZDDV-1 – Zakon o davku na dodano vrednost
ZDPN-2 – Zakon o davku na promet nepremičnin
ZGD-1 – Zakon o gospodarskih družbah
ZOR – Zakon o obligacijskih razmerjih
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1 UVOD
1.1 Vsebina magistrske naloge v skladu s sprejeto dispozicijo
Izbrana tema magistrske naloge Davčni vidik transakcij »sale & leaseback« je zelo
kompleksna. Njena kompleksnost izhaja že iz samega dejstva, da je pogodba »sale &
leaseback«1 ena izmed vrst lizinških2 pogodb, nekateri avtorji pa jo obravnavajo tudi kot
posebno vrsto transakcij. S pravnega3 vidika je kompleksno že vprašanje pogodbe o lizingu,
ki je pogodba modernega avtonomnega gospodarskega prava in ni tipizirana. Kljub
pogodbeni svobodi, ki jo stranki pri taki pogodbi imata, je treba slediti nekaterim pravilom
obligacijskega prava, ki so kogentne narave. Zadevo še dodatno oteži vprašanje lex
commissioria, ki je v našem pravnem sistemu prepovedan, zato je treba pri sklepanju
transakcij »sale & leaseback« upoštevati tudi ta vidik, da bi zagotovili zakonitost transakcije.
Pravna kompleksnost transakcije vpliva tudi na njen davčni vidik, še posebej je to izrazito
na področju DDV, kjer se pri presoji transakcij prepletata ekonomski in pravni vidik.
Cilj in namen te naloge je v celoti opredeliti transakcijo »sale & leaseback« ter skozi
slovensko ter deloma evropsko teorijo in prakso opredeliti pravilno davčno obravnavo teh
transakcij. Ker so lizinški posli povezani tako z nepremičninami kot premičninami in ker so
lahko te transakcije predmet obdavčitve na več ravneh, je potrebna omejitev na ožje
področje. Glavni poudarek te naloge je tako na problematiki obdavčitve transakcij z vidika
davka od dohodka pravnih oseb (v nadaljevanju tudi DDPO) in davka na dodano vrednost
(v nadaljevanju tudi DDV). Krajše poglavje bo namenjeno še davčni obravnavi finančnega
lizinga 4 in transakcije »sale & leaseback« z vidika davka na promet nepremičnin (v
nadaljevanju tudi DPN), ki je zaradi povezanosti z DDV predstavljen kot samostojni del v
okviru poglavja o DDV.5
Pomembna problematika, s katero se srečujemo, je vprašanje predčasnega prenehanja
pogodbe »sale & leaseback«. V času gospodarske krize so se lizinške družbe spopadale z
večjim številom predčasno razdrtih pogodb, kar je posledica nesposobnosti lizingojemalcev,
da bi še naprej izpolnjevali svoje finančne obveznosti. Pri tem so predvsem na področju DDV
pomembni finančni učinki. Posledično se postavlja vprašanje, kdaj in pod katerimi pogoji si
lizingodajalci lahko zagotovijo naknadno znižanje davčne osnove ter s tem povezane DDVobveznosti, hkrati pa tudi vprašanje ustrezne višine te davčne osnove.
Poleg problematike prenehanja pogodb pomemben del naloge zajemajo tudi narava in
sklenitev pogodbe ter pravilna davčna obravnava le-te. Z vidika DDV je pri tem pomembno
predvsem vprašanje prenosa pravice do razpolaganja. Ker DDV-področje v EU ureja
direktiva, cilj in želja pa je tudi harmonizacija tega davka v državah članicah, bodo
predstavljeni tudi osnovni pravni ustroj EU ter ugotovitve o raziskavi dejanske obravnave
lizinških poslov in transakcij »sale & leaseback« v državah članicah.
Poleg DDV problematike bo v nalogi predstavljen tudi vidik obdavčitve dohodka pri pravnih
osebah. V tretjem odstavku 12. člena ZDDPO-2 je določeno, da se za ugotavljanje dobička
Angl. izraz za prodajno pogodbo s povratnim najemom oziroma lizingom. Glede na to, da se je v slovenski
praksi uveljavila tujka, bo tudi v tej nalogi za poimenovanje tovrstnih transakcij uporabljena besedna zveza »sale
& leaseback«.
2 Beseda lizing je v SSKJ razložena kot ekonomski termin za zakup premičnine ali nepremičnine, ki lahko preide
v last zakupnika po plačilu določene zakupnine. Termina lizing in leasing sta sopomenki in obe zajeti v SSKJ. V
tej nalogi je uporabljen poslovenjen izraz lizing.
3 Besedna zveza pravni vidik oziroma izraz pravo ter izpeljanke se v nalogi nanašajo na področje obligacij
oziroma civilnega prava.
4 V nalogi, razen v računovodskem delu, uporabljam izraz finančni in poslovni lizing in ne finančni in poslovni
najem, ker najem in lizing nista nujno sopomenki.
5 Cilj naloge je predstaviti obdavčitev na ravni pravne osebe, ki opravlja dejavnost na trgu.
1
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priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni na podlagi računovodskih standardov, če ni v tem
zakonu drugače določeno. Za namene razumevanja problematike bodo zato predstavljeni
tako Mednarodni standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju tudi MSRP) kot
Slovenski računovodski standardi (v nadaljevanju tudi SRS) ter na njih temelječa
računovodska obravnava transakcij. Na podlagi določb v računovodskih standardih bo
predstavljena obdavčitev lizinških transakcij, s poudarkom na transakciji »sale &
leaseback« tako pri lizingodajalcu kot lizingojemalcu. Poseben poudarek bo namenjen tudi
obravnavi predčasnega prenehanja lizinških pogodb zaradi plačilne nesposobnosti.
Sestavni del tega poglavja je tudi predstavitev mednarodnega vidika poslovanja in v okviru
tega predvsem Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčenja (v nadaljevanju tudi KIDO) kot
instrument uravnavanje enkratne obdavčitve dohodkov.
Osnovni cilj magistrske naloge je predstavitev obdavčitve transakcij »sale & leaseback« v
Sloveniji in primerjalno še v Avstriji ter v okviru tega analizirati, ali je v EU obdavčitev teh
transakcij enotna in dovolj natančno opredeljena, da zavezancem ne preprečuje oziroma
otežuje čezmejnega poslovanja. Dodatno vprašanje, ki je izpostavljeno, pa je, ali je pri
tovrstnih transakcijah mogoče izogibanje dvojni obdavčitvi oziroma neobdavčitvi ter ali
lahko morebitna različna obravnava iste transakcije povzroči neenako obravnavo davčnih
zavezancev na skupnem evropskem trgu. Ob tem se bom podrobneje opredelila do
naslednjih tez:
1. Kljub načelni harmonizaciji DDV v EU so pri definiciji lizinških poslov in transakcij
»sale & leaseback« odstopanja v praksi, kar lahko vodi v dvojno obdavčitev ali
neobdavčitev, s čimer je lahko omejena tudi pravica zavezancev do prostega
čezmejnega poslovanja.
2. Definicijo prenosa pravice do razpolaganja oziroma prodaje blaga je treba presojati
po njeni ekonomski, in ne pravni vsebini.
3. Odločitev države članice EU, kako bo obravnavala transakcijo »sale & leaseback« za
DDV-namene, ima lahko pomemben vpliv tako na prihodke države kot stroške
zavezancev, kadar ti nimajo polne pravice do odbitka DDV.
4. Ne glede na pravico držav članic EU, da različno obdavčijo transakcije »sale &
leaseback« z vidika davka od dohodka pravnih oseb oziroma primerljivega davka v
državah članicah, se lahko davčni zavezanci z uporabo sporazumov o izogibanju
dvojnega obdavčevanja v celoti izognejo tveganjem dvojne obdavčitve istega
dohodka, zato so sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja v tem delu boljše
orodje za doseganje nevtralnosti kot harmonizirani DDV.
1.2 Metode dela
Pri izdelavi magistrske naloge je bila uporabljena metoda kabinetnega raziskovanja. Pri
proučevanju teoretične podlage, ki daje temelj za celovit pogled obravnavane tematike
magistrske naloge, sem se oprla na analizo pisnih virov – strokovno literaturo domačih in
tujih avtorjev, sodno prakso v EU in državah članicah, ki so predstavljene v nalogi, prispevke
in vire, spletna gradiva, komentarje k zakonom in predpisom, razna pojasnila ter praktična
znanja in svoje delovne izkušnje.
Z deduktivno metodo znanstvenega raziskovanja (sklepanje s splošnega na posamezno) je
bilo mogoče splošna spoznanja uporabiti pri oblikovanju posameznih spoznanj in sklepov
o vprašanjih, pomembnih za obravnavano temo. Z uporabo induktivne metode (sklepanje s
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posameznega na splošno) pa je bilo mogoče posamezna spoznanja domačih in primerjalnih
pravnih ureditev strniti v splošen prikaz.
Z metodo deskripcije sem predstavila posamezne pojme in dejstva ter v končni fazi tudi
nekatere postopke in empirična dognanja. S primerjalno metodo sem na primerih iz prakse
prikazala vpliv davčne zakonodaje na poslovanje zavezancev v EU in nekatere vplive, ki jih
ima lahko različna interpretacija iste transakcije na zavezance. Z metodo kompilacije sem
povezala nekatera spoznanja, stališča, sklepe, mnenja in znanja več avtorjev s tega področja.
1.3 Vrednost magistrske naloge za teorijo in prakso
Tema magistrske naloge je aktualna, ker je Slovenija v letu 2014 Sodišču EU predložila prvi
predhodni vprašanji s področja DDV in eno od njih se nanaša na davčni vidik prenehanja
pogodbe o lizingu. Sodišče EU je svojo odločitev sprejelo julija 2015, januarja 2016 pa je bila
sprejeta tudi sodba Vrhovnega sodišča RS v zadevi NLB Leasing. Z njo je sodišče podalo
nekatere odgovore v zvezi s to problematiko, ker gre za obsežne zadeve, pa ostaja še veliko
odprtega, zato še ni jasen nadaljnji razvoj na tem področju v davčni, poslovni in sodni praksi.
Čeprav je cilj naloge predstaviti davčni vidik lizinških transakcij, lahko sklepne ugotovitve
in predvsem argumentacija v nalogi prispevajo tudi k razumevanju samega sistema DDV in
mednarodne obdavčitve, ki vplivata na precej širok krog zavezancev.
Pomembnost lizinških transakcij in transakcije »sale & leaseback« na računovodskem
področju se kaže tudi v tem, da se v celoti spreminja MRS 17 oziroma je bil v januarju 2016
sprejet MSRP 16 – najemi. Ta v času končanja te naloge še ni uradno objavljen, vendar že to,
da so bile izvedene sistematične spremembe, kaže na pomembnost transakcij. Ko bodo
spremembe uveljavljene in se bo novi standard začel uporabljati, bo to imelo pomemben
vpliv tudi na davčno obravnavo pri zavezancih. Za zavezance je torej zelo pomemben tudi
računovodsko-davčni vidik teh transakcij. Pri tem je pomembno razumeti, da so razlike med
računovodskimi pravili in tistimi na področju posrednih davkov ter pravili na področju
neposrednih davkov. Če teh razlik ne poznamo in razumemo dovolj, se lahko transakcije
napačno presojajo in posledično nastajajo davčna tveganja.
Po dosegljivih informacijah v Sloveniji trenutno ni obsežnejše literature, ki bi obravnavala
predvsem davčni vidik lizinga in transakcij »sale & leaseback« oziroma opredelila celovit
davčno-pravno-računovodski pogled na transakcijo, zato menim, da lahko delo pomembno
pripomore k razumevanju poslov in problematike, ki se pojavlja pri tovrstnih transakcijah,
ter s tem morda tudi k spremembam v teoretičnem pristopu. Predvsem pa bodo ugotovitve
lahko imele za davčne zavezance tudi praktično vrednost pri sklepanju tovrstnih poslov v
prihodnosti. Glede na navedeno je mogoče sklepati, da je izbrana tema magistrske naloge v
slovenskem pravnem prostoru dovolj aktualna, da jo je vredno podrobnejše obravnavati v
teoriji.
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DELOVNI ŽIVLJENJEPIS
Priimek:

DRAŽNIK

Ime:

ROSANA

Naslov:

Novi trg 21, 3000 Celje

Datum rojstva:

06.03.1977

Delovne izkušnje:
Rosana Dražnik se z davčnim svetovanjem ukvarja že skoraj 15 let. Svojo strokovno pot je
začela še kot študentka v družinskem podjetju – družbi Finera d.o.o. Leta 2004 je začela
svoje dolgoletno sodelovanje z mednarodno družbo Leitner + Leitner d.o.o., kjer je najprej
opravljala dela davčnega svetovalca, skozi leta pa prišla do funkcije direktorja davčnega
oddelka. Bogate izkušnje si je nabrala predvsem pri delu z mednarodnimi strankami, ves
čas pa je ohranjala tudi stik z manjšimi oziroma mikro družbami v Sloveniji, kjer je davčna
problematika precej drugačna kot pri mednarodnih družbah. Kot manager za določeno
stranko, je skrbela za vsa področja določenega zavezanca, od vprašanj na področju
obdavčitve fizičnih oseb do obdavčitve družbe z davkom od dohodka in DDV ter drugih
posrednih davkov. Veliko izkušenj ima tudi z zastopanjem zavezancev v postopkih davčno
inšpekcijskega nadzora. V vseh letih, pa je bila njena glavna specializacija področje DDV, kjer
je bila od oktobra 2014 namestnica člana strokovne DDV skupine pri Evropski komisiji.
Rosana je avtorica mnogih člankov z davčnega področja. Objavlja v revijah Finance, Davčno
finančna praksa, Sirius, Denar, Pravosodni bilten,… Je tudi sooavtorica mednarodne
publikcije na temo DDV: Rüdiger Weimann/Fritz Lang (Hrsg.): Umsatzsteuer - national und
international, Kompakt-Kommentar. Rosana je tudi predavateljica na strokovnih srečanjih
z davčno problematiko v Sloveniji in v tujini.
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2 SPLOŠNI DEL
2.1 Splošno o lizingu in transakcijah »sale & leaseback«
Beseda leasing izhaja iz angleškega glagola to lease, ki pomeni 'dati v najem', oziroma iz
samostalnika lease, ki ga prevajajo z najem ali zakup. 6 Skubic pri tem opozarja, da se v
angleščini pri najemnih razmerjih uporabljata dva pojma, lease in rent. Kot navaja, je v
angleški pravni terminologiji razlika med izrazoma pomembna, saj se rental agreement
uporablja za krajše najeme, ki se po navadi samodejno podaljšujejo. Pri takem najemu lahko
najemodajalec spreminja pogoje pogodbe, če o tem pisno obvesti najemnika. A lease
agreement pa pomeni, da je najemna pogodba sklenjena za dalj časa. V tem času
najemodajalec ne sme spreminjati višine najemnine ali spreminjati pogojev najema, če se
najemnik s tem ne strinja. V slovarju Black's Law Dictionary pa je podana osnovna
opredelitev samostalnika a lease, in sicer je to pogodba, s katero ena stranka prenese
pravico rabe in bivanja v nepremičnini na drugo, v zameno za plačilo, običajno najemnino.7
Gerbec in Košir pojasnjujeta, da je »leasing oblika poslovnega dogovora, pri katerem dajalec
leasinga kot lastnik predmeta leasinga ta predmet prepusti jemalcu leasinga v uporabo.
Jemalec leasinga pa plačuje najemnino za pogodbeno časovno obdobje, ki se običajno
obračunava v mesečnih obrokih«.8
Grilc navaja, da je termin lizing le genus oziroma zbirni pojem za vrsto pojavnih vrst lizinga,
zato pri tem ne poznamo numerus claususa. Lizing je torej po njegovem mnenju tipični posel
modernega avtonomnega gospodarskega prava, katerega razvoj še zdaleč ni končan (Grilc
1996, 158–159).
Lizing je torej generični pojem, ki ni nikjer v celoti opredeljen in se razvija skladno z
ekonomsko prakso in potrebami na trgu. Odločitev, katero od možnih oblik financiranja
(finančni ali poslovni lizing, posojilo) bodo družbe izbrale za pridobitev sredstev, je
povezana z več poslovnimi dejavniki, lahko pa je povezana tudi z vprašanjem davčnega
optimiranja. Dodatno lahko k temu pripomore še mednarodno okolje, pri čemer je mogoče
poslovanje pri tako imenovanem čezmejnem lizinškem poslu še dodatno davčno
optimirati.9
Eno od najpomembnejših meril pri davčni obravnavi lizinških poslov je klasifikacija posla.
Pri tem države uporabljajo različne pristope; nekatere strogo sledijo pravnemu načelu,
druge ekonomskemu. Pogosto je pri tem pomemben tudi določen vidik tekmovalnosti med
državami pri postavljanju bolj ali manj ugodnega in privlačnega davčnega okolja za
poslovne subjekte. Na področju DDV je vprašanje klasifikacije posla še toliko bolj
pomembno, saj morajo države članice pri obravnavi transakcije slediti opredelitvi oziroma
pomenom, ki jih določa DDV-direktiva 2006, in ne razumevanju transakcije glede na pravne
predpise v neki državi članici.10
Grilc ob tem opozarja, da je davčno pravo del upravnega prava, ki je zasnovano na
kogentnosti, pogodba o lizingu pa temelji na avtonomiji volje zasnovanega avtonomnega
gospodarskega prava. Kogentnost davčnega prava spodbuja ali celo pogojuje iskanje prave
narave pogodbe, saj je od tega odvisna presoja vseh posledic. Davčno pravo naj bi torej
Gerbec, F., Košir, B., Pogodbe o leasingu: vzorčne pogodbe in komentar, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1999,
str. 31.
7 Skubic, N., Najem, Pravna praksa, številka 35, 2015, str. 34.
8 Gerbec, F., Košir, B., Pogodbe o leasingu: vzorčne pogodbe in komentar, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1999,
str 33.
9 Mehta, A., International Taxation of Cross-Border Leasing Income, IBFD, 2004, str. 2.
10 Glej sodbo Sodišča EU C-320/88 v zadevi Shipping and Forwarding Enterprise Safe in druge.
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podpiralo pravilno opredeljevanje pravne narave in zanikalo civilnopravno teorijo o lizingu
kot »visečem« pravnem poslu. Posledično pogodbene stranke zaradi predvidljivosti presoje
njihovega razmerja pred davčno oblastjo sili v kar najbolj dosledno opredelitev interesov ex
ante. S tem pripomore k opredeljenosti pravne narave pogodbe. Davčna zakonodaja naj bi
torej zavezance predvsem spodbujala k natančnejši opredelitvi in je načeloma usklajena s
temeljnimi postulati civilnega prava. 11 Kot bo podrobneje razvidno v nadaljevanju, je
konflikt med davčnim in pravnim zaznavanjem lizinških poslov eden večjih problemov v
praksi.
Kot dokaz, da se je vprašanje klasifikacije lizinških transakcij porajalo že pred več kot 100
leti, je primer na sodišču v Veliki Britaniji iz leta 1913, ko je družba najela železniške vagone
za določeno obdobje in vagonov v obdobju najema ni smela vrniti lastniku, hkrati pa je imela
po pogodbi opcijo, da vagone po preteku najemne pogodbe odkupi po ceni en šiling. Sodišče
je takrat razsodilo, da gre za dve pogodbi, najprej pogodbo o najemu in nato pogodbo o
nakupu, torej za dve ločeni transakciji. Razsodba je bila povsem pravne narave in v
nasprotju z mnenjem davčnega organa. Vendar se je pravni vidik pri presoji transakcij
uveljavil in ohranil do današnjih dni. V Veliki Britaniji za namene obdavčitve večinoma
transakcije še vedno presojajo po pravnem vidiku.12
V Nemčiji se je prvi pomembnejši trenutek pri sistematičnem urejanju lizinških transakcij,
predvsem z vidika ločevanja med finančnim in poslovnim lizingom, zgodil z okrožnico
davčnega organa leta 1971, izdano na podlagi sodbe vrhovnega sodišča. Okrožnica je bila
zavezujoča za davčni organ, ne pa tudi za davčne zavezance in sodišča. Določala je
ekonomsko lastništvo v primeru lizinških pogodb, pri čemer je plačana polna cena
predmeta lizinga.13 Lizingojemalec naj bi bil tako ekonomski lastnik predmeta lizinga, če:
– je pogodba sklenjena za 40 % življenjske dobe predmeta lizinga ali manj ali za več kot
90 % življenjske dobe predmeta lizinga;
– ima lizingojemalec pravico podaljšati pogodbo ali
– ima lizingojemalec pravico odkupiti predmet lizinga po vrednosti, nižji od tržne ali nižji
od knjigovodske (pri lizingodajalcu).
Pri tem je podana tudi utemejitev, zakaj se pogodba o lizingu obravnava kot pogodba o
finančnem lizingu tudi, če se predmet lizinga uporablja manj kot 40 odstotkov življenjske
dobe. V Nemčiji so pri tem izhajali iz človeške narave, da nekdo ne bi bil pripravljen plačati
polne cene predmeta lizinga skupaj z obrestmi, da bi ta predmet uporabljal samo 40
odstotkov njegove življenjske dobe. Leta 1975 pa je bila izdana še okrožnica glede
ekonomskega lastništva v primeru, da predmet lizinga ni v celoti odplačan. V teh primerih
se šteje, da je ekonomski lastnik predmeta lizinga oseba, ki bo pri morebitni prodaji tega
ustvarila večji del morebitnega dobička oziroma ji bo ta pripadal v večji meri, oziroma
oseba, ki nosi večji del finančnih tveganj v zvezi s predmetom lizinga. 14 Takšna davčna
praksa se je v Nemčiji bolj ali manj obdržala do danes.
Kot je razvidno tudi iz poimenovanja, je transakcija »sale & leaseback« dejansko sestavljena
iz dveh pravno samostojnih15 pravnih poslov. Prvi je posel prodaje in drugi posel zakupa,
Podrobneje o tem v Grilc, P., Moderni tipi pogodb avtonomnega gospodarskega prava, Gospodarski vestnik,
Ljubljana, 1996, str. 173–175.
12 Glej več v Mehta, A., International Taxation of Cross-Border Leasing Income, IBFD, 2004, str. 16–18.
13 To vključuje nabavno ceno oziroma strošek proizvodnje in vse druge pomembne dodatne stroške, tudi stroške
financiranja, ki jih je imel lizingodajalec.
14 Podrobneje v Mehta, A., International Taxation of Cross-Border Leasing Income, IBFD, 2004, str. 20 in 37–38.
15 Neveljavnost prodajne pogodbe vpliva na neveljavnost pogodbe o lizingu, vendar ne velja hkrati, da bi
prenehanje pogodbe o lizingu posledično pomenilo prenehanje prodajne pogodbe, zato pogodbi med sabo
pravno nista povezani. Glej več v Varanelli, L., Pravna operacija »Sale and leaseback«, Pravna praksa, št. 35, str.
19–20.
11

7

vendar je sklenitev prodajne pogodbe pogoj za veljavno sklenitev pogodbe o lizingu. 16
Osnovni namen tovrstnih transakcij je zagotovitev finančnih sredstev lizingojemalcu, kar ta
doseže s prodajo svojih osnovnih sredstev, hkrati pa lahko zaradi povratnega lizinga ta
sredstva še vedno uživa in izkorišča.17
Med najbolj znanimi primeri poslov »sale & leaseback« naj bi se po navedbah Gerbca in
Koširja omenjala leta 1961 izvedena prodaja ene največjih zgradb na svetu – Empire State
Buildinga v New Yorku. Zaradi ogromne vrednosti stavbe je bil posel sklenjen za 114 let
(Gerbec in Košir 1999, 41).
Februarja 2004 je revija International Tax Review poročala, da je britanska
telekomunikacijska družba BT Group pred kratkim izpeljala 1,3 milijarde britanskih funtov
vredno transakcijo »sale & leaseback«, s čimer bi lahko svoje davčne obveznosti v naslednjih
letih znižala za do 300 milijonov funtov.18 Tovrstne novice so pokazatelj, da so lahko vzvodi
za odločitev o financiranju naložb različni, vsekakor pa je eden od pomembnih dejavnikov
lahko tudi davčni.
Odločitev za transakcijo »sale & leaseback« torej ni vedno povezana samo s potrebo po
financiranju oziroma izboljšanju finančnega toka, temveč se lahko posel dogovori tudi
zaradi davčnih ali drugih razlogov. Zavezanec, ki ima skrite rezerve pri nepremičnini in
pretekle izgube ali tekočo izgubo, lahko te skrite rezerve tako neboleče realizira, poleg tega
je lahko to koristno, če želi družba izboljšati poslovni rezultat 19 pri pridobivanju ali
podaljšanju financiranja. Pogosto se tovrstne transakcije sklepajo tudi z drugimi nameni,
kot je na primer uporaba transakcije kot sredstva zavarovanja. Z njeno sklenitvijo se lahko
družba izogne tveganju izgube sredstva v izvršilnih postopkih, ker sama ni lastnik, hkrati pa
lahko še naprej neomejeno uporablja sredstvo za namene svoje dejavnosti.
2.2 Pravna narava pogodbe o lizingu
Opredelitev pogodbe o lizingu in pravna teorija o naravi te pogodbe imata lahko pomemben
vpliv tudi na davčno obravnavo, zato je pravna opredelitev pomembno izhodišče za
podrobnejšo predstavitev davčne obravnave lizinških transakcij in transakcij »sale &
leaseback«.
2.2.1 Splošno o pogodbenem pravu
Poglavitni formalni vir pogodbenega prava v Sloveniji je Obligacijski zakonik (v
nadaljevanju OZ). Na področje gospodarskega prava pa posegajo tudi drugi zakoni in
mednarodne konvencije, če gre za pravna razmerja z mednarodnim elementom. 20
Mednarodne pogodbe (konvencije) naj bi pripomogle k odpravljanju razlik med
nacionalnimi ureditvami, saj z ratifikacijo postanejo del nacionalnega prava države. V
Sloveniji so skladno z 8. členom Ustave Republike Slovenije hierarhično nad nacionalnimi
zakoni in se uporabljajo neposredno. Med pomembnejše mednarodne organizacije, ki
delujejo v zvezi s sprejemanjem konvencij in vzorčnih zakonov, spadata Komisija ZN za

Čotar, A., Simpozij: »Evolucija« pogodbenega prava, Pravna praksa, št. 14-15, 2005, str. 32.
Varanelli, L., Pravna operacija »Sale and leaseback«, Pravna praksa, št. 35, 2002, str. 17.
18 Mehta, A., International Taxation of Cross-Border Leasing Income, IBFD, 2004, str. 1.
19 Znano tudi kot off balance sheet accounting. Vendar je to mogoče samo, kadar gre za povratni poslovni lizing,
saj se pri finančnem lizingu dobički od prodaje ne pripoznajo v tekočem poslovnem izidu (IASB/FASB str. 5–8).
20 Kranjc, V., Gospodarsko pogodbeno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2006, str. 44.
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mednarodno trgovinsko pravo na Dunaju (UNCITRAL) in Inštitut za poenotenje zasebnega
prava v Rimu (UNIDROIT).21
Ker v pogodbenih razmerjih velja avtonomija volje, se lahko pogodbeni stranki poljubno
dogovorita, katerim obligacijskim pravilom je podrejeno pogodbeno razmerje. V Sloveniji
se za pogodbe med slovenskimi poslovnimi subjekti običajno uporabljajo določbe OZ, v
primeru pogodbenih strank iz več držav pa običajno veljajo mednarodne pogodbe (npr.
Dunajska konvencija za prodajno pogodbo), razen če se pogodbeni stranki dogovorita
drugače.22
Kot navaja tudi Kranjčeva, je načelo avtonomije volje in dispozitivnosti zakonskih določb
splošno načelo obligacijskega prava.23 Na področju obligacijskega prava ne velja zaprti krog
pogodbenih tipov, kar pomeni, da lahko pogodbene stranke prosto oblikujejo svoja
pogodbena razmerja (3. člen OZ). Vrenčur meni, da so se prav zaradi pogodbene svobode
oblikovale razne moderne pogodbe, katerih imena se običajno končajo na -ing, med katere
spada tudi lizing.24 Določbe obligacijskega prava so pretežno dispozitivne, kar pomeni, da
lahko pogodbene stranke razmerje uredijo drugače, kot je to zakonsko določeno, pri tem pa
morajo upoštevati kogentna (prisilna) določila, ki varujejo določene temeljne vrednote
pogodbenega prava ali pa interese pogodbenih strank.25
Zakoni, ki urejajo pogodbena razmerja, normirajo le najbolj tipične in ustaljene pogodbene
tipe, takim pogodbam pravimo nominatne oziroma imenske pogodbe. Poslovna praksa pa
lahko oblikuje tudi druga pogodbena razmerja, take pogodbe imenujemo inominatne
oziroma brezimenske pogodbe. Inominatne pogodbe po navedbah Vrenčurja niso urejene v
zakonih, saj zaradi njihovega nenehnega spreminjanja in prilagajanja potrebam prakse niso
primerne za uzakonitev.26 Za tovrstne pogodbe je pomembno, da pogodbeni stranki čim bolj
podrobno uredita 27 pogodbeno razmerje, saj v primeru spora iz take pogodbe v zakonu
običajno ni mogoče najti rešitve.28
Grilc za inominatne pogodbe navaja, da še niso izoblikovane in se oblikujejo za posamezne
primere ter so popolnoma odvisne od vsakokratne volje strank. Pri njih kavza zaveze
pogosto ni razvidna (abstraktne pogodbe). Vendar nerazvidnost kavze ne pomeni njenega
neobstoja oziroma neobstoječe ali prepovedane pogodbe, saj je lahko kavza prikrita.29
Pri obveznostnih razmerjih velja torej polna pogodbena svoboda – svoboda sklepanja
pogodb in svoboda vsebinskega urejanja. V nasprotju s stvarnim pravom v obveznostnem
Vrenčur, R., Obligacijsko pravo. Gradivo za izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog
Pooblaščenega revizorja in Pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij ter strokovni naziv Preizkušeni
notranji revizor in Preizkušeni davčnik. Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 2014, str. 6.
22 Več v Kranjc, V., Gospodarsko pogodbeno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2006, str. 239–242.
23 Ibidem, str. 230.
24 Vrenčur, R., Obligacijsko pravo. Gradivo za izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog
Pooblaščenega revizorja in Pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij ter strokovni naziv Preizkušeni
notranji revizor in Preizkušeni davčnik. Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 2014, str. 4.
25 Kranjc, V., Gospodarsko pogodbeno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2006, str. 46.
26 Kranjčeva navaja, da je po starejši pravni teoriji veljalo, da je nominatna pogodba sinonim za zakonsko urejeno
pogodbo, inominatna pa za zakonsko neurejeno. Novejša teorija pod nominatne pogodbe uvršča poleg zakonsko
urejenih tudi nekatere zakonsko neurejene. Nominatne naj bi tako bile tudi tiste pogodbe, ki v zakonu niso
urejene, so pa v poslovni praksi ustaljene, zato je njihova pravna narava in uporaba pravnih pravil dorečena
(Kranjc, 2006, 232).
27 Kot bo podrobneje predstavljeno in razvidno v nadaljevanju, je čim bolj podrobna ureditev pogodbenih
razmerij pomembna tudi z davčnega vidika.
28 Vrenčur, R., Obligacijsko pravo. Gradivo za izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog
Pooblaščenega revizorja in Pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij ter strokovni naziv Preizkušeni
notranji revizor in Preizkušeni davčnik. Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 2014, str. 3–4.
29 Podrobneje v Grilc, P., Moderni tipi pogodb avtonomnega gospodarskega prava, Gospodarski vestnik,
Ljubljana, 1996, str. 35–37.
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pravu ni nikakršne vezanosti na pogodbeni tip. Zakonodajna ureditev pogodbenih strank v
večini primerov ne veže in je v največji meri dispozitivna, v tem delu lex contractus kot lex
specialis prevlada nad lex legis. Stranke torej lahko sklenejo pogodbo, ki ni posebej urejena,
vendar ta ne sme biti v nasprotju z vsebino in namenom zakona, katerega kavtela je
podreditev splošnim principom in določilom zakona.30
Namen tega poglavja ni podrobna analiza pogodbenega prava, temveč predvsem
predstavitev pogodbe o lizingu in pogodbe »sale & leaseback« v okviru OZ, pravnih teorij in
sodne prakse. Zato se v nadaljevanju posvečam izključno pravnemu vidiku teh dveh pogodb.
2.2.2 Pogodba o lizingu
Pogodba o lizingu je rezultat modernega gospodarskega prava, s katero se lahko uresniči
finančna operacija angažiranja finančnih sredstev prek specializiranih institucij. Z njo se
kažejo čedalje večja kompleksnost ekonomskih odnosov in obligacijskopravno vodilo
avtonomije volje strank ter nevzdržnost numerusa claususa pogodb obligacijskega prava.31
Grilc navaja, da je lizing gospodarski posel financiranja investicij, predvsem nabave opreme,
pogodba o lizingu pa je pravno orodje, s katerim se uresniči tako ekonomsko razmerje (Grilc
1996, 158). V svojem delu se Grilc sklicuje tudi na Rosenberga, ki je pogodbo o lizingu
opredelil kot pogodbo modernega gospodarstva, ki je nastala na podlagi mednarodne
prakse. Za take posle pa velja, da so nekategorizirani in netipizirani.32
Grilc še navaja, da pogodbe o lizingu, faktoringu, franšizingu, menedžmentu in podobno
spadajo med nove pogodbene tipe oziroma moderne pogodbene tipe. To so pogodbe, pri
katerih je v praksi težko najti razporeditve bremen in interesov, značilne za pogodbe znane
pred njihovim nastankom. So posebna skupina v poslovnotipičnih33, a na normativni ravni
urejenih pogodb. V pravnem prometu so že lahko tipizirane, nimajo pa še trdnega
klasifikacijskega položaja.34
Tako kot drugi avtorji tudi Kranjčeva za pogodbe o lizingu, faktoringu, franšizingu in
podobne uporablja izraz pogodbe avtonomnega gospodarskega prava. Nastajajo, ker
gospodarski subjekti zakonska dispozitivna pravila nadomeščajo s pogodbenimi pravili,
hkrati pa ustvarjajo nove inštitute in pogodbena razmerja. Pri tem za pogodbo o lizingu
pojasnjuje, da jo del teorije uvršča med pogodbe posebne pravne narave. Z njo se namreč
vzpostavi tristransko pravno razmerje, ureditev pravic in obveznosti med lizingojemalcem
in lizingodajalcem pa je glede na zakonsko urejene pogodbene tipe tako atipična, da njunega
pogodbenega razmerja ni mogoče podrediti nobeni od zakonsko urejenih pogodb.35
Tudi Vrhovno sodišče RS je zapisalo, da je pogodba o lizingu posel modernega avtonomnega
gospodarskega prava in da je v posebnem delu OZ ni mogoče zaslediti. »Gre torej za
netipizirano, nekategorizirano pogodbo, za izraz v pogodbenem pravu široko uveljavljene
svobode urejanja obligacijskih razmerij. Pravni vir pogodbe o leasingu je tako vsakokratni
zapis pogodbenih določil.«36 S tako pogodbo stranki v okviru predpisov svobodno urejata
svoje obligacijsko razmerje. Vendar se pri pogodbi o lizingu po navedbah Vrhovnega sodišča
Ibidem, str. 37.
Klanjšek, A., Pogodba o lizingu v (sodni) praksi, Pravna praksa, št. 33, leto 2010, str. 12.
32 Grilc, P., Moderni tipi pogodb avtonomnega gospodarskega prava, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1996, str.
162.
33 Pravnoposlovno so to tipične pogodbe, vendar normativno ta tipika ni sprejeta v zakon. Gre za tipe pogodb, ki
so imenovani, a le informativno, ne pa deskriptivno, kar bi jim omogočilo preboj v skupino nominatnih pogodb
(Grilc 1996, 105).
34 Grilc, P., Moderni tipi pogodb avtonomnega gospodarskega prava, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1996, str.
103.
35 Kranjc, V., Gospodarsko pogodbeno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2006, str. 230–234.
36 Sodba in sklep Vrhovnega sodišča RS, številka II Ips 104/2007, z dne 26. 8. 2004.
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RS uporabljajo »(tudi) pravila, ki urejajo klasične (nominatne) pogodbe civilnega in
gospodarskega prava. V primeru, ko pogodba o leasingu vsebuje opcijo odkupa stvari,
prevzame (tudi) značilnosti prodajne pogodbe, kar narekuje smiselno uporabo zakonskih
določb o prodaji s pridržkom lastninske pravice in prodaji na obroke«. Če pogodba o lizingu
ne vsebuje ne opcije odkupa ne klavzule, po kateri bi lastništvo na predmetu lizinga po
plačilu zadnjega obroka prešlo na lizingojemalca, o prodajni pogodbi ne moremo govoriti.37
Lizing je (večletna) pogodba o prepustitvi uporabe oziroma uživanja stvari za plačilo, ki
zajame poleg rabe tudi plačilo substance stvari, ki je dana v lizing (amortizacija); kavza
lizinga je pridobitev ekonomske lastnine. Za pogodbo o lizingu je tako značilna prepustitev
rabe določene stvari proti plačilu. Ob takem izhodišču sta samoumevni dolžnost
lizingodajalca, da lizingojemalcu omogoči uporabo predmeta lizinga, in možnost
lizingojemalčevega ugovora neizpolnitve izročitve predmeta lizinga lizingodajalčevemu
zahtevku za plačilo obrokov lizinga. Ker pri opisani obliki lizinga lizingodajalec ni obenem
tudi dobavitelj predmeta lizinga (posredni lizing),38 v takšnih pogodbah praviloma v praksi
najdemo najrazličnejše klavzule, s katerimi se lizingodajalec zavaruje pred tveganjem,
povezanim z izročitvijo predmeta lizinga. 39 Vrhovno sodišče RS je pri tem dodalo, da je
sprejemljivost pogodbene razbremenitve lizingodajalčeve odgovornosti za (ne)izpolnitev
obveznosti nemotene uporabe predmeta lizinga z vidika načela vestnosti in poštenja ter
dobrih poslovnih običajev (lahko) vprašljiva.40
Kranjčeva navaja, da je z ekonomskega vidika pri vseh lizinških poslih poudarjen namen
financiranja. Finančni lizing se od drugih lizinških pogodb razlikuje po tem, da je pri njem
namen lizingojemalca uporaba predmeta lizinga, lizingodajalec pa postane lastnik, da s tem
zavaruje svojo terjatev41 do lizingojemalca. Lizingodajalec torej financira predmet lizinga,
lastništvo nad njim pa mu pomeni sredstvo zavarovanja. Z vidika lizingodajalca je torej
pogodba o finančnem lizingu ustrezno sredstvo zavarovanja.42
Višje sodišče v Kopru je v sodbi VSK Cpg 4/2009 navedlo, da je pri finančnem lizingu
izpeljana ločitev pravnega in ekonomskega lastništva predmeta lizinga, kar pomeni, da je v
času trajanja pogodbenega razmerja lizingojemalec dejanski uporabnik opreme,
lizingodajalec pa nastopa v vlogi financerja posla in si na predmetu lizinga obdrži le
lastninsko pravico kot zavarovanje za izplačilo dogovorjene uporabnine v obliki lizinških
obrokov. Smiselno enako je isto sodišče odločilo tudi v sodbi Cpg 160/2011, v kateri je
zapisalo, da je osnovna značilnost lizinga v tem, da lizingojemalec ne pridobi lastninske
pravice nad predmetom lizinga, ampak samo pravico do ekonomskega koriščenja tega
predmeta. Potencialni lizingojemalec je tako v položaju, da nabavi določeno sredstvo (npr.
opremo), ne da bi pri tem angažiral lastna finančna sredstva. Specifičnost finančnega lizinga
je tudi v tem, da se dajalec lizinga pojavlja predvsem kot financer posla, medtem ko je
proizvajalec oziroma dobavitelj opreme tretja oseba. Pogodbeni stranki lahko pri tem
Glej sodbo Vrhovnega sodišča RS, II Ips 736/2008, z dne 15. 3. 2012.
Grilc opozarja, da je pri pogodbi o posrednem lizingu za pojasnjevanje pravne narave pomembna societetna
pogodba. Pomembno je, ali je razširitev z dodatno tretjo osebo bistvena značilnost pogodbe (Grilc 1996, 105–
106).
39 Glej sklep Vrhovnega sodišča RS, II Ips 563/2006, z dne 9. 7. 2008.
40 Primerjaj D. Jadek Pensa, Nekatere sporne pogodbene klavzule pri indirektnem finančnem lizingu, Pravosodni
bilten 3/2003.
41 Kot je razvidno tudi iz argumentacij v zadevi NLB Leasing in novejše davčne prakse v Sloveniji, davčni organ
v primeru predčasnega prenehanja pogodbe pogosto zagovarja stališče, da odvzem predmeta lizinga ob
predčasnem prenehanju pogodbe ne pomeni dejanskega vračila predmeta lizinga, temveč odvzem sredstva
zavarovanja. Vendar je v teh primerih treba posebno pozornost posvetiti natančni analizi vsake posamezne
transakcije. Dejstvo oziroma teorija, da glede na naravo pogodb predmet lizinga pomeni sredstvo zavarovanja
že pri sklenitvi posla, ni in ne bi smelo biti v korelaciji s presojo posla za namene DDV, saj v takem primeru
transakcije z vidika DDV že v osnovi ne bi bilo. Poenostavljeno prenašanje sklepne ugotovitve, da predmet lizinga
pomeni sredstvo zavarovanja, ima lahko pomembne posledice na obravnavo DDV.
42 Kranjc, V., Gospodarsko pogodbeno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2006, str. 225.
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povsem avtonomno uredita tveganja in odstopanje od določenega pravila ni nič
nenavadnega. Po dosegljivih podatkih v Sloveniji ni veliko odstopanj in so lizinške pogodbe
večinoma precej podobno urejene, ob tem, da so bistveni del splošni pogoji poslovanja, v
katere se s pogodbenimi določili le redko posega, kar posledično prispeva k precejšnji
enotnosti lizinških pogodb, ki jih sklene lizinška družba. Kot že navedeno, je precej
poenotenosti v pogodbenih določilih tudi med lizinškimi družbami.
Tudi Vrhovno sodišče RS ločuje med pravno in ekonomsko naravo posla pri lizinških
transakcijah ter navaja, da je treba za pravilno opredelitev pravne narave lizinga ločiti
pravne in ekonomske elemente posla. Ekonomske značilnosti pogodbe, pri čemer je
izpostavljen način financiranja, zajemajo kavzo pogodbe, ne pa njeno dejansko pravno
naravo. Ker se v pogodbah o finančnem lizingu prepletajo elementi najemne in prodajne
pogodbe, je treba pri presoji njene pravne narave ob upoštevanju pogodbene svobode
izhajati iz dogovora strank v pogodbenem razmerju. Po mnenju sodišča se elementi
najemne pogodbe kažejo v tem, da lizingodajalec za določen čas prepusti predmet v uporabo
lizingojemalcu v zameno za določeno plačilo. Element prodajne pogodbe pa se kaže v tem,
da se tveganja prenesejo na lizingojemalca, lizingodajalca pa se v celoti razbremeni
odgovornosti. Kadar je končni namen strank prenos lastninske pravice, ima pogodba tudi
znake prodaje na obroke s pridržkom lastninske pravice kot modalitete prodajne pogodbe.
Posledica razdora take pogodbe je restitucija (551. člen ZOR43).44
Pogodba o lizingu v Sloveniji, tako kot v večini evropskih držav, torej ni podrobneje
zakonsko urejena. Kot navaja Krajnčeva, je pomembno vedeti tudi, da vseh lizinških pogodb
ni mogoče enačiti, saj se razlikujejo tako po poslovnem namenu kot po vsebini pravic in
obveznosti (Krajnc 2006, 224). Za presojo pravne narave posla 45 je zato pomembna
predvsem pogodbena volja strank, čeprav iz sodne prakse izhaja tudi občasni namen, da bi
se ta tip pogodb vsaj v določeni meri podredil zakonsko urejenim tipom pogodb, kot so
najemna, zakupna pogodba, kupoprodajne pogodbe in njihove modalitete. Že leta 1988 je
bila sprejeta Konvencija UNIDROIT o mednarodnem finančnem lizingu, ki pa je mnoge
države niso nikoli ratificirale, niti Slovenija.46 Kljub temu je konvencija deloma vplivala tudi
na sodno prakso v Sloveniji. Novembra 2008 je UNIDROIT naredil še korak naprej in sprejet
je bil Vzorčni zakon o leasingu. 47 Uporabljal naj bi se za pogodbena razmerja med
gospodarskimi subjekti z mednarodnim elementom, a bi lahko bil koristen tudi v
nacionalnih odnosih.48
Kot navaja Klajnškova, obligacijsko-pravna in finančno-računovodska teorija in praksa pri
iskanju pravne narave pogodbe o lizingu izhajata iz različnih izhodišč, kar vodi tudi do
različnih rešitev. Po njenem mnenju sodna praksa pogodbe o lizingu ne kvalificira in jo
večinoma subsumira pod neki zakonsko določen tip pogodbe (zlasti zakupne, najemne in
modalitetne prodajne pogodbe).49
Sodno kreiranje prava je po mnenju Grilca nujna posledica priznavanja zakonsko neurejenih
pogodb. Sodnikova možnost ustvarjanja novih pravnih pravil za inominatne pogodbe,
pogodbe sui generis in mešane pogodbe izhaja iz svobode strank in je posledica
nezadostnosti zakonskih norm. Sodnikova svoboda je omejena predvsem na razlago in
Sedaj 164. člen OZ – vzpostavitev prejšnjega stanja.
Sodba Vrhovnega sodišča RS, številka II Ips 280/2002, z dne 12. 2. 2004.
45 Več o razlagi pogodb glej Plavšak, N., Juhart, M., Vrenčur, R., Obligacijsko pravo – splošni del, GV Založba,
Ljubljana, 2009, str. 348–361.
46 Krajnc, V., Gospodarsko pogodbeno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2006, str. 224.
47 Več o tem glej www.unidroit.org.
48 Ekart, M., Odgovornost leasingodajalca za pravne napake predmeta finančnega leasinga po vzorčnem zakonu
UNIDROIT o leasingu, Podjetje in delo, številka 1, 2009, str. 111.
49 Klanjšek, A., Pogodba o lizingu v (sodni) praksi, Pravna praksa, št. 33, leto 2010, str. 12.
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dopolnjevanje pogodbe. Pri tem mora, po potrebi, samostojno oblikovati dispozitivna
pravila, v določenih pogojih pa kogentna pravila. V inominatnih pogodbah se namreč
pojavljajo interesi, ki jih je treba primerjati s tistimi, za katere v pravilih pogodbenega tipa
veljajo kogentna pravila. Metodološko bo sodnik po kogentnem pravilu izbral pogodbeni tip
in potem ustvaril analogno pravilo, ki mora biti prav tako kogentno.50
Grilc še navaja, da je pogodba o lizingu blizu pravilom o zakupu oziroma najemu, 51 v
primeru opcije o odkupu pa tudi prodajni pogodbi oziroma njeni modaliteti – prodaji na
obroke.52 Pravila prodaje na obroke veljajo tudi za druge pogodbe, kot je na primer zakupna
pogodba z določilom, da bo v zakup dana lastnina prešla v zakupnikovo lastnino, če bo ta
določeni čas plačeval zakupnino. Pogodbo o lizingu je mogoče po mnenju Grilca kvalificirati
tudi kot prodajno pogodbo s pridržkom lastninske pravice. 53 V primeru mešanja
pogodbenih tipov govorimo o mešani pogodbi. Grilc navaja, da lahko v takih primerih po
mnenju teoretikov govorimo o rabokupni pogodbi ali mešani pogodbi z značilnostmi
zakupne, licenčne, podjemne in mandatne pogodbe.54
Podobna argumentacija je v slovenski sodni praksi in tudi v sodbi Upravnega sodišča,
Upravni oddelek, št. U 454/2008. Po navedbah sodišča pravna teorija šteje finančni lizing
za finančno operacijo, ki se izpelje med proizvajalcem in jemalcem lizinga z angažiranjem
finančnih sredstev prek specializiranih finančnih organizacij. Pogodba o finančnem lizingu
vsebuje:
– elemente najema, ki se kažejo v tem, da dajalec lizinga, ki ima predmet lizinga v lasti,
tega za določen čas prepusti v uporabo jemalcu lizinga in za to prejema plačilo,
– elemente prodaje na obroke s pridržkom lastninske pravice, ko v lizing dana stvar po
poteku pogodbenega razmerja in rednem plačevanju dogovorjenih obrokov – anuitet
(oziroma lahko tudi predčasno glede na poravnane obveznosti, kar je v dispoziciji
pogodbenih strank) preide v last lizingojemalca.
Kot lahko vidimo, se večina teoretikov in tudi sodne prakse opredeljuje predvsem glede
narave pogodbe o finančnem lizingu. Pogodba o poslovnem lizingu namreč ni sporna, saj
ima načeloma vse znake najemne oziroma zakupne pogodbe in zato ne njena sklenitev ne
prenehanje nimata pomembnih pravnih posledic glede tipizacije pogodbe. So pa te toliko
večje, kadar imamo opravka s finančnim lizingom oziroma mešano pogodbo, zato je mogoče
skleniti, da se pravna teorija v primeru lizinga ukvarja predvsem z naravo pogodbe o
finančnem lizingu, čeprav to ni vedno eksplicitno poudarjeno in se pogosto uporablja
splošni termin lizing.
Predčasno prenehanje pogodbe
Ločimo prenehanje, razvezo in razveljavitev pogodbe. Za namene te naloge bo poglavitno
predvsem vprašanje prenehanja oziroma razveze pogodbe. Če ena pogodbena stranka ne
izpolni svoje obveznosti iz pogodbe, lahko druga pogodbena stranka odstopi od pogodbe,

Grilc, P., Moderni tipi pogodb avtonomnega gospodarskega prava, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1996, str.
89.
51 Glej člene od 587. do 618. OZ.
52 Tako stališče so večkrat zavezela tudi slovenska sodišča, kar je bilo že predstavljeno.
53 Pogoji v primeru prodaje z lastninskim pridržkom so opredeljeni v 520. členu OZ. Prodajalec stvari si lahko s
posebnim pogodbenim določilom pridrži lastninsko pravico po izročitvi stvari kupcu, dokler kupec ne plača
celotne kupnine. Vendar pridržek učinkuje nasproti kupčevim upnikom le, če je bil podpis kupca na pogodbi, ki
vsebuje tako določbo, notarsko overjen pred kupčevim stečajem oziroma rubežem stvari. Grilc navaja, da naj bi
bil pridržek lastninske pravice namenjen le zavarovanju plačila za predmet lizinga, vendar lizingojemalec nosi
vsa tveganja iz naslova financiranja.
54 Grilc, P., Moderni tipi pogodb avtonomnega gospodarskega prava, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1996, str.
167.
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posledica tega pa je prenehanje pogodbe zaradi neizpolnitve. 55 Če nastanejo po sklenitvi
pogodbe okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke ali zaradi njih ni mogoče
doseči namena pogodbe, lahko stranka, ki ji je izpolnitev pogodbe otežena, zahteva razvezo
pogodbe. Razvezo pogodbe lahko zahteva tudi stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin več
ne more uresničiti namena pogodbe.56
V primeru neizpolnitve pogodbene zaveze lahko nasprotna stranka od pogodbe odstopi ter
s tem uveljavi razvezo (prenehanje) pogodbe in odškodnino. Učinek razveze je tudi, da se
vrača tisto, kar je bilo dano na račun pozneje razvezane pogodbe.57 Plavšak ob tem navaja,
da uresničitev odstopne pravice povzroči razvezo pogodbe in s tem prenehanje
medsebojnih pravic in obveznosti, ki so nastale na podlagi pogodbe. Pogodbi zvesta stranka
(v tem primeru lizingodajalec) z uresničitvijo odstopne pravice izgubi temeljno upravičenje
zahtevati, da druga pogodbena stranka opravi izpolnitveno dejanje, ki se ga je zavezala
opraviti s pogodbo. Vendar lahko še vedno zahteva pogodbeno kazen za primer neizpolnitve
in razliko do popolne odškodnine za škodo zaradi neizpolnitve (drugi odstavek 253. člena
OZ v zvezi z drugim odstavkom 239. člena).58 Menim, da je ta pravna argumentacija lahko
bistvena tudi za presojo DDV vidika v primeru predčasnega prenehanja lizinške pogodbe.
Davčni organ v davčnoinšpekcijskih nadzorih namreč pogosto navaja, da je bil
lizingojemalec na podlagi prenehanja pogodbe dolžan plačati vse obroke, kar pomeni
celotno nadomestilo za uporabo predmeta lizinga. Kot navaja Plavšak, pa bi bilo to
nezakonito in lizingodajalec lahko zahteva le plačilo odškodnine, če je škoda nastala, ne pa
dejansko plačilo za predmet lizinga, ki je bil odvzet.
Vrhovno sodišče RS je odločilo enako in zapisalo, da je glavna obveznost lizingojemalca
redno in pravočasno plačevanje lizinških obrokov. Če to obveznost prekrši, ima
lizingodajalec pravico odstopiti od pogodbe, pripada pa mu tudi odškodnina, ki ustreza
njegovemu pozitivnemu pogodbenemu interesu. Pozitivni pogodbeni interes se poimenuje
kot izpolnitveni interes, in sicer gre za premoženje, ki bi stranki pripadlo, če bi bila pogodba
pravilno izpolnjena. Ta je enak razliki med vsoto stroškov nabave predmeta, stroškov
financiranja, drugih stroškov in dobička ter že prejetimi plačili lizingojemalca. Pri tem lahko
po navedbah Vrhovnega sodišča RS pogodbeni stranki višino škode prosto opredelita že v
pogodbi, običajno pa je ta dogovorjena v višini neplačanih obrokov in morebitnih dodatnih
stroškov, ki so lizingodajalcu nastali zaradi razdrtja pogodbe. Vendar je treba upoštevati, da
škoda ne sme presegati tistega, kar bi lizingodajalcu dejansko pripadlo, zato je treba tudi
znesek nezapadle obveznosti diskontirati na čas prenehanja pogodbe. Ob tem mora
lizingodajalec od vsote diskontiranih lizing obrokov odšteti vrednost vrnjenega predmeta
lizinga in morebitne prihodke, ki jih je prejel od predmeta lizinga, če mu ga je uspelo dati v
ponovni najem. Odškodnina namreč ne sme presegati škode, ki je lizingodajalcu nastala, saj
gre v nasprotnem primeru za kazen.59
Kadar govorimo o razvezi pogodbe o lizingu, je pomembno tudi stališče Vrhovnega sodišča
RS, da (že) zahtevek za vrnitev predmeta lizinga ali zakupa (najema) vsebuje tudi odpoved
pogodbe o lizingu, še toliko bolj pa je to jasno, če je bil predmet lizinga odvzet.60

Glej več Juhart, M., v Plavšak, N., Juhart, M., Kranjc, V., Jadek Pensa, D., Kranjc, V., Grilc, P., Pavčnik Polajnar, A.,
Dolenc, M., Pavčnik, M., Obligacijski zakonik (OZ) s komentarjem. Splošni del. Prva knjiga. GV Založba, Ljubljana
2003, str. 562–597.
56 Glej več Dolenc, M., v Plavšak, N., Juhart, M., Kranjc, V., Jadek Pensa, D., Kranjc, V., Grilc, P., Pavčnik Polajnar, A.,
Dolenc, M., Pavčnik, M., Obligacijski zakonik (OZ) s komentarjem. Splošni del. Prva knjiga. GV Založba, Ljubljana
2003, str. 598–609.
57 Kranjc, V., Gospodarsko pogodbeno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2006, str. 137.
58 Plavšak, N., v Plavšak, N., Juhart, M., Kranjc, V., Pavčnik Polajnar, A., Grilc, P., Obligacijski zakonik (OZ) s
komentarjem. Druga knjiga. GV Založba, Ljubljana, 2003, str. 200–201.
59
Sodba in sklep Vrhovnega sodišča RS, številka II Ips 104/2007, z dne 8. 7. 2009.
60 Sodba Vrhovnega sodišča RS, II Ips 736/2008, z dne 15. 3. 2012.
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V primeru razveze pogodbe o lizingu je pomemben tudi kondikcijski61 zahtevek. Z razvezo
pogodbe namreč preneha pravni temelj za izpolnitev obveznosti, pogodbi zvesta stranka, ki
je pogodbo izpolnila, pa ima pravico do kondikcijskega zahtevka, 62 torej do zahtevka iz
neupravičene pridobitve, hkrati ima druga pogodbena stranka kondikcijsko obveznost. 63
Obveznost vračanja (reparacijska obveznost) torej nastane, če nekdo prejme nekaj, glede na
podlago, ki se ni uresničila ali je pozneje odpadla. Tak primer je tudi prenehanje pogodbe,
pri kateri ima lizingodajalec na podlagi prenehanja pogodbe pravico zahtevati vračilo
predmeta lizinga.64
Kot je razvidno iz zapisanega, so pogodbe o lizingu netipizirane, zato jim pravni teoretiki
pripisujejo lastnosti več tipiziranih pogodb. Enako izhaja tudi iz slovenske sodne prakse. V
nadaljevanju sledi kratek primerjalni prikaz tipiziranih pogodb, katerih značilnosti lahko
imajo pogodbe o lizingu.
2.2.2.1 Lizing v primerjavi z rabokupom (zakup oziroma najem)
Zakupna (najemna) pogodba je v 587. členu OZ opredeljena kot pogodba, s katero se
zakupodajalec (najemodajalec) zavezuje, da bo zakupniku (najemniku) izročil določeno
stvar v rabo, ta pa mu bo za to plačeval ustrezno zakupnino (najemnino). Raba obsega tudi
uživanje stvari (pobiranje plodov), če ni drugače dogovorjeno oziroma ni drugačnega
običaja.
Grilc navaja, da številni avtorji pogodbo o finančnem lizingu opredeljujejo kot zakupno
razmerje, lizing pa kot kup rabe. Po Cigoju je pri najemu poudarjen konsumpcijski, pri
rabokupu65 pa produkcijski element. Prevalitev tveganj na lizingojemalca in dogovori o tem,
da lizingodajalec lizingojemalcu odstopi zahtevke, ki jih ima kupec do prodajalca iz naslova
stvarnih ali pravnih napak, so dejavniki, ki pri lizingu bistveno odstopajo od pravil najemne
oziroma zakupne pogodbe. Lizing od tipizirane zakupne ali najemne pogodbe oddaljuje tudi
to, da poznamo pri lizingu več različic pogodb, ki niso nominatne, medtem ko so najemne
pogodbe glede na nominatnost standardizirane.66
Kranjčeva ob tem navaja, da se finančni lizing od zakupne pogodbe razlikuje zaradi
drugačne razporeditve tveganj med pogodbenima strankama. V praksi se namreč tveganja
in bremena iz predmeta lizinga prevalijo na lizingojemalca, lizingodajalec pa zagotovi le
finančna sredstva in ne želi nositi običajnih bremen, ki jih ima zakupodajalec oziroma
lastnik.67
Po anglosaškem pravu je finančni lizing najbliže zakupu, nemška sodna praksa pa te
pogodbe bolj primerja z najemom. Oboje velja, kadar pogodbe ne vsebujejo opcije o
odkupu.68 V primeru poslovnega lizinga vsekakor lahko govorimo o tem, da je lizinški posel
dejansko modaliteta zakupne oziroma najemne pogodbe. Posledično je treba biti zelo
Kondikcija je izpolnitev brez pravne podlage (Polajnar Pavčnik 2003, 46).
Predpostavka za nastanek kondikcijske terjatve ni odgovornost za kršitev pogodbe, temveč le pravno dejstvo,
da je bila izpolnitev opravljena na podlagi pravnega dejstva, ki je kasneje odpadel (razvezana pogodba) (Plavšak
2009, 857).
63 Plavšak, N., v Plavšak, N., v Plavšak, N., Juhart, M., Kranjc, V., Pavčnik Polajnar, A., Grilc, P., Obligacijski zakonik
(OZ) s komentarjem. Druga knjiga. GV Založba, Ljubljana, 2003, str. 189–230.
64 Juhart, M., v Plavšak, N., Juhart, M., Vrenčur, R., Obligacijsko pravo – splošni del, GV Založba, Ljubljana, 2009,
str. 421.
65 Opredelitev rabokupa je bila podana v ZOR, v OZ pa je ni več.
66 Grilc, P., Moderni tipi pogodb avtonomnega gospodarskega prava, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1996, str.
177–179.
67 Kranjc, V., Gospodarsko pogodbeno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2006, str. 225–226.
68 Grilc, P., Moderni tipi pogodb avtonomnega gospodarskega prava, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1996, str.
178.
61
62

15

pozoren, kadar se uporablja le izraz lizing, saj ta dejansko vključuje zelo različne dogovore
ter ekonomske in pravne posledice.
2.2.2.2 Zakupno-prodajna pogodba v primerjavi z lizingom
Subsimacija lizinga v zakupno-prodajno pogodbo69 je pravilna le, če pogodba o lizingu že
vsebuje opcijo o odkupu. Teoretiki predlagajo, da bi posledično v času trajanja te pogodbe
pogodbo presojali po določilih o zakupu, opcijsko določilo pa kot predpogodbo. Tak pristop
pripomore k drugačni oznaki kategorije pogodbe, in sicer pogodba o lizingu kot zakupnoprodajna pogodba ni mešana pogodba, saj mešanje kot dosledno stapljanje sestavin
posameznih tipov pogodb tako interpretacijo, ki temelji na časovnem razbijanju sestavin,
negira (Grilc 1996, 179).
Kot je razvidno iz analize DDV-obravnave lizinških poslov v poglavju
4.7.2 Pregled ureditve po državah članicah, dve državi članici (Belgija in Malta) pogodbo o
lizingu, kadar je podana odkupna opcija, dejansko vedno obravnavata kot zakupnoprodajno pogodbo.
2.2.2.3 Lizing v primerjavi s prodajo
Po mnenju Grilca naj bi finančni lizing razumeli kot prodajno pogodbo predvsem v smislu
prodaje pravice. Pri pogodbah s polno amortizacijo pa gre predvsem za prodajo na obroke.
Teoretiki svoje stališče utemeljujejo z ekonomskimi razlogi in spoznanjem, da lizingodajalec
v praksi predvsem glede tveganj pogodbe oblikuje tako, da je podobna prodajni. Vendar bi
bili takšna poenostavitev in vezanost pogodbe na prodajno pogodbo napačni, saj pri tem
manjka bistveni element: da lizingodajalec ostaja pravni lastnik predmeta lizinga, medtem
ko se pri prodajni pogodbi lastništvo prenese. Seveda so ta odstopanja precej manjša, če je
dejansko že ob sklenitvi pogodbe cilj pogodbenih strank, da lastninska pravica na predmetu
lizinga po zadnjem plačilu preide na lizingojemalca. Pomemben razlikovalni element je po
mnenju Berdena tudi sestava cene, saj naj bi bila pri lizingu najemnina sestavljena iz
amortizacije, stroškov financiranja, premij za tveganja, stroškov za storitve in vseh drugih
stroškov, ki so lizingodajalcu nastali in jih ta prevali na lizingojemalca, vključno s
pričakovanim dobičkom.70
Kranjčeva meni, da se finančni lizing od prodajne pogodbe razlikuje v tem, da pri finančnem
lizingu prodaja predmeta lizinga oziroma prenos lastninske pravice ni bistveni element
posla.71
Po mnenju Grilca, pa v primeru lizinga tudi ne moremo govoriti o prodaji s pridržkom
lastninske pravice,72 saj je v tem primeru od prodajalca odvisno, ali bo pridržek uveljavil,
medtem ko pri lizingu lizingojemalec odloča, ali bo predmet odkupil ali ne. Poleg tega se ti
dve pogodbi razlikujeta v časovni komponenti in dodatnih obveznostih. Prodaja s
pridržkom je enkratno dejanje, pri lizingu pa gre za dolgoročnejše razmerje, ki zajema tudi
več obveznosti.73
Najemno-prodajna oziroma zakupno-prodajna pogodba (ang. hire-purchase contract) je posebna kombinirana
pogodba, pri kateri kupec na stvari dobi najemno pravico in postane njen lastnik, ko odplača zadnji obrok
najemnine (Grilc 1996, 179).
70 Glej več v Grilc, P., Moderni tipi pogodb avtonomnega gospodarskega prava, Gospodarski vestnik, Ljubljana,
1996, 180–186.
71 Kranjc, V., Gospodarsko pogodbeno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2006, str. 225.
72 Drugačno mnenje je v ZDA, kjer teorija in sodna praksa finančni lizing načeloma izenačujeta s prodajo s
pridržkom lastninske pravice (Grilc 1996, 185).
73 Grilc, P., Moderni tipi pogodb avtonomnega gospodarskega prava, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1996, str.
184–185.
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Nasprotno s tem je Vrhovno sodišče RS zapisalo,74 da prevalitev tveganja in razbremenitev
odgovornosti dajalca lizinga na jemalca lizinga kaže na to, da je dogovor prevzel znake
prodajne pogodbe. Ob upoštevanju končnega namena strank, da lastninska pravica preide s
plačilom zadnjega obroka, tak dogovor lahko pomeni tudi prodajo na obroke. Pri tej kupec
pridobi lastninsko pravico takoj, izjemoma pa z odložnim pogojem, če je dogovorjen
pridržek lastninske pravice.
2.2.3 Sklepne ugotovitve o pogodbi o lizingu
Če bi pogodbo o lizingu želeli okategorizirati z vidika nominatnih pogodb, lahko ugotovimo,
da je načeloma mešana pogodba, predvsem kadar govorimo o finančnem lizingu. Pri tem je
v teoriji več interpretacij o tem, kako naj bi se ta pogodba subsumirala. Vsekakor lahko v
njej zasledimo sledi več tipov nominatnih pogodb. Kateremu tipu se v praksi bolj približa, je
močno odvisno od tega, kaj je v njej dogovorjeno, torej ali je prenos lastninske pravice že
dogovorjen na začetku ali ta obstaja le kot opcija in kako se dogovori prenos ekonomskih
tveganj in upravičenj. Vse to je posledica osnove pogodbenega prava, ki temelji na
pogodbeni svobodi strank, in dejstva, da v njem ni pogodb numerus clausus.
Pri pogodbah o lizingu, pri katerih v primeru razdrtja pogodbe lizingojemalcu pripadajo vsa
ekonomska upravičenja, hkrati pa ima v nekaterih primerih ta tudi možnost vpliva na izbiro
morebitnega kupca oziroma lahko sodeluje pri določitvi cene, pravna formulacija lizinga
odstopa od ekonomske narave, saj je ekonomska pravica nedvoumno v celoti prešla,
medtem ko pravno lizingodajalec ohranja lastništvo. Pogodba o lizingu je torej povsem
avtonomna in posledica tega je tudi dejstvo, da je težko najti enotni in skupni dejavnik, po
katerem bi jo lahko brez dvoma okategorizirali, kar v praksi, tako na pravnem, še bolj pa na
davčnem področju povzroča tudi precej dvomom in problemov.
Grilc v svojem delu kljub temu sklene, da velja pogodbo o lizingu kvalificirati predvsem kot
mešano, atipično najemno pogodbo.75
2.3 Pravna narava transakcije »sale & leaseback«
O transakcijah »sale & leaseback« govorimo, kadar lastnik stvari to proda finančni
ustanovi,76 da bi jo od nje dobil v povratni najem.77 Pri povratni dobavi gre torej za nekoliko
atipično obliko neposrednega lizinga, pri čemer namesto proizvajalca oziroma prodajalca
sodeluje finančna ustanova. Berden pravi, da je »bistvena razlika med lease-backom in
leasingom v ožjem smislu v tem, da bodoči jemalec leasinga tu nastopa tudi kot prodajalec.«78
Vrenčur opredeljuje »sale & leaseback« kot vrsto lizinga, pri čemer lizingojemalec proda
svojo stvar lizingodajalcu in jo od njega vzame nazaj v lizing.79 Zanimiva je tudi navedba
Mehte, da je transakcija »sale & leaseback« ena od primitivnih tehnik, pri kateri lastnik
proda sredstvo in kupec to isto sredstvo da v povratni najem temu prvotnemu lastniku.80

Sodba Vrhovnega sodišča RS, številka II Ips 280/2002, z dne 12. 2. 2004.
Grilc, P., Moderni tipi pogodb avtonomnega gospodarskega prava, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1996, str.
198.
76 Predvidevamo, da je mišljena organizacija.
77
Običajno je povratni najem (lizing) finančni lizing, pri čemer se pogodbeni stranki dogovorita, da bo lastninska
pravica na koncu prešla nazaj na prvotnega lastnika, lahko pa bi imeli tudi primere s povratnim poslovnim
lizingom.
78 Varanelli, L., Pravna operacija »Sale and leaseback«, Pravna praksa, št. 35, leto 2002, str. 24.
79 Vrenčur, R., Obligacijsko pravo. Gradivo za izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog
Pooblaščenega revizorja in Pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij ter strokovni naziv Preizkušeni
notranji revizor in Preizkušeni davčnik. Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 2014, str. 3.
80 Mehta, A., International Taxation of Cross-Border Leasing Income, IBFD, 2004, str. 85.
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S transakcijo »sale & leaseback« pogodbeni stranki običajno zasledujeta vsaka svoj cilj.
Lizingojemalec običajno transakcijo koristi, ko želi pridobiti finančna sredstva in hkrati
ohraniti možnost ekonomske rabe stvari. Lizingodajalec pa naj bi imel razmeroma varno
dolgoročno naložbo.81 Vendar se je v času finančne krize pokazalo, da te naložbe niso bile
tako varne ter da so lizingodajalci predvsem zaradi precenjenosti predmetov lizinga,
zasičenosti trga in zmanjšanja ekonomske moči na splošno pri predčasnih razdrtjih pogodb
utrpeli tudi veliko poslovno škodo.
Po mnenju Šulerjeve je ekonomski interes strank pri poslu »sale & leaseback« oziroma
»finančni operaciji sale & leaseback«, kot jo sama imenuje, enak kot pri posojilni pogodbi, pri
kateri je terjatev zavarovana z zastavno pravico ali prenosom lastninske pravice v
zavarovanje (Šuler 2013, 19). Takšen pogled zastopa tudi večina drugih avtorjev in sodna
praksa v Sloveniji. Pogodba »sale & leaseback« naj bi bila torej le pravna izpeljanka finančne
transakcije, zato za njo veljajo tudi določena posebna pravila za varovanje upnikov, kar bo
predstavljeno v nadaljevanju.
Varanelli navaja, da je pogodba »sale & leaseback« z ekonomskega vidika enotna operacija,
s pravnega vidika pa je situacija nekoliko bolj zapletena, kompleksna in artikulirana. V
pravnem smislu naj bi šlo za kompleksno operacijo, sestavljeno iz dveh pravnih poslov –
prodajne pogodbe in pogodbe o lizingu. Čeprav imata pri sklepanju tovrstnih poslov
pogodbeni stranki skupen ekonomski namen, ki ekonomsko povezuje omenjeni pogodbi,
imata v resnici prodajna pogodba in pogodba o lizingu vsaka svojo pogodbeno kavzo. Z
drugimi besedami, z ekonomsko-socialnega vidika je »sale & leaseback« enotna operacija, s
pravnega vidika pa gre po njegovem mnenju za dve konceptualno ločeni entiteti.82
Ne glede na to, da sta obe pogodbi običajno sklenjeni sočasno oziroma lahko celo v istem
dokumentu ter da stranki ti pogodbi običajno povezujeta v doseganju ekonomskega cilja, to
po mnenju Varanellija ne more spremeniti tega, da gre za dve ločeni pogodbi. 83 Svojo
argumentacijo v tem delu podrobneje pojasni, osnovni sklep pa je, da ne moremo govoriti o
soobstoju dveh pogodb oziroma o pravno povezanih pogodbah, ker:
– pogodba o lizingu dejansko preneha, če preneha prodajna pogodba oz. je ta neveljavna,
vendar je to posledica splošnih civilnopravnih načel;
– če pogodba o lizingu preneha, to ne pomeni tudi prenehanja prodajne pogodbe.
Transakcija »sale & leaseback« je torej po Varanellijevem mnenju sestavljena iz prodajne
pogodbe in pogodbe o lizingu. Za prodajno pogodbo se uporabljajo določbe OZ, tako glede
pogojev sklepanja te pogodbe kot glede pravnih učinkov, ki zanjo veljajo. Lastninska pravica
se mora torej prenesti na kupca, čeprav ta ne bo pridobil neposredne posesti na stvari.
Kupec mora za izvršitev pogodbe plačati ustrezno dogovorjeno kupnino, čeprav s stvarjo ne
more razpolagati 84 in mora ob koncu lizinga omogočiti ponovni prenos lastnine v korist
lizingojemalca, ki uveljavlja opcijsko pravico.85
Grilc pa navaja, da je posel »sale & leaseback« sestavljen iz dveh pogodb – prodajne, v kateri
kot prodajalec nastopa bodoči lizingojemalec, in zakupne. Pri tem bi opozorila, da Grilc
pogodbo leaseback poimenuje kot zakupno in ne kot lizinško pogodbo, kar je nenavadno,
Varanelli, L., Pravna operacija »Sale and leaseback«, Pravna praksa, št. 35, leto 2002, str 12.
Ibidem, str. 12.
83 V teoriji pravnega posla je medsebojna odvisnost razmerje med dvema pogodbama, pri čemer je veljavnost
ene pogodbe pogoj za veljavnost druge. V takšnih primerih soobstoj dveh pogodb ni le naključje, temveč je
posledica pravno-ekonomskih zahtev pogodbenih strank, ki vidijo v sklepanju teh dveh med seboj odvisnih
pogodb doseganje svojih pravno-ekonomskih ciljev (Varanelli 2002, str. 13).
84 To mnenje bi bilo lahko zanimivo tudi z vidika DDV, torej ali lahko trdimo, da je pravica do razpolaganja prešla
ali ne.
85 Podrobneje v Varanelli, L., Pravna operacija »Sale and leaseback«, Pravna praksa, št. 35, leto 2002, str. 12–13.
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glede na to, da je iz njegovega dela mogoče razumeti, da lizinške pogodbe ne enači z zakupno
pogodbo. Grilc še opozarja, da nekateri teoretiki zagovarjajo, da transakcija »sale &
leaseback« ne spada med pojavne oblike lizinga.86
Varanelli v svojem delu kot običajen posel »sale & leaseback« navaja pogodbo, pri čemer je
pri lizingu dogovorjena opcija odkupa. Pri tem v poslovni praksi niso redki primeri pogodb
o finančnem lizingu, v okviru katerih je že vnaprej nedvoumno dogovorjeno, da bo
lastninska pravica prešla s plačilom zadnjega obroka, torej ne gre za klasično opcijo odkupa,
saj se lastninska pravica avtomatično prenese s plačilom zadnjega obroka. Za te primere
oziroma če je odkupna vrednost precej nižja od ekonomske vrednosti v času
lizingojemalčevega ponovnega odkupa, je po Varanellijevem mnenju težko še govoriti o
prodajni pogodbi, saj ni kavzalne funkcije, značilne za to pogodbo. Lizingojemalčeva
ponovna pridobitev lastnine je prav posledica pogodbe o lizingu, saj že sam lizing vsebuje
elemente prodajne pogodbe. Zato pri lizingu s popolno amortizacijo po njegovem mnenju
ne najdemo prodajne pogodbe, saj je bila kupnina že vključena in poplačana s plačilom
posameznih obrokov.
Varanelli transakcijo »sale & leaseback« primerja s prodajno pogodbo z odkupno pravico,
ki je novi OZ ne pozna več. Zanjo je značilno, da sme prodajalec prodano stvar ponovno
odkupiti od kupca. Pogodbeni stranki se odločita za prodajno pogodbo z odkupno pravico
praviloma takrat, ko prodajalcu primanjkuje finančnih sredstev, vendar računa, da se bo
njegov finančni položaj izboljšal, tako da bo ponovno sposoben odkupiti prodani predmet.
Če si prodajalec izgovori pravico do ponovnega odkupa, mora kupec stvar vrniti prodajalcu
v last, medtem ko mora prodajalec vrniti prejeto kupnino. Z ekonomskega vidika gre za
velike podobnosti s poslom »sale & leaseback« glede dosega cilja. Pravno pa so po
Varanellijevih navedbah med njima pomembne razlike:
– drugačna struktura med obema posloma – oblikovalna pravica je pri transakciji »sale &
leaseback« sestavni del pogodbe o lizingu (opcijska pravica), medtem ko je v primeru
prodajne pogodbe z odkupno pravico prav sestavni del prodajne pogodbe. Ta podatek
postane izredno pomemben takrat, ko je pogodba o lizingu neveljavna. Ker je opcijska
pravica sestavni del lizinga, si prodajalec ne more izgovoriti pravice do ponovnega
odkupa stvari. Nima nikakršnega oblikovalnega upravičenja;
– konceptualna – če je značilnost prodajne pogodbe z odkupno pravico prodajalčeva
izjava o ponovnem odkupu in hkratni povrnitvi kupnine, lahko pri »leasebacku«
ugotovimo, da ni tako, saj obroki lizinga že vsebujejo del kupnine. Ko se lizingojemalec
odloča za opcijsko pravico, je že plačal celotno ali delno kupnino.87
Varanelli se v svojem delu sprašuje tudi o pravni dopustnosti transakcij »sale & leaseback«
in opozarja na problem lex commissioria.88 Ob tem opozarja na razlike in podobnosti tega
posla. Legem commissoriam, po katerem zastavljena stvar pripada upniku, če ta ni poplačan,
je ničen sam po sebi. Transakcija »sale & leaseback«, pri kateri bodoči dolžnik najprej
upniku proda predmet zastave in potem prejme financiranje ter možnost, da ta predmet
odkupi, če poplača dolg, pa je nekoliko drugačna pravna izvedba zelo podobnega
ekonomskega dogovora, ki je sama po sebi zakonita,89 vendar je meja med obema zelo tanka.
V primeru komisorne klavzule torej upnik postane lastnik, če dolžnik dolga ne poplača, v
Grilc, P., Moderni tipi pogodb avtonomnega gospodarskega prava, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1996, str.
162.
87 Podrobneje v Varanelli, L., Pravna operacija »Sale and leaseback«, Pravna praksa, št. 35, leto 2002, str. 12–14.
88 Lex commissioria je dogovor, na podlagi katerega zastavljena stvar preide v last upnika, če dolg ne bi bil
poplačan. Tak dogovor je načeloma prepovedan, razen če obstajajo klavzule in pravni mehanizmi, ki zagotavljajo
zaščito upnika. Uzakonjena je tudi v 132. členu SPZ.
89 Vrhovno sodišče je v sodbi in sklepu RS II Ips 427/2003 z dne 26. 8. 2004 zapisalo, da je taka transakcija lahko
veljavna, če ne izigrava prepovedi lex commissioria, torej če vsebuje določbe, ki dolžnika varujejo pred zlorabo,
da bi upnik prejel stvar, ki je vredna več od njegove terjatve. Upnik tako mora presežek vrednosti nad terjatvijo,
ki jo prejme ob prodaji predmeta lizinga, vrniti dolžniku.
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primeru »sale & leaseback« pa upnik ostane lastnik, če dolg ni poplačan. Prodaja v
»leasebacku« po njegovem mnenju ne more biti enačena s fiduciarnim prenosom lastnine v
zavarovanje. Ker različni pravni posli lahko pripeljejo do enakega ekonomskega rezultata,
je treba upoštevati, da je transakcija »sale & leaseback« veljavna le, če izključuje možnost
zlorabe.90
Kot navaja Varanelli, je torej treba pogodbo »sale & leaseback« pravno obravnavati kot dva
ločena posla. Pri tem gre načeloma za prodajno pogodbo in pogodbo o povratnem lizingu,
ki lahko vključuje prenos lastninske pravice ali pa ne. Če gre za dejanski najem, pri čemer
prenos lastninske pravice ni predviden, potem ni dvoma o dovoljenosti posla, saj ni
potencialnega tveganja, da bi tak posel pomenil kršitev načela lex commissioria. V primeru
povratnega poslovnega lizinga namreč predmet najema ne more biti predmet zavarovanja,
temveč gre dejansko za prodajo in povratni zakup oziroma najem. Teh poslov ni veliko, ker
niso del običajnega poslovanja lizinških družb.
Kadar imamo povratni finančni lizing, pri katerem je že vnaprej dogovorjen prenos
lastninske pravice, obstaja nevarnost, da bo to prepovedan posel. Če ima lizingojemalec le
opcijsko pravico, da po poteku pogodbe o finančnem najemu odkupi predmet lizinga, je po
Varanellijevem mnenju to eden od znakov, ki kaže na razliko fiduciarnega dogovora in posla
»sale & leaseback«. 91 Pri opredelitvi transakcije je lahko pomembna sodba Vrhovnega
sodišča RS II Ips 280/2002, v kateri je nedvoumno navedeno, da pogodba, s katero je
dogovorjen prenos lastninske pravice po plačilu vseh obrokov, pomeni prodajno pogodbo.
Večina pravnih teoretikov, pa izhaja iz predpostavke, da se pri pogodbah o finančnem
lizingu dogovori le opcijska pravica o odkupu. Posledično lahko sklenemo, da sta tako
pogodba o lizingu kot transakcija »sale & leaseback« zelo kompleksni predvsem zato, ker ne
predstavljata tipizirane pogodbe in lahko pogodbene stranke dogovorijo veliko variacij
različnih poslov. Od tega, kaj je dejansko dogovorjeno, je odvisna tudi tako pravna kot
ekonomska narava transakcije. Pri tem je kompleksnost transakcije »sale & leaseback« še
večja, saj je neke vrste pravna nadgradnja lizinškega posla ali posla financiranja z zastavo.
Ob prizadevanjih za umestitev pogodbe o lizingu pogosto pozabljamo, da poskušajo pravni
strokovnjaki najti skupne dejavnike za velik obseg različnih poslov, kar lahko povzroči
napačno sklepanje in pričakovanja v poslovni praksi. Ni mogoče niti spregledati, da se
pogodbe o finančnem lizingu pogosto obravnavajo povsem enako, kadar gre za samostojno
pogodbo in tudi takrat, ko je ta posledica transakcije »sale &leaseback«. Ob tem so pravne
in ekonomske posledice v obeh primerih dejansko lahko nekoliko različne.
2.4 Razvrstitev lizinških poslov
Za konec je podan še kratek pregled možnih razvrstitev lizinških poslov. Grilc92 navaja, da
se pogodbe o lizingu razvrščajo tudi v naslednje skupine:
– Direktni93 in indirektni94 – glede na stranke in medsebojne odnose;
– kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni – glede na čas trajanja;
– lizing premičnin in nepremičnin – glede na predmet lizinga;
– uvozni ali izvozni – glede na sedež podjetja;
Podrobneje v Varanelli, L., Pravna operacija »Sale and leaseback«, Pravna praksa, št. 35, leto 2002, str. 15–16.
Varanelli, L., Prenos lastninske pravice v zavarovanje, Odvetnik, št. 5 (26), april 2005, str. 10.
92 Več v Grilc, P., Moderni tipi pogodb avtonomnega gospodarskega prava, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1996,
str. 160–164.
93 Lizing v širšem smislu; sodelujeta dve stranki – dobavitelj in jemalec lizinga, lahko ga imenujemo tudi
proizvodni lizing (Grilc 1996, 161–162).
94 Lizing v ožjem smislu; sodelujejo tri stranke – poleg dobavitelja in lizingojemalca še finančna ustanova. Gre
torej pa posredni lizing, pri katerem dobavitelj ni hkrati lizingodajalec (Grilc 1996, 162).
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term lizing in revolving95 lizing – po posamičnih tipih obveznosti;
net96 in gross lizing – glede na obveznosti dajalca lizinga;
»cross-border« in »off-shore« leasing – glede na državno pripadnost podjetja.

2.5 Sklepne misli o pravnem vidiku lizinških transakcij
Pravna teorija se že desetletja ukvarja z vprašanjem pravne narave lizinškega posla in
transakcij »sale & leaseback«. Oboje predstavlja mešani tip pogodb oziroma pravnih poslov,
ki so izrazito dispozitivni, pri tem pa je treba upoštevati tudi kogentne določbe, ki imajo
pomemben vpliv ne samo na pravno naravo transakcije, ampak predvsem na ekonomski in
davčni vidik.
Za namene te naloge bi lahko izpostavili predvsem vprašanji pozitivnega pogodbenega
interesa v primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi lizingojemalčevega
neizpolnjevanja obveznosti in načela lex commissoria. To načelo kot pravni inštitut
varovanja upnikov pomembno vpliva na naravo transakcij »sale & leaseback«, saj je zaradi
njega lizingodajalec dolžan lizingojemalcu vrniti presežek, ki bi ostal po prodaji predmeta
lizinga. Ta institut torej prepoveduje neupravičeno obogatitev lizingodajalca v primeru
predčasnega prenehanja pogodbe in prodaje predmeta lizinga ter ščiti lizingojemalca kot
šibkejšo stranko v postopku. Tudi brez obstoja načela lex commissoria je taka obogatitev
prepovedana tudi že po OZ (190. člen).
Transakcija »leaseback« je v Sloveniji največkrat obravnavana kot klasična pogodba o
finančnem lizingu in kot v celoti ločen posel od nabavne transakcije. Pri tem imajo lizinške
družbe običajno enake splošne pogoje v primeru predčasnega prenehanja pogodbe, kadar
posel temelji na transakciji »sale & leaseback« ali na povsem navadni pogodbi o finančnem
lizingu. Menim, da to s pravnega vidika ni treba in je lahko tudi v škodo lizinških družb, saj
v primeru finančnega lizinga, pri katerem je lizinška družba predmet lizinga odkupila od
tretje osebe, po mojem mnenju ni potrebno, da bi se pri predčasnem prenehanju pogodbe
upoštevalo načelo neupravičene obogatitve. Lizinška družba, ki kupi predmet lizinga od
tretje osebe in sklene z lizingojemalcem pogodbo o finančnem lizingu, je namreč sklenila
dva povsem ločena posla. Če pogodba o finančnem lizingu predčasno preneha, je lizinška
družba upravičena do nadomestila škode, ki ji je nastala zaradi kršitve pogodbene
obveznosti (pozitivni pogodbeni interes), in ta škoda se mora znižati za vse morebitne
prihodke, ki jih ima lizingodajalec iz predmeta lizinga. Vendar iz zakonskih določb po mojem
mnenju ne izhaja, da bi bil lizingodajalec dolžan vrniti tudi morebiten presežek, ki bi ga z
najemom, prodajo ali katero drugo transakcijo z odvzetim predmetom lizinga pridobil.
Čeprav je tudi transakcija finančnega lizinga pravzaprav finančna transakcija, pri kateri
predmet lizinga predstavlja sredstvo zavarovanja, pri tem ne gre za ista izhodišča, saj
lizinška družba ne doseže nikakršne obogatitve na račun lizingojemalca. Predmet
zavarovanja namreč ni bil predhodno v lasti lizingojemalca in posledično ta ne more biti
oškodovan, če bi zaradi nezmožnosti poravnave finančnih obveznosti od prodaje predmeta
dobil manj, kot bi bilo mogoče, če tega predmeta ne bi zastavil, kar je primer pri transakciji
»sale & leaseback«.

Pri izdelkih, ki hitro zastarajo. Vsebuje klavzulo, na podlagi katere je lizingojemalec po poteku roka upravičen
zamenjati predmet lizinga s sodobnejšim (Grilc 1996, 162).
96 Dajalcu lizinga ni treba skrbeti za predmet lizinga – stroške popravila, vzdrževanja, servisa, ki jih nosi
lizingojemalec.
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3 DAVEK OD DOHODKA
3.1 Računovodski vidik transakcije
V 12. členu Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (v nadaljevanju ZDDPO-2) je določeno,
da se za ugotavljanje dobička priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega
izida oziroma letnem poročilu, ki ustreza izkazu poslovnega izida in prikazuje prihodke,
odhodke in poslovni izid, na podlagi zakona in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi
standardi, zato v uvodu predstavljam računovodski vidik transakcije, ki je pomemben za
pravilno davčno obravnavo na področju DDPO.
3.1.1 Zakon o gospodarskih družbah kot osnovna zakonska podlaga
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) določa temeljna statusna pravila ustanovitve in
poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov, povezanih oseb, gospodarskih
interesnih združenj, podružnic tujih podjetij in njihovega statusnega preoblikovanja. Odar97
navaja, da je ZGD-1 temeljni zakon o poslovanju podjetij, ki določa tudi način
računovodskega spremljanja poslovanja ter način vrednotenja in merjenja posameznih
kategorij, izdelavo izkazov poslovanja ter ugotovitev poslovnega in finančnega izida
podjetij. S tem so v njem zakonsko določene zasnove in temelji računovodenja družb, ki jih
podrobneje opredeljujejo računovodski standardi.
V 2. členu ZGD-1 so taksativno naštete direktive EU, ki se s tem zakonom prenašajo v pravni
red Republike Slovenije. Z vidika računovodstva so pomembne naslednje:
– Enajsta direktiva Sveta z dne 21. decembra 1989 o razkritjih podružnic, ki jih v državi
članici odprejo nekatere oblike družb za katere velja zakonodaja druge države
(89/666/EGS) (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 36; v nadaljnjem besedilu: Direktiva
89/666/EGS),
– Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih
revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta
78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi direktive Sveta 84/253/EGS (UL L št. 157
z dne 9. 6. 2006, str. 87; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/43/ES),
– Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih
računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi
Direktive 2006/43ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta
78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L št. 182 z dne 29. 5. 2013, str. 19; v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 2013/34/EU).
Do uveljavitve Direktive 2013/34/EU sta bili več kot trideset let temeljni računovodski
direktivi, ki sta urejali področje računovodenja v EU, Direktiva 78/660/EGS (četrta
direktiva) in Direktiva 83/349/EEC (sedma direktiva). Poleg njiju direktive računovodenja
sestavljajo še bančna računovodska direktiva (91/674/EEC) in zavarovalniška
računovodska direktiva (91/674/EEC).98
Z ZGD-1 je podrobneje urejeno tudi izvajanje nekaterih uredb EU. Za namene
računovodskega poročanja sta pomembni predvsem naslednji:
– Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 1606/2002/ES z dne 19. julija 2002 o uporabi
mednarodnih računovodskih standardov (UL L št. 243 z dne 11. 9. 2002, str. 1; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1606/2002/ES),
Odar, M., Novi Slovenski računovodski standardi (2006) in njihov vpliv na davčno osnovo. Podjetje in delo, št.
2, str. 290.
98 Odar, M., Predstavitev nove računovodske direktive, Sirius, št. 1, Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 2014,
str. 50–52.
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Uredba Komisije 1725/2003/ES z dne 29. septembra 2003 o sprejetju določenih
mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in
Sveta 1606/2002/EC (UL L št. 261 z dne 13. 10. 2003 str. 1, s spremembami; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1725/2003/ES).

V okviru osmega poglavja ZGD-1 (Poslovne knjige in letno poročilo) so določena splošna
pravila o računovodenju, merila za razvrstitev družb med mikro, majhne, srednje in velike,
navodila za letna poročila in opredeljeno poslovno poročilo ter osnovna merila za
revidiranje in konsolidiranje.
Z vidika te naloge je pomemben predvsem 54. člen ZGD-1, v katerem so podana splošna
pravila o računovodenju, poleg tega so SRS na podlagi tega člena dobili zakonsko veljavo. Že
v prvem odstavku tega člena je določeno, da morajo družbe in podjetniki voditi poslovne
knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu s tem zakonom in SRS ali MSRP, če zakon ne
določa drugače. V sedmem odstavku istega člena je določeno, da podrobnejša pravila o
računovodenju določijo SRS, ki jih Slovenski inštitut za revizijo (v nadaljevanju tudi SIR)
sprejme v soglasju z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance. SRS mora SIR
objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije. Na podlagi ZGD-1 SRS določijo zlasti:
– vsebino in členitev izkaza denarnih tokov in izkaza gibanja kapitala,
– pravila o vrednotenju računovodskih postavk in
– pravila o vsebini posameznih postavk v računovodskih izkazih in pojasnilih teh postavk
v prilogi k izkazom.
Skladno z osmim odstavkom 54. člena ZGD-1 SRS ne smejo biti v nasprotju s tem zakonom
in drugimi zakoni, ki urejajo pravila o računovodenju posameznih pravnih oseb, ter
predpisi, izdanimi na njihovi podlagi. Dodatno deveti odstavek določa, da morajo SRS
povzemati vsebino Direktive 2013/34/EU in v zasnovi ne smejo biti v nasprotju z MSRP. Ob
tem se lahko pojavi vprašanje, kaj točno pomeni ta določba. Odar meni, da je treba določbo,
da SRS ne smejo biti drugačni od MSRP, razumeti predvsem tako, da morajo biti teoretična
izhodišča in podlage, na katerih so sestavljeni SRS, enaki izhodiščem v MSRP oziroma ne
smejo biti nasprotni od njih. 99 Kot navaja Odar, je Komisija za SRS ob predvidenih
spremembah ZGD-1 v letu 2015 celo predlagala, da se ta del določbe črta, vendar predlog ni
bil sprejet. Predlog SRS 2016 je kljub temu predvsem skladen z ZGD-1 in Direktivo
2013/34/EU, kar pomeni, da SRS odstopajo od MSRP, saj so ti v nekaterih delih v nasprotju
z Direktivo 2013/34/EU. MSPR tako temeljijo na načelu poštene vrednosti, medtem ko
Direktiva 2013/34/EU temelji na načelu izvirne vrednosti, kar je prevzeto tudi v SRS
2016.100
V desetem odstavku 54. člena ZGD-1 je določena izjema od uporabe SRS, in sicer morajo
družbe, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na katerega od organiziranih trgov
vrednostnih papirjev v državah članicah EU in so zavezane h konsolidaciji na podlagi 56.
člena tega zakona, sestaviti konsolidirano letno poročilo v skladu z MSRP. Dodatno je v
enajstem odstavku tega zakona še določeno, da so tudi banke in zavarovalnice dolžne pri
sestavljanju letnega poročila upoštevati MSRP, in ne SRS. To obvezo dopušča Uredba (ES)
1606/2002, če jo države v svoji nacionalni zakonodaji predpišejo. Slovenija je torej imela
možnost izbire, ali bo obvezo za banke in zavarovalnice predpisala ali ne, saj se Uredba (ES)
1606/2002 na njih ne nanaša. Skladno z ZGD-1 lahko MSRP namesto SRS uporabljajo tudi
vse druge družbe, če tako odloči skupščina družbe. Vendar morajo te družbe MSRP
uporabljati vsaj pet let, kar je pomembno zaradi konsistentnosti poročanja in primerljivosti
prikazovanja podatkov.
Odar, M., Spremembe Slovenskih računovodskih standardov in sinhronizacije z mednarodnimi
računovodskimi standardi. Podjetje in delo, številka 6-7, 2005, str. 937.
100 Odar, M., Osnutek novih SRS 2016, Revija IKS, št. 8-9. str. 81–88, 2015, str. 84.
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Vse družbe so dolžne pri vodenju poslovnih knjig upoštevati kontni okvir za glavno knjigo,
ki ga sprejme Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z ministroma, pristojnima za
gospodarstvo in finance (tretji odstavek 54. člena ZGD-1). Kontni okvir mora biti objavljen
v Uradnem listu Republike Slovenije in določa razrede kontov od 0 do 9 in skupine kontov
od 00 do 99. Taka zaveza ni običajna v mednarodnem okolju, saj ni mnogo držav, kjer bi bil
zakonsko predpisan kontni okvir, in to povzroča pogosto nejevoljo in dodatne stroške
predvsem mednarodnim družbam, ki želijo imeti poenoten kontni načrt na ravni skupine.
Vendar tak predpisani kontni načrt zelo olajšuje razumevanje bilančnih postavk in delo
strokovnjakom v Sloveniji in bi si v praksi težko predstavljali, da takšnega predpisa ne bi
več imeli.
Julija 2015 je bila sprejeta novela ZGD-1I, ki se je delno začela uporabljati že 8. avgusta 2015,
v delu, ki se nanaša na implementacijo nove računovodske Direktive 2013/34/EU, pa se je
začela uporabljati 1. 1. 2016. Ta direktiva je najnovejši ukrep EU, ki naj bi prispeval k
uskladitvi, preglednosti in primerljivosti računovodskih izkazov ter s tem učinkovitemu
delovanju kapitalskega trga EU in notranjega trga. 101 Države članice so jo bile dolžne
implementirati do 1. 1. 2016, kar je Slovenija storila z novelo ZGD-1I. Odar navaja, da naj bi
bile z novo direktivo zahteve računovodskega poročanja večinoma poenotene in usklajene
po vsej EU. Posebna pozornost je v tej direktivi namenjena malim in mikro družbam, ki bodo
s tem rešene določenih administrativnih bremen. Predvsem se je zmanjšalo število dodatnih
razkritij, ostala so le še tista, ki jih izrecno zahteva nacionalna davčna zakonodaja in so nujno
potrebna za pobiranje davkov. Postavke se v izkazih po novem prepoznavajo predvsem v
skladu z načelom izvirne vrednosti, le izjemoma po pošteni vrednosti. 102
3.1.2 Mednarodni standardi računovodskega poročanja
V 11. členu MRS 1 je določeno, da so Mednarodni standardi računovodskega poročanja
(MSRP) standardi in pojasnila, ki jih sprejme Upravni odbor za mednarodne računovodske
standarde103 (UOMRS). Ti zajemajo:
– mednarodne standarde računovodskega poročanja,
– mednarodne računovodske standarde ter
– pojasnila Sveta za računovodsko poročanje in tolmačenje (OPMSRP) oziroma
nekdanjega Stalnega odbora za pojasnjevanje (SOP).
V praksi se pogosto pojavlja vprašanje ustreznega poimenovanja. Izraz mednarodni
računovodski standardi se namreč uporablja kot obče ime oziroma sinonim za
računovodske standarde, ki se uporabljajo na mednarodni ravni v različnih državah po
svetu. Hkrati je to strokovni termin za MRS,104 ki so po novem del MSRP in jih je do aprila
2001 izdajal Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS).105 UOMRS je namreč
ob svoji ustanovitvi od svojega predhodnika prevzel do tedaj sprejete MRS in pojasnila SOP
ter jih skupno poimenoval MSRP.106 Hkrati se MSRP imenujejo tudi novi standardi, ki jih od
aprila 2001 sprejema UOMRS.107

Odar, M., Predstavitev nove računovodske direktive, Sirius, št. 1, Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana,
2014, str. 51–52.
102 Odar, M., Osnutek novih SRS 2016, Revija IKS, št. 8-9, 2015, str. 81–82.
103 V Uredbi (ES) 1606/2002 imenovan Uprava za mednarodne računovodske standarde.
104 Angl. IAS.
105 Odar, M., Novi računovodski standardi (2006) in njihov vpliv na davčno osnovo. Podjetje in delo, št. 2, 2006,
str. 298.
106 Ang. IFRS.
107 Novak, A., Glavne značilnosti računovodskega poročanja na podlagi MSRP, Management 2, dostopno na
spletni strani http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231/2_345-361.pdf, str. 345–346.
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V nasprotju s SRS, ki imajo nacionalno veljavo, so MSRP mednarodni, kot pove že samo ime
in imajo nadnacionalno veljavo. Kot poudarja Odar, so MSRP predvsem pravila
računovodenja za velike družbe, ki praviloma izdelujejo tudi konsolidirane računovodske
izkaze. Še več, Odar je prepričan, da MSRP niso primeren računovodski okvir in pravila
računovodenja za srednje in male družbe, saj so po njegovem mnenju preobsežni in
prezahtevni za uporabo.108
MSRP imajo naravo zakonskega predpisa. Dne 3. novembra 2008 je bila sprejeta Uredba
Komisije (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov
v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljevanju
Uredba Komisije (ES) št. 1126/2008). Ta uredba zavezuje družbe, katerih vrednostni papirji
imajo dovoljenje za trgovanje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v EU, da svoje
konsolidirane računovodske izkaze pripravijo skladno z MSRP. Uredba109 kot pravni vir EU
je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. Torej ne glede na
nacionalno zakonodajo morajo vsi subjekti upoštevati neposredno ta predpis.
Kot je razvidno tudi iz poimenovanja Uredbe Komisije (ES) št. 1126/2008, je podlaga za
njeno sprejetje Uredba (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi
mednarodnih računovodskih standardov, ki je bila sprejeta 19. 7. 2002.110 V tej uredbi je
bilo poudarjeno, da je zaradi boljšega delovanja trga finančnih storitev v EU treba od javnih
družb zahtevati, da pri pripravi svojih konsolidiranih računovodskih izkazov uporabljajo
enotno zbirko visokokakovostnih računovodskih standardov, ki so sprejeti na globalni ravni
in resnično mednarodni. Cilj te uporabe je torej, da se z uporabo enotnega predpisa prispeva
k uspešnemu in stroškovno učinkovitemu delovanju kapitalskega trga. Ne glede na
direktive, ki so bile v preteklosti že sprejete in so zavezovale subjekte k poročanju in
razkrivanju, je bilo sklenjeno, da ti ukrepi niso zadostni in je treba za enakovredno
nastopanje na finančnih trgih uporabiti skupen predpis. Na tej podlagi so MSRP postali
zakonski okvir za vse javne družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzah v EU.
Že leta 2009 so se začele pripravljati spremembe MRS 17 in OPMSRP Pojasnilo 4. Dne 11.
novembra 2015 je FASB sprejel končno različico novega standarda,111 po kateri bodo morale
družbe in druge organizacije obveznosti iz lizinških poslov vključiti v bilanco stanja. IASB
pa je končno različico MSRP 16 objavil v začetku leta 2016, standard pa bi se naj uporabljal
za poslovna leta začeta s 1. 1. 2019 ali kasneje. Vse družbe bodo imele pravico uporabljati
ta standard tudi pred tema datumoma. 112 Novi standard je posledica uskladitve med
mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in ameriškimi računovodskimi
standardi (US GAAP). Z novim standardom se na novo določa opredelitev najema.
Poglavitna sprememba je v tem, da se bodo tudi v primeru poslovnih najemov pri
lizingojemalcu sredstva kapitalizirala, spremembe pa so tudi pri obravnavi transakcij »sale
& leaseback« in obravnavi pri predčasnem prenehanju pogodbe. Izjeme pri uporabi tega
standarda bodo za lizinge manjših vrednosti in pogodbe do dvanajst (12) mesecev. Ker bodo
spremembe močno vplivale na izkazovanje sredstev in na obravnavo, je predvideno tudi
prehodno obdobje. Spremembe bodo vsekakor vplivale tudi na davčno obravnavo
transakcij, vendar menim, da ne bodo pomembno vplivale na sklepne ugotovitve v tej nalogi,

Odar, M., Spremembe slovenskih računovodskih standardov in sinhronizacija z mednarodnimi
računovodskimi standardi, Podjetje in delo, številka 6-7, 2005, str. 637.
109 Uredba je splošno veljavna, zavezujoča je v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah (Knez,
R., Narava prava Skupnosti – Evropsko pravoznanstvo, v Zbirki gradiv šole evropskega prava, 2004, str. 57).
110 Uredba je začela veljati julija 2002, uporabljati pa se je začela 1. 1. 2005 oziroma za poslovna leta, ki so se
začnela 1. 1. 2005 ali pozneje.
111 Novi standard za najeme je MSRP 16.
112 Podrobneje
o tem glej http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=FASBContent_C&pagename=
FASB%2FFASBContent_C%2FNewsPage&cid=1176167530388 in MSRP 16.
108

25

zato jih ne predstavljam podrobneje.113 Sprejeti MSRP 16 – najemi bo vplival tudi na MRS
40 – naložbene nepremičnine, ki bo posledično tudi spremenjen.
Za namene te naloge so pomembni predvsem naslednji MRS:
– MRS 17, ki določa obravnavo najemov, torej kdaj gre za finančni in kdaj za poslovni
najem, in njihovo izkazovanje v računovodskih izkazih,
– MRS 23, ki obravnava finančne posledice najemov, torej kako je treba obravnavati
stroške najema (obresti),
– MRS 16, ki opredeljuje opredmetena osnovna sredstva, njihovo pripoznanje in
naknadno merjenje,
– MRS 36, ki predpisuje postopke, ki jih podjetje uporablja, da bi zagotovilo, da
knjigovodska vrednost njegovih sredstev ne bi presegla njihove nadomestljive vrednosti
in se uporablja za MRS 16, MRS 17 in MRS 40, razen za naložbene nepremičnine merjene
po pošteni vrednosti,
– MRS 40, ki predpisuje računovodsko obravnavo naložbenih nepremičnin.
Vsebinsko podrobneje vsak posamezni standard ne bo predstavljen, bo pa z njihovo
uporabo predstavljena pravilna računovodska obravnava lizinških transakcij v
nadaljevanju.
3.1.3 Slovenski računovodski standardi
Prvi Slovenski računovodski standardi so bili sprejeti leta 1993, podjetja pa so jih začela
uporabljati januarja 1994.114 Slovenija spada med tiste države, ki imajo svoje nacionalne
računovodske standarde, v nekaterih državah pa se neposredno uporabljajo MSRP.115
Leta 2016 smo začeli uporabljati nove slovenske računovodske standarde. Ker so
konceptualno precej spremenjeni, od 1. 1. 2016 uporabljamo SRS 2016, pred tem pa smo
imeli SRS 2006. Spremembe so predvsem posledica:
– sprememb in dopolnitev ZGD-1 ter uskladitve z določbami Direktive 2013/34;
– tega, da so SRS postali samostojni standardi, ki se ne povezujejo z MSRP, temveč so
določbe, skladno s katerimi je MSRP treba upoštevati, vnesene neposredno v SRS;
– želje po poenostavitvi pravil računovodenja, saj SRS uporabljajo predvsem mala in
srednja podjetja.
SRS 2016 so bili objavljeni v Uradnem listu RS 95/2015, z dne 10. 12. 2015, in se uporabljajo
od 1. 1. 2016 oziroma od začetka poslovnega leta, ki se začne po tem datumu.
V 1. točki Uvoda v SRS116 je navedeno, da so SRS pravila o strokovnem ravnanju na področju
računovodenja, ki jih oblikuje SIR. Uporaba SRS je predpisana z ZGD-1 in z drugimi zakoni,
kot so Zakon o zavodih, Zakon o društvih in Zakon o gospodarskih javnih službah.117
SRS temeljijo na določbah ZGD-1 in v slovenski pravni red prenašajo vsebino Direktive
2013/34/EU. Določajo strokovna pravila računovodenja ter dopolnjujejo in podrobneje
opredeljujejo zakonske določbe in opredelitve. Kot je določeno v 1. točki Uvoda k SRS, so
SRS izvirna združitev domače računovodske teorije z MSRP in direktivami EU. Slovenija kot
članica EU mora namreč tudi na področju računovodenja slediti zahtevam EU.
Več o tem na http://www.iasplus.com/en/publications/global/project-insights/leases.
Odar, M., Računovodski izkazi in slovenski računovodski standardi. Podjetje in delo 6-7, 2000, str. 1203.
115 Ibidem, str. 1205.
113
114

V nalogi je za Slovenske računovodske standarde uporabljena kratica SRS, SRS 2006 ali SRS 2016 pa
le izjemoma, če je treba izrecno poudariti različico SRS.
116

Odar, M., Računovodski in davčni vidik obravnavanja vseh vrst finančnih naložb. Podjetje in delo, št. 2, 2008,
str 245.
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Ob tem je pomembno, da SRS lahko vplivajo na obdavčenje, vendar ne obravnavajo
vprašanj, povezanih z obdavčitvijo. Področje obdavčitve namreč obravnavajo davčni
predpisi, ki se lahko naslanjajo na SRS ali od njih odstopajo. Pomembno je tudi, da davčni
predpisi vplivajo izključno na davčno obravnavo poslovnih dogodkov, ne pa tudi na
računovodsko, ki je urejena izključno z računovodskimi standardi.
Tako kot MSRP tudi SRS temeljijo na temeljnih računovodskih postavkah, ki sta pojasnjeni
v 1. točki Okvira SRS:
– upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov – računovodske izkaze je treba sestavljati na
podlagi računovodenja, ki je zasnovano na temeljnih poslovnih dogodkih. Poslovni
dogodki se pripoznajo, ko se pojavijo;
– upoštevanje časovne neomejenosti delovanja – računovodske izkaze je treba sestaviti na
način, kot da bo podjetje v prihodnje še poslovalo in nima namena ali potrebe, da bi
poslovanje povsem ustavilo ali ga skrčilo. Če bi obstajal upravičen dvom o nadaljevanju
poslovanja, je treba uporabljati posebni SRS.
V 10. točki Okvira k SRS je opredeljeno, da morajo organizacije, ki so zavezane k uporabi
SRS, to razkriti. Računovodski izkazi so skladni s SRS, če so v skladu z vsemi zahtevami vseh
ustreznih standardov, organizacije pa pri pripravi izkazov upoštevajo ustrezna pojasnila in
stališča. Če računovodski izkazi vsebujejo bistvene ali nebistvene napake, narejene, da bi se
dosegla izbrana predstavitev poslovanja, šteje, da niso skladni s SRS.
Za namene te naloge so pomembni predvsem SRS 1 – Osnovna sredstva, 6 – Naložbene
nepremičnine, 14 – Odhodki, 15 – Prihodki, 16 – Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti
in 17 – Oslabitev opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev, ki bodo v delu, ki je
pomemben za to nalogo, predstavljeni v nadaljevanju.
3.1.4 Opredelitev razlike med finančnim in poslovnim najemom (lizingom)
Tako v SRS kot v slovenski različici MSRP se za tovrstne transakcije uporablja strokovni
izraz finančni in poslovni 118 najem. 119 Za transakcijo »sale & leaseback« se v standardih
uporablja izraz prodaja in povratni najem, ki se v praksi skoraj ne uporablja. Zaradi
terminološke neusklajenosti zato v nalogi uporabljam izraza lizing in »sale & leaseback«,
razen v delu o računovodskih standardih, kjer zaradi sklicevanja na zakonodajo uporabljam
izraz najem.
V tuji strokovni literaturi z davčnega področja je mogoče zaslediti, da se izraz lease
načeloma uporablja takrat, kadar lizingodajalec ostane ekonomski lastnik, če pa se
ekonomsko lastništvo prenese pa tako pogodbo, običajno imenujejo zakupno-prodajna
pogodba ali pogodba o odloženem plačilu.120
Za namene MRS 17 je najem opredeljen kot dogovor, s katerim najemodajalec prenese na
najemnika v zameno za plačilo ali za niz plačil, pravico do uporabe sredstva za določen čas.
Vključuje tudi pogodbe o najemu, pri čemer ima najemnik možnost po preteku pogodbe

V praksi se namesto izraza poslovni najem pogosto uporablja izraz operativni najem, kar je dobesedni prenos
angleške besedne zveze operative lease.
119 Kot je navedeno na začetku, za namene te naloge uporabljam terminologijo finančni in poslovni lizing, saj je
lizing tema te naloge in ne pomeni čiste sopomenke besedi najem, vendar v delu, ki se nanaša na računovodske
standarde, uporabljam strokovno terminologijo iz SRS in MSRP, zato v tem delu namesto izraza finančni in
poslovni lizing uporabljam izraz finančni in poslovni najem.
120 Mehta A., International Taxation of Cross-Border Leasing Income. IBFD, 2004, str. 7–26.
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pridobiti lastninsko pravico na predmetu najema, če so izpolnjeni določeni pogoji. Take
pogodbe so včasih označene kot zakupno prodajne pogodbe.121
V SRS 1.46 p) je finančni najem opredeljen kot eden od ključnih pojmov za razumevanje tega
standarda. Finančni najem je opredeljen kot najem, pri katerem se pomembna tveganja in
pomembne koristi, 122 povezani z lastništvom nad najetim opredmetenim osnovnim
sredstvom, prenesejo na najemnika. Lastninska pravica lahko preide na najemnika ali pa
tudi ne. Takega najema praviloma ni mogoče enostransko razveljaviti. Najemodajalcu
zagotavlja povrnitev naložbe v najem in še dobiček. Podrobnejša merila, kdaj gre lahko za
finančni najem, so podana v SRS 1.60 in 1.61.
Za finančni najem gre skladno s SRS 1.60 praviloma, če je izpolnjen eden izmed naslednjih
pogojev:
– na koncu najema se lastništvo nad sredstvom prenese na najemnika – ta pogoj je
izpolnjen, če to nedvoumno izhaja že iz najemne pogodbe;
– najemnik ima možnost kupiti sredstvo po ceni, ki naj bi bila po pričakovanju precej nižja
od poštene vrednosti na dan, ko to možnost lahko izrabi, zato je na začetku najema
precej gotovo, da bo najemnik to možnost izrabil;
– trajanje najema se ujema z večjim delom dobe gospodarne uporabe, na koncu pa se
lastništvo prenese ali ne;
– na začetku najema je sedanja vrednost najmanjše vsote najemnin 123 skoraj enaka
pošteni vrednosti najetega sredstva;
– najeta sredstva so tako posebne narave, da jih lahko brez večjih sprememb uporablja
samo najemnik.
Pri tem so pomembni tudi dodatni znaki in okoliščine, ki so opredeljeni v SRS 1.61. ki
posamično ali skupaj vodijo do uvrstitve najema med finančne najeme in kažejo predvsem
na ekonomsko naravo posla:
– če najemnik lahko odpove najem, najemodajalčeve izgube zaradi odpovedi bremenijo
najemnika;
– dobički ali izgube zaradi spreminjanja poštene preostale vrednosti pripadajo najemniku
in
– najemnik lahko podaljša najem v naslednje obdobje za najemnino, ki je bistveno manjša
od tržne.
V tem delu se torej še poudari ekonomski vidik transakcije,124 torej da je za opredelitev
pogodbe o finančnem najemu pomembno predvsem, kakšna sta narava posla in namen
pogodbenih strank. Torej kdo nosi tveganja in ugodnosti v zvezi s predmetom najema. Bajuk
Mušič pri tem opozarja, da je treba že pred razvrstitvijo najema presoditi, ali transakcija
vsebuje sestavine najema. Pri presoji je treba upoštevati vsebino transakcije pred njeno
pravno obliko.
Presoja, ali dogovor vsebuje pogoje za najem za namene MRS 17, je podrobneje opredeljena v OPMSRP
Pojasnilo 4.
122 MRS 17 pri tem kot tveganja opredeljuje predvsem možnosti izgub zaradi neizrabljene zmogljivosti ali
tehnološke zastarelosti ter nihanj donosa zaradi spreminjanja gospodarskih okoliščin. Koristi so lahko povezane
s pričakovanjem dobičkonosnega delovanja v dobi gospodarne uporabe sredstva in dobička iz povečane
vrednosti ali iztržka preostale vrednosti.
123 Če najemna pogodba vsebuje možnost podaljšanja pogodbe, je treba pri izračunu najmanjše vsote najemnin
to verjetnost upoštevati. V izračun se vključi tudi odkupna vrednost, če je precej verjetno, da jo bo kupec
izkoristil in je vrednost pričakovano nižja od tržne. Za izračun niso pomembne pogojne najemnine, ki so vezane
na pospešeno obrabo sredstva, na primer če se z vozilom prevozi več kilometrov, kot je dogovorjeno, ali
proizvede na stroju več proizvodov … (Bajuk Mušič 2015, str. 53) V SRS 1.46 r) je določeno, da najmanjša vsota
najemnin vsebuje samo plačila za najem, in ne tudi plačil za druge sestavine dogovora (storitve, davki, stroški
vložkov …).
124 Tudi v 8. členu MRS 17 je jasno navedeno, da naj bi pri opredelitvi za finančni ali poslovni najem sledili
predvsem ekonomskemu načelu, torej vsebini pred obliko.
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Vsi najemi, ki se glede na zgoraj navedena merila ne bi uvrščali med finančne, štejejo kot
poslovni (SRS 1.62). Pri tem ni nepomembno vodilo, ki je navedeno v MRS 17, ne pa tudi v
SRS, in sicer če se najemnik in najemodajalec kadar koli sporazumeta o spremembi določb
o najemu, pa ta ne pomeni obnovitve najema, zaradi katere bi bilo treba skladno z MRS
najem opredeliti drugače, če bi se spremenjene določbe uporabljale od začetka, se
spremenjena pogodba šteje kot nova pogodba o najemu.
Tako SRS kot MRS torej pri opredelitvi finančnega najema izhajajo iz ekonomske narave
posla, formalnopravni vidik, ali lastninska pravica kdaj preide ali ne, pa v tem delu ni
pomemben in ne vpliva na presojo. Pogodbene stranke same najlaže ugotovijo dejansko
naravo transakcije, ko se o poslu dogovarjajo. Pogodbenim strankam so namreč najbolj jasni
nameni posla in vsi drugi dejavniki, ki bi lahko vplivali na presojo, pa jih iz uradne
dokumentacije ni mogoče neposredno zaznati. Zato je priporočljivo, da pogodbeni stranki
že ob podpisu pogodbe tudi dogovorita in utemeljita, kako se bo transakcija obravnavala za
računovodske namene.
3.1.4.1 Računovodsko evidentiranje na ravni najemodajalca (lizingodajalca)
Evidentiranje na ravni lizingodajalca je odvisno od tega, ali gre za transakcijo poslovnega ali
finančnega najema.
3.1.4.1.1 Poslovni najem
Najemodajalci skladno s SRS 1 pripoznavajo v primeru poslovnega najema sredstva najema
kot lastna. Večja tveganja in koristi, ki so povezani s predmetom najema, ostajajo namreč
ves čas pri najemodajalcu, medtem ko najemojemalec le uporablja sredstvo. Kot to določa
SRS 1, se sredstva pripoznajo po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne
in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi
usposobitvi za uporabo. Med nevračljive nakupne dajatve se všteje tudi tisti davek na
dodano vrednost, ki se ne povrne. Nabavno vrednost sestavljajo tudi stroški izposojanja v
zvezi s pridobitvijo opredmetenega osnovnega sredstva do njegove usposobitve za uporabo.
Opredmeteno osnovno sredstvo, ki se uporablja za dajanje v najem in izpolnjuje pogoje za
razvrstitev med naložbene nepremičnine, se skladno s SRS 1.65 obravnava po SRS 6.
Naložbena nepremičnina je skladno s SRS 6.1 nepremičnina, ki je posedovana, da bi
prinašala najemnino in/ali povečevala vrednost dolgoročne naložbe. V SRS 6.2 je še
določeno, da med naložbene nepremičnine spadajo tudi nepremičnine v lasti ali finančnem
najemu, ki so oddane v enkratni ali večkratni poslovni najem. 125 Organizacije so dolžne
opredeliti merila, po katerih se bo presojalo, ali nepremičnina spada med naložbene ali ne,
tako da bo presoja lahko dosledna (SRS 6.3).126
Ob začetnem pripoznanju se sredstvo ovrednoti po nabavni vrednosti, ki jo po SRS 6.6
sestavljajo nakupna cena in stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno nakupu. Ti stroški
vključujejo stroške pravnih storitev, davek od prenosa nepremičnine in druge stroške posla.
Sredstva, pripoznana skladno s SRS 1, se lahko vrednotijo po modelu nabavne vrednosti ali
modelu revaloriziranja. Izbrano usmeritev mora organizacija uporabljati za celotno skupino
Med naložbene nepremičnine med drugim ne sodijo nepremičnine dane v poslovni najem zaposlenim ali
dane v finančni najem komurkoli. (SRS 6.24)
126 Če se nepremična uporablja tako za pisarniško rabo kot za dajanje v najem, jo je treba obravnavati ločeno, če
jo je mogoče prodati ločeno (naložbena in lastniška nepremičnina). Če je ni mogoče prodati ločeno, se šteje
nepremičnina kot naložbena, če je za opravljanje dejavnosti, ki ni najem, namenjen le nepomemben del (SRS
6.26).
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osnovnih sredstev. Skladno s SRS 1.31 lahko organizacija model revaloriziranja izbere le za
prevrednotenja zemljišč in zgradb. Naložbene nepremičnine pa se lahko vrednotijo po
modelu nabavne vrednosti skladno s SRS 1 ali modelu poštene vrednosti.
Pri opredmetenih osnovnih sredstvih, danih v poslovni najem, se amortizacija obračunava
po določbah SRS 1.19 do 1.25. SRS 1.20 omogoča različne metode amortiziranja: metodo
enakomernega časovnega amortiziranja, metodo padajočega amortiziranja in metodo
proizvedenih enot. Uporabljena metoda amortiziranja odseva ocenjeni vzorec pojavljanja
gospodarskih koristi iz opredmetenega osnovnega sredstva. Če vzorca ni mogoče zanesljivo
ugotoviti, se uporabi metoda enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija,
obračunana skladno s SRS, je strošek obračunskega obdobja. Kot bo podrobneje pojasnjeno
v poglavju 3.2.1.2 Davčna osnova0, poslovna amortizacija ni nujno vedno enaka davčno
priznani amortizaciji.
Če najemodajalec po pripoznanju osnovnega sredstva za svojo računovodsko usmeritev
izbere model revaloriziranja, je treba skladno s SRS 1.33 tega razvidovati po
revaloriziranem znesku, ki je njegova poštena vrednost na dan revaloriziranja, zmanjšana
za vsak poznejši amortizacijski popravek vrednosti in poznejše nabrane izgube zaradi
oslabitve.
Model poštene vrednosti je mogoče izbrati za naložbene nepremičnine, pri čemer je mogoče
tako vrednost zanesljivo izmeriti. Dobiček ali izguba, ki izhaja iz spremembe poštene
vrednosti, se pripozna v poslovnem izidu obdobja, v katerem se pojavi127 (SRS 6.14). Poštena
vrednost se ugotavlja skladno s SRS 16.
Najemodajalec kot pravni in ekonomski lastnik sredstva prihodke od najema pripozna v
svojih knjigovodskih evidencah. Ti se morajo skladno s SRS 15.36 pripoznavati med
poslovnimi prihodki enakomerno v času trajanja najema, tudi če se plačila ne prejemajo na
tej podlagi. Ta določba je predvsem varovalo, da se ne bi s tovrstnimi pogodbami poskušalo
optimirati poslovnega in/ali davčnega rezultata. Izdajanje računov in finančni tok je namreč
pogosto mogoče prilagajati potrebam pogodbenih strank, še posebej če gre za razmerja med
povezanimi družbami.
Če bi trgovec ali proizvajalec sklenil pogodbo o poslovnem najemu za proizvedeno oziroma
lastno sredstvo (t. i. neposredni najem), pripozna le prihodke od najema in nima nobenih
drugih prihodkov, saj sredstvo dejansko ne bo prodano in posledično ne more biti prihodka
od prodaje, kot je to v primeru finančnega najema.
3.1.4.1.2 Finančni najem
Skladno s točko 1.4 SRS sredstva, dana v finančni najem, ne spadajo med opredmetena
osnovna sredstva najemodajalca, temveč so sestavni del dolgoročnih terjatev. Kot je
navedeno v SRS 15.22 b), najemodajalec pretvori pri finančnem najemu svoja sredstva v
finančno naložbo v najemnika. Ta naložba se izkaže kot razlika med seštevkom dogovorjene
najemnine in nezajamčene preostale vrednosti sredstva ter seštevkom v najemnino zajetih
prihodkov. Najemodajalec torej sredstva, ki ga da v finančni najem, ne sme pripoznati med
svojimi osnovnimi sredstvi. To je jasno že iz tega, ker najemoodajalec sredstva ne obvladuje,
čeprav je njegov pravni lastnik, zato bo v primeru finančnega najema pogoje o obvladovanju
sredstva in pripoznanju tega v registru osnovnih sredstev izpolnil najemojemalec.

Skladno s SRS 15.34 se pri modelu poštene vrednosti učinki zvišanja poštene vrednosti obravnavajo kot
prevrednotovalni finančni ali poslovni prihodki, odvisno od namena posedovanja naložbene nepremičnine.
127

30

Ker gre za finančni najem takrat, ko se pomembna tveganja in koristi, ki so povezani z
lastništvom predmeta lizinga, prenesejo na najemnika, najemodajalec obravnava
najemnino kot povrnitev naložbe v najem (vračilo glavnice) in finančni prihodek (obresti),
ki pomeni nadomestilo in zaslužek za njegovo naložbo in storitve. Kot je določeno v SRS
15.35, mora biti pripoznanje prihodkov pri finančnem najemu zasnovano tako, da odseva
stalno obdobno stopnjo donosnosti čiste naložbe v finančni najem. Najemodajalec si mora
prizadevati, da finančne prihodke dosledno in preudarno razporedi na celotno dobo trajanja
najema.
Običajno poznamo finančne najeme, pri katerih je najemodajalec lizinška družba ali druga
finančna organizacija, vendar poznamo tudi primere, ko proizvajalci ali trgovci ponudijo
možnost izbire med nakupom ali najemom sredstva. SRS 2016 ne vsebujejo posebnih
določb za neposredni finančni najem, temveč le za primer prodaje na obroke, ki je ena od
možnih in tudi najpogostejših pravnih oblik neposrednega finančnega najema, ni pa edina,
oziroma je ne moremo neposredno enačiti z neposrednim najemom.128 Če se blago prodaja
na obroke, se skladno s SRS 15.30 prihodki od prodaje pripoznajo v velikosti prodajne cene
v trenutku prodaje. Obresti, vštete v posamezne obroke, pa se pripoznajo kot finančni
prihodki v sorazmerju s pretečenim obdobjem. Prihodki od prodaje predmeta lizinga se
torej pripoznajo skladno s splošnim pravilom za začetno merjenje prihodkov od prodaje
proizvodov, trgovskega blaga in materiala, to je na podlagi prodajnih cen, zmanjšanih za
morebitne popuste.
Smiselno enako je transakcija finančnega najema, kadar sredstvo da v najem proizvajalec
ali trgovec, urejena v MRS 17.43. Pri tem je v MRS 17.44 dodatno določeno, da naj bi
prihodek od prodaje, ki ga na začetku najema pripozna proizvajalec ali trgovec kot
najemodajalec, predstavljal pošteno vrednost sredstva ali sedanjo vrednost najmanjše vsote
najemnin, ki jo izkazuje najemodajalec, izračunano na podlagi tržne obrestne mere. V MRS
17.45 pa je dodano še varovalo, če bi proizvajalci ali trgovci ponujali prenizko obrestno
mero kot sredstvo privabljanja kupcev. V tem primeru bi bil prevelik del prihodka
pripoznan že v času prodaje. Da bi se temu izognili, se dobiček iz prodaje omeji na tistega,
ki bi veljal v primeru tržnih obrestnih mer.
Z vidika ugotavljanja prihodkov po MRS je koristno poznati tudi pojasnilo strokovnega
odbora za pojasnjevanje SOP 27 k MRS – Ocenjevanje vsebine transakcij, ki vključuje pravno
obliko najema.
3.1.4.2 Računovodsko evidentiranje pri najemojemalcu (lizingojemalcu)
Kot že predhodno navedeno, je priporočljivo, da pogodbeni stranki že sami ustrezno
dogovorita, kako bosta obravnavali pogodbo skladno s standardi. V nadaljevanju je
opredeljeno računovodsko evidentiranje finančnega in poslovnega najema pri
najemojemalcu, ki skladno s standardi sledi obravnavi najemodajalca.
3.1.4.2.1 Poslovni najem
Pri poslovnih najemih se najemnine (brez stroškov storitev) pripoznajo kot odhodek po
enakomerni časovni metodi v celotni dobi najema, razen če kaka druga dosledna podlaga
bolj ustreza časovni razporeditvi uporabnikovih koristi (SRS 1.63). S tem se zagotovi, da so
odhodki, ki so povezani z nekim sredstvom, enakomerno porazdeljeni na celotno obdobje
uporabe oziroma najema tega sredstva, saj naj bi v tem obdobju od uporabe tega sredstva
tudi pritekali poslovni prihodki.
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Za opredelitev neposrednega (direktnega) in posrednega (indirektnega) lizinga glej točko 0.
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V bilanci stanja se izkažejo le obveznosti za na presečni dan opravljene in še neplačane
storitve, ki izhajajo iz pogodbe o poslovnem najemu.
3.1.4.2.2 Finančni najem
V SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva je v točki 1.1 podana opredelitev opredmetenega
osnovnega sredstva. To je sredstvo, ki ga ima organizacija v lasti ali finančnem najemu ali
ga na drug način obvladuje in ga uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju
storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene in ga bo po pričakovanju
uporabljala v te namene v več kot enem obračunskem obdobju. Če zadevo strnemo, se torej
sredstvo lahko razvrsti kot osnovno sredstvo, če:
– ga organizacija obvladuje,
– ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti in
– je pričakovati, da ga bo podjetje uporabljalo več kot eno leto.
V SRS 1.7 pa je nadalje določeno, da se osnovno sredstvo pripozna v knjigovodskih razvidih
in bilanci stanja, če:
– je verjetno, da bodo v zvezi z njim pritekale gospodarske koristi in
– je mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti.
Najemojemalec mora torej predmet najema izkazati v bilanci stanja kot opredmeteno
osnovno sredstvo, ker ga obvladuje. Opredmeteno osnovno sredstvo, pridobljeno na podlagi
finančnega najema, je sestavni del opredmetenih osnovnih najemojemalca in se izkazuje
ločeno od drugih istovrstnih opredmetenih osnovnih sredstev. Skladno s SRS 1.27 je
njegova nabavna vrednost enaka pošteni vrednosti ali sedanji vrednosti najmanjše vsote
najemnin, če je zadnjenavedena manjša. Pri izračunu sedanje vrednosti najmanjše vsote
najemnin je diskontna mera z najemom povezana obrestna mera. Če te ni mogoče določiti,
pa predpostavljena obrestna mera za izposojanje, ki jo mora plačati najemnik.
Vsi začetni neposredni stroški, ki jih nosi najemnik, se prištejejo znesku oziroma vrednosti,
po kateri je sredstvo pripoznano, torej povečujejo vrednost osnovnega sredstva ob
pripoznanju in v njihovi višini je tudi vrednost sredstva višja od obveznosti, ki jo
organizacija iz naslova tega najema izkazuje. V bilanci stanja se izkažejo le obveznosti
(dolgoročni in kratkoročni del) iz naslova pogodbe o finančnem najemu.
Najmanjšo vsoto najemnin je treba skladno z MRS 17.25 pozneje porazdeliti med stroške
financiranja in zmanjšanje neporavnanih obveznosti. Stroške financiranja je treba
razporediti na celotno dobo trajanja najema, da se dobi efektivna obrestna mera za
preostalo stanje obveznosti.
V primeru finančnega najema ima tako najemnik stroške amortizacije, pri čemer osnovno
sredstvo amortizira skladno s pravili, določenimi v SRS 1,129 in finančne odhodke. Dejanski
odhodek tekočega leta je torej strošek amortizacije in strošek financiranja, ta znesek pa
običajno ni enak zneskom, ki jih mora organizacija plačati po anuitetnem načrtu. SRS 1.28
tudi določa, da je treba, če ni utemeljenega zagotovila, da bo najemnik prevzel lastništvo do
konca trajanja najema, tako sredstvo povsem zamortizirati bodisi med trajanjem najema
bodisi v dobi koristnosti sredstva, odvisno od tega, katero je krajše.

Predstavljen je vidik lizingojemalca, ki sredstvo uporablja za namene svoje proizvodne, prodajne, pisarniške
ali druge dejavnosti, in ne za namene dajanja v najem, pri čemer bi se sredstvo lahko opredelilo kot naložbena
nepremičnina.
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3.1.5 Pogodba »sale & leaseback«
Transakcija »sale & leaseback« je sestavljena iz dveh pravnih poslov. Prvi je transakcija
prodaje sredstva, drugi pa transakcija povratnega najema, saj prodajalec sredstvo, ki ga je
predhodno prodal, vzame nazaj v najem. Pomembno je, da se obe transakciji izvedeta med
istima udeležencema, zato sta običajno prodajna cena in najemnina odvisni ena od druge
oziroma povezani. Kot je navedeno v SRS 15.37, je računovodsko obravnavanje tovrstnih
transakcij odvisno od vrste (vsebine) najema, torej ali gre za povratni poslovni ali finančni
najem.
V primeru povratnega poslovnega najema se transakcija »sale & leaseback« obravnava
kot dve ločeni transakciji, torej transakcija prodaje in nato transakcija najema, ki imata svoje
povsem ločene posledice, ne glede na to, da sta po navadi soodvisni v postopku dogovarjanja
posla. Če se po transakciji »sale & leaseback« sklene poslovni najem, je treba skladno s SRS
15.39 razliko med prodajno in knjigovodsko vrednostjo sredstva pripoznati v poslovnem
izidu. Podrobneje kot v SRS je računovodska obravnava v primeru prodajne transakcije s
povratnim najemom opredeljena v MRS 17.61. Če je transakcija sklenjena po pošteni
vrednosti ali vrednosti, nižji od poštene, se dobiček ali izguba, nastala pri transakciji,
pripozna takoj. Če pa je prodajna vrednost nižja od poštene vrednosti in se hkrati izguba
nadomesti s prihodnjimi najemninami, ki so nižje od tržnih, se mora izguba, nastala pri
prodaji sredstva, razmejiti na dobo najema. Če je prodajna cena višja od poštene vrednosti
sredstva, je treba presežek razmejiti na obdobje pričakovane rabe sredstva, s tem se torej
povečajo prihodki iz najemnin v nekem obdobju. Večina transakcij »sale & leaseback« je
izvedenih s povratnim finančnim najemom, ker je glavni cilj prvotnega lastnika običajno
financiranje in tudi končno ponovno lastništvo sredstva, ki je predmet takega posla. 130
Temu sledijo tudi računovodski standardi, saj tako SRS kot MRS transakcijo »sale &
leaseback« obravnavata kot transakcijo financiranja. 131 V primeru finančnega povratnega
najema naj pomembna tveganja in koristi iz lastništva nikoli ne bi prešli na najemodojalca,
temveč ostanejo ves čas pri prvotnem lastniku, predmet najema pa je le neke vrste jamstvo
za financiranje, ki ga najemojemalec prejme.
Strokovni svet SIR je 13. februarja 2006 sprejel Pojasnilo 1 k SRS 18 (2006), ki se preneha
uporabljati, ko začnejo organizacije uporabljati SRS 2016. V SRS 15.38 je tako navedeno, da
prodajalec pri transakciji »sale & leaseback« po prodaji sredstva ne pripozna prihodkov in
tudi ne odpravi pripoznanja tega sredstva. Takšna transakcija se obravnava kot transakcija
financiranja, pri čemer osnovno sredstvo pomeni jamstvo. Kot navaja tudi Mehta, 132 pri
transakcijah »sale & leaseback« običajno pogodbeni stranki sklepata pogodbe o prodaji in
povratnem finančnem najemu. Ni pa mogoče izključiti tudi transakcij, pri katerih je povratni
najem poslovni najem. V tem primeru gre za dve ločeni transakciji in se SRS 15.38 ne
uporablja.
3.2 Davčni vidik transakcije
Obdavčitev lizinških poslov na področju posrednih davkov je v marsičem močno povezana
z opredelitvami v računovodskih standardih, hkrati imajo še posebej v mednarodnih
transakcijah pomembno vlogo davčni predpisi, ki naj bi omogočali izogibanje dvojni
obdavčitvi ali neobdavčitvi.
Ni mogoče izključiti, da so cilji tovrstnih transakcij tudi povsem davčne ali druge narave.
Kot bo predstavljeno v poglavju 4.7.4 Transakcija prodaje in povratnega liziga (»sale & leaseback«), kjer
je prestavljen DDV-vidik transakcij »sale & leaseback«, so glede na novejšo sodno prakso Sodišča Evropske unije
lahko merila, ki jih za tovrstne transakcije določajo MRS, pomembna tudi pri presoji DDV.
132 Mehta, A., International Taxation of Cross-Border Leasing Income, IBFD, 2004, str. 85–89.
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Ključnega pomena za davčne zavezance je osnovni davčni sistem oziroma zakonski okvir, ki
je podlaga za obdavčitev v neki državi, saj ima lahko velik vpliv na presojo transakcij. Mehta
v tem smislu ločuje predvsem:
– formalni pravni sistem: poudarek pri presoji transakcij je bolj na pravni naravi in
formalni argumentaciji in
– substančni oz. materialni pravni sistem:133 presoja transakcij temelji bolj na substanci,
torej ekonomski naravi transakcije.
V formalnem sistemu so za preprečevanje davčnih utaj zelo pomembna pravila za
preprečevanje davčnih utaj.134 Med države z bolj formalnim pravnim sistemom spada po
mnenju Mehte Velika Britanija, substančni pa se pretežno uporablja v srednji Evropi, in sicer
v Nemčiji, Avstriji in Sloveniji.
Poznavanje davčnega sistema v več državah je lahko v primeru čezmejnih lizinških
transakcij zelo pomembno, saj je lahko izbira držav, ki imajo različen davčni sistem,
pomembna pri davčnem optimiranju. Pri lizinških transakcijah bi bilo davčno optimiranje
izvedljivo, če se v eni od držav lizinški posel presoja formalistično, v drugi pa ekonomsko.
Posledično imata lahko tako lizingodajalec kot lizingojemalec pravico do sočasne
amortizacije predmeta lizinga.135 V eni državi bi tako na primer transakcijo opredelili kot
poslovni lizing, v drugi pa kot finančni lizing. Tovrstna davčna optimizacija je možna tudi,
kadar gre za lizinško transakcijo med družbama iz dveh držav s substančnim sistemom, saj
imajo države lahko po nacionalni zakonodaji različna ekonomska merila, po katerih
prepoznavajo lizinške transakcije kot poslovni ali finančni lizing. Zaradi vseh teh možnosti
se velike mednarodne korporacije pogosto odločajo za lizinške transakcije, predvsem zaradi
davčne optimizacije. 136
Za transakcije »sale & leaseback« se lahko zavezanci odločajo zaradi ekonomskih oziroma
poslovnih razlogov, v svetu pa so znani tudi primeri, ko se tovrstne transakcije uporabljajo
predvsem za namene davčnega optimiranja. 137 Poleg transakcije »sale & leaseback« se
pojavljajo še mnoge druge lizinške transakcije, 138 ki lahko privedejo do večjih davčnih
optimizacij, kar je povsem legitimno, dokler je razlog za transakcijo poslovne narave, in ne
izključno davčna ugodnost.139
3.2.1 Ureditev v Sloveniji
Dohodki davčnih zavezancev, ki opravljajo dejavnost na trgu, so obdavčeni z davkom od
dohodka pravnih oseb 140 ali davkom od dejavnosti, odvisno od organiziranosti
zavezancev.141 Poglavje III.3 ZDoh-2, v katerem je opredeljena obdavčitev fizičnih oseb, ki
opravljajo dejavnost, se v večjem delu navezuje na ZDDPO-2. V tej nalogi bo posledično
predstavljena le obdavčitev lizinških transakcij z vidika ZDDPO-2.
V slovenski davčni zakonodaji ni definicije lizinškega posla, niti niso opredeljena
podrobnejša pravila za davčno obravnavo teh poslov. Zato je treba transakcije presojati
skladno s SRS oziroma MSRP in splošnimi pravili. V nasprotju s tem je na primer v Nemčiji
Angl. substantial legal system.
Angl. anti-abuse rules.
135 T. i. double dip lease.
136 Več o tem Mehta, A., International Taxation of Cross-Border Leasing Income, IBFD, 2004, str. 82–85.
137 Odločitev za transakcijo »sale & leaseback« iz izključno davčnih razlogov je bolj običajna v formalističnem
sistemu, kjer se davčna obravnava določa glede na dejanskega pravnega lastnika (Mehta 2004, 82).
138 Na primer verižna lizinška struktura, »double-dip« lizing, dvotirna »double-dip« transakcija, leverage lizing,
nadomestni lizing, »lease-in-lease-out« (LILO), …
139 Podrobneje Mehta, A., International Taxation of Cross-Border Leasing Income, IBFD, 2004, str. 89–132.
140 Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2).
141 Zakon o dohodnini (ZDoh-2).
133
134

34

in Avstriji opredelitev ekonomskega lastništva za namene obdavčitve podana v davčnih
predpisih.142
3.2.1.1 Predmet obdavčitve in vir dohodka
Opredelitev davčnega zavezanca je zelo pomembna, saj določa osebe, ki se morajo ravnati
po tem zakonu. Zavezanec za davek je skladno s 3. členom ZDDPO-2:
– pravna oseba domačega in tujega prava;
– družba oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava, po tujem pravu, ki je
brez pravne osebnosti in ni zavezanec po ZDoh-2;
– Republika Slovenija in samoupravne lokalne skupnosti v okviru določb tega zakona.
Od leta 2005, ko sta bili v slovensko zakonodajo uvedeni opredelitev in posledično
obdavčitev svetovnega dohodka, je pomembno vprašanje rezidentstva davčnih zavezancev.
Ob tem je treba poudariti, da status rezidenta ni nujno povezan s sedežem ali
državljanstvom osebe, temveč je določen z davčnimi predpisi. Skladno s 5. členom
ZDDPO-2 143 šteje za rezidenta Slovenije zavezanec, ki ima v Sloveniji sedež ali kraj
dejanskega delovanja poslovodstva. Kot kraj dejanskega delovanja poslovodstva šteje kraj,
kjer:
– se sprejemajo ključne upravne in poslovne odločitve, ki so potrebne za vodenje
poslovanja;
– osebe ali skupina oseb na vodstvenih funkcijah, primeroma poslovodstvo, običajno
sprejema odločitve;
– se določajo dejanja, ki jih bo opravila oseba kot celota.
Rezidenti Slovenije so torej lahko tudi osebe tujega prava oziroma s sedežem v drugih
državah, če je kraj dejanskega poslovodstva v Sloveniji. To je ključno predvsem, kadar se z
namenom davčnega optimiranja sedež družbe prenese v države z ugodnejšo davčno
ureditvijo. Vendar taki prenosi načeloma nimajo vpliva na rezidentski status družbe, če tuja
družba v državi, kjer je sedež družbe, nima tudi dejanskega poslovodstva in se poglavitne
odločitve ne sprejemajo zunaj Slovenije.
Rezident Slovenije po ZDDPO-2 mora v obračun davka od dohodka pravnih oseb vključiti
vse dohodke, tiste, ki imajo vir v Sloveniji, in tiste, ki imajo vir kjer koli drugje na svetu.144 V
nasprotju s tem ima nerezident le omejeno davčno obveznost v Sloveniji in to načeloma le
za dohodke, ki imajo vir v Sloveniji, ali za dohodke, ki jih je ustvaril preko stalne poslovne
enote v Sloveniji. Stalna poslovna enota je kraj poslovanja, v katerem ali preko katerega
nerezident v celoti ali delno opravlja dejavnost oziroma posle v Sloveniji.145
Dohodek ima vir v Sloveniji, če je tako določeno v 8. členu ZDDPO-2. Za namene te naloge
je pomembno, da šteje, da imajo vir v Sloveniji naslednji dohodki:
– dohodki rezidenta, z izjemo dohodka, doseženega preko njegove poslovne enote zunaj
Slovenije, in tistih dohodkov, ki so skladno s tem členom izrecno izvzeti;
– dohodek nerezidenta, dosežen preko poslovne enote v Sloveniji;
– dohodki od nepremičnin in pravic na nepremičninah ter odsvojitve teh nepremičnin, če
so te v Sloveniji;
– dividende, vključno z dohodkom podobnimi dividendami, in dohodki od deležev, ki
izvirajo iz finančnih instrumentov oziroma finančnih naložb vseh vrst, kot so vrednostni
Za zakonodajo v Avstriji glej na primer Richtlinie zur EStG (Smernice k davku od dohodka).
V ZDoh-2 je opredelitev rezidentstva podana drugače, ker izhaja iz narave fizične osebe.
144 Načelo obdavčitve po svetovnem dohodku, angl. world wide tax principle (Jerman in Odar, 2008, str. 64).
145 V 6. členu ZDDPO-2 je podrobneje določeno, kaj šteje kot stalna poslovna enota v Sloveniji, v 7. členu istega
zakona pa so podane izjeme oziroma so našteti kraji poslovanja, ki niso poslovna enota za namene obdavčitve z
davkom od dohodka pravnih oseb.
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papirji, lastniški deleži, imajo vir v Sloveniji, če jih izdajo gospodarske družbe, zadruge
in druge oblike organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji, Slovenija,
samoupravne lokalne skupnosti in Banka Slovenije oziroma če gre za deleže v
gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, ki so ustanovljene v
skladu s predpisi v Sloveniji;
obresti, če bremenijo rezidenta ali nerezidenta preko njegove poslovne enote v
Sloveniji;
dohodki od uporabe ali pravice uporabe avtorskih pravic, patentov, zaščitnih znakov in
drugih premoženjskih pravic in dohodki od drugih podobnih pravic, če bremenijo
rezidenta ali nerezidenta preko njegove poslovne enote v Sloveniji;
dobiček od odsvojitve poslovne enote nerezidenta v Sloveniji.

V 70. členu ZDDPO-2 je določeno, od katerih dohodkov z virom v Sloveniji je treba
obračunati in plačati davčni odtegljaj v višini 15 %. To so med drugim:
– plačila dividend,146
– plačila obresti,
– plačila za uporabo ali pravico do uporabe avtorskih pravic, patentov, zaščitnih znakov
in drugih premoženjskih pravic in drugih podobnih dohodkov,147
– plačila za zakup nepremičnin, ki so v Sloveniji …
Vendar davčnega odtegljaja ni treba obračunati in odtegniti, če se dohodek izplača Sloveniji
ali samoupravni lokalni skupnosti, Banki Slovenije, rezidentu Slovenije ali nerezidentu, ki je
dohodek dosegel z opravljanjem preko poslovne enote v Sloveniji.
3.2.1.2 Davčna osnova
Osnova za davek od dohodka je skladno z 12. členom ZDDPO-2 presežek prihodkov nad
odhodki, kar pomeni dobiček, ugotovljen po tem zakonu. Če ni v zakonu drugače določeno,
se za ugotavljanje dobička priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega
izida skladno z računovodskimi standardi. 12. člen ZDDPO-2 torej napotuje na uporabo
računovodskih standardov kot izhodišče za določanje obdavčljivih prihodkov in odhodkov.
Dobiček in posledično tudi davčna osnova sta lahko v določenem obdobju različna, odvisno
od tega, katere računovodske standarde organizacija uporablja. Vendar Odar meni, da ni
mogoče pričakovati, da bi se davčni zavezanci odločali za uporabo SRS ali MSRP zaradi
davčnih razlogov. Ob tem ni zanemarljivo, da tudi organizacije, ki uporabljajo SRS ali MSRP,
lahko skladno s temi izbirajo med različnimi računovodskimi usmeritvami, kar nenazadnje
lahko vpliva na pripoznavanje prihodkov in odhodkov ter posledično davčni rezultat v
različnih obdobjih. Najpomembnejše je zato, da družba izbrane računovodske standarde in
izbrane računovodske usmeritve uporablja daljše obdobje in predvsem, da jih v tem času
dosledno uporablja. Le v takem primeru so lahko prihodki in odhodki ter posledično
poslovni izzid primerljivi. Če se spremeni računovodska usmeritev, se učinek spremembe
praviloma pokaže v obdobju, ko je računovodska usmeritev spremenjena. 148 Da bi se za
davčne namene prihodki in odhodki, ki so posledica sprememb računovodskih usmeritev in
popravkov napak, pravilno izkazali, je v 14. členu ZDDPO-2 določeno, da se davčna osnova
Davka se ne obračuna in odtegne, če se dohodek izplača zavezancu, ki je rezident države članice EU ali EGP,
ki prejetega dohodka ne more uveljaviti v državi rezidentstva, ker so v tej državi dividende izvzete iz davčne
osnove, pod pogojem, da transakcija ne pomeni izogibanja davkom.
147 Za namene te določbe vključujejo plačila uporabe premoženjskih pravic plačila vsake vrste, prejeta za
uporabo ali pravico do uporabe kakršnih koli avtorskih pravic za literarno, umetniško ali znanstveno delo,
vključno s kinematografskimi filmi in programsko opremo, katerega koli patenta, blagovne znamke, vzorca ali
modela, načrta, tajne formule ali postopka ali za informacije o industrijskih, komercialnih ali znanstvenih
izkušnjah.
148 Odar, M., Spremembe
slovenskih računovodskih standardov in sinhronizacija z mednarodnimi
računovodskimi standardi, Podjetje in delo, številka 6-7, 2005, str. 938.
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ustrezno zmanjša ali zviša, ko se zaradi sprememb računovodskih usmeritev ali popravkov
napak spremeni postavka Čisti preneseni izid ali katera druga kapitalska postavka. 149
Izkazovanje teh učinkov je tudi posebej predvideno v Obračunu davka od dohodka pravnih
oseb.
Dobiček poslovne enote nerezidenta v Sloveniji se določi tako, da pomeni pričakovani
dobiček, ki bi ga ta poslovna enota imela, če bi samostojno poslovala na trgu in opravljala
podobno ali enako dejavnost. Davčno osnovo za davčni odtegljaj od dohodkov iz 70. člena
ZDDPO-2 pomeni vsak posamezni dohodek.
Splošne opredelitve obdavčljivih prihodkov v ZDDPO-2 ni, tako da se ti vežejo na prihodke,
ugotovljene skladno z računovodskimi standardi, vsebuje pa zakon več določb, ki urejajo
izjeme od računovodsko ugotovljenih prihodkov. Za odhodke je v 29. členu ZDDPO-2
podana splošna opredelitev, da se za ugotavljanje dobička priznajo odhodki, potrebni za
pridobitev obdavčljivih prihodkov. Kot taki štejejo predvsem tisti odhodki, ki:
– so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti ali posledica opravljanja te,
– nimajo značaja privatnosti
– so skladni z običajno poslovno prakso.
Prilagoditve davčne osnove so potrebne tudi v primeru transakcij med povezanimi osebami,
če cene, ki so zaračunane, niso tržne cene. V primerih financiranja so pri ugotovitvi davčno
priznanih odhodkov in prihodkov pomemben dejavnik tudi obresti. Te v primeru prejetega
posojila ne smejo presegati s pravilnikom 150 predpisane oziroma dokazljive tržno
primerljive obrestne mere; če slovenski zavezanec da posojilo povezani osebi iz tujine,
prihodki od obresti ne smejo biti nižji od predpisane oziroma tržno primerljive obrestne
mere, ki jo mora zavezanec dokazati, če je ta nižja od predpisane.
Pri družbah, ki prejmejo posojila, ima lahko pomemben vpliv na priznavanje stroškov
financiranja tudi pravilo tanke kapitalizacije, določeno v 32. členu ZDDPO-2. O tem
govorimo, kadar posojilo družbenika ali druge povezane osebe, pri kateri ima ista oseba več
kot 25-odstotni delež glasovalnih pravic ali deležev v kapitalu, presega štirikratnik kapitala
prejemnika posojila. Ob tem se za posojilo, prejeto od družbenika, šteje tudi posojilo, ki ga
je dala tretja oseba, banka ali druga finančna institucija na podlagi jamstva družbenika.
Namen te določbe je, da bi bilo financiranje poslovanja ustrezno porazdeljeno med lastniške
in dolžniške vire ter družbe ne bi koristile dolžniškega financiranja za namene davčne
optimizacije. Da bi se preprečilo tovrstno davčno optimiranje, pri čemer družbenik namesto
dokapitalizacije družbo financira s posojilom, ki mu prinaša finančne prihodke v obliki
obresti, hkrati pa ima družba kot prejemnica posojila davčno priznane odhodke, države
pogosto v zakonodajo uvajajo pravilo tanke kapitalizacije. Na podlagi tega pravila so
skladno z ZDDPO-2 vse obresti obračunane od posojil, ki presegajo štirikratnik kapitala v
celoti davčno nepriznane, ne glede na to, ali so obračunane skladno s pravili o davčno
priznani obrestni meri ali ne.151
Predvsem za lizingodajalce se je v letih finančne krize kot zelo pomembna pokazala tudi
določba 21. člena ZDDPO-2, ki ureja davčno priznane odhodke v primeru prevrednotenja in
odpisa terjatev.
V primeru oslabitve terjatev v skladu z računovodskimi standardi se za davčne namene kot
odhodek prizna znesek, ki ne presega nižjega od:
Več o tem glej tudi Jerman, S., in Odar, M., Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb s komentarjem, GV
Založba, Ljubljana, 2008, str. 134–138.
150 Pravilnik o priznani obrestni meri, Uradni list RS, št. 117/06, z dne 16. 11. 2006.
151 Jerman, S., in Odar, M., Zakon o davku od dohodka pravnih oseb s komentarjem, GV Založba, Ljubljana, 2008,
str. 293–297.
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aritmetične sredine odpisanih davčno priznanih terjatev v zadnjih teh davčnih obdobjih
ali
zneska v višini enega odstotka obdavčljivih prihodkov davčnega obdobja.

Če zavezanec odpravi oslabitev se prihodki, nastali ob odpravi oslabitve, izvzamejo iz
davčne osnove, če predhodno odhodki, nastali ob oslabitvi terjatve, niso bili priznani za
davčne namene. S tem se zagotovi davčna nevtralnost, hkrati pa to od zavezancev zahteva,
da vodijo ustrezne evidence o popravkih terjatev za davčne namene.
Če odhodki, nastali ob oslabitvi terjatev, niso bili priznani za davčne namene, ker niso bili
izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 21. člena ZDDPO-2, se v celoti priznajo v primeru
dokončnega odpisa teh terjatev, vendar le, če so izpolnjeni zakonski pogoji, določeni v
šestem odstavku ZDDPO-2, in le v znesku, za katerega so ti pogoji izpolnjeni. Velja tudi
obratno, če so bili odhodki iz prevrednotenja terjatev zaradi oslabitve davčno priznani, ker
so bili ob oslabitvi izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 21. člena ZDDPO-1, se davčna osnova
ob odpisu teh terjatev ustrezno poveča, če se odpis ne opravi pod pogoji iz šestega odstavka
21. člena ZDDPO-2. Na podlagi tega je odpis terjatev priznan kot odhodek na podlagi
pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku ali na podlagi
pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave v delu, v katerem terjatve niso bile
poplačane oziroma niso bile poplačane v celoti. Odpis terjatev je priznan kot odhodek tudi
na podlagi neuspešno zaključenega izvršilnega postopka sodišča ali brez sodnega postopka
za poplačilo terjatev, če zavezanec dokaže, da bi stroški sodnega postopka presegli znesek
poplačila terjatev, oziroma če dokaže, da so bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih opravil s
skrbnostjo dober gospodarstvenik, za dosego poplačila terjatev, oziroma da so nadaljnji
pravni postopki ekonomsko neupravičeni.
Opozorila bi predvsem na pogoj dobrega gospodarstvenika, ki ga zakon uvaja v šestem
odstavku 21. člena ZDDPO-2. Gre za standard posebne skrbnosti, ki pred zavezance
postavlja visoka merila in od njih zahteva, da dejansko aktivno skrbijo za poplačilo svojih
terjatev in spremljajo svoje dolžnike. Vendar je tudi pomembno, da iz zakonske določbe ne
izhaja, da bi zavezanec moral v vseh primerih odpisa terjatev dokazati, da je opravil vsa
dejanja, ki bi jih opravil kot dober gospodarstvenik, da bi bili odhodki, nastali pri odpisu
terjatev, davčno priznani.
V 33. členu ZDDPO-2 je določena amortizacija osnovnih sredstev, ki je priznana za davčne
namene, in sicer se kot odhodek prizna le amortizacija, obračunana z uporabo metode
enakomernega časovnega amortiziranja, če amortizacijske stopnje ne presegajo najvišjih
stopenj, določenih z zakonom za:
– gradbene objekte, vključno z naložbenimi nepremičninami: 3 %,
– dele gradbenih objektov, vključno z deli naložbenih nepremičnin: 6 %,
– opremo, vozila in mehanizacijo: 20 %,
– dele opreme in opremo za raziskovalne dejavnosti: 33,3 %,
– računalniško, strojno in programsko opremo: 50 %,
– večletne nasade: 10 %,
– osnovno čredo: 20 %,
– druga vlaganja: 10 %.
Skladno s SRS in MRS se sredstvo amortizira v njegovi dobi koristnosti, pri tem pa je mogoče
uporabljati različne metode amortiziranja. Posledično so mogoča odstopanja med poslovno
amortizacijo, obračunano skladno z računovodskimi standardi, in najvišjo davčno priznano
amortizacijo po ZDDPO-2. Prilagoditve je treba ustrezno narediti v obračunu davka od
dohodka pravnih oseb.
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3.2.1.3 Davčne olajšave
ZDDPO-2 omogoča zavezancem koriščenje več vrst davčnih olajšav. Njihova značilnost je,
da znižujejo davčno osnovo, ki je že ugotovljena na podlagi splošnih pravil glede davčno
priznanih odhodkov in prihodkov. Davčnih olajšav torej ne morejo izkoristiti davčni
zavezanci, ki imajo v davčnem obdobju davčno izgubo, razen če bodo v naslednjih davčnih
obdobjih ustvarili dovolj visoke dobičke, da bodo lahko za neizkoriščeni del davčne olajšave
iz preteklih let zmanjšali davčno osnovo v naslednjih davčnih obdobjih. Ta možnost velja le,
če zakon za neko olajšavo omogoča prenos neizkoriščenih davčnih olajšav v naslednja
obdobja.
Za lizingojemalce oziroma lizingodajalce so pomembne predvsem davčne olajšave,
določene v 55. členu ZDDPO-2 (olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj) in 55.a členu
ZDDPO-2 (olajšava za investiranje). V obeh primerih je, če so izpolnjeni zakonski pogoji,
mogoče uveljavljati znižanje davčne osnove za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva,
ki so pogosto predmet finančnega ali poslovnega lizinga ali transakcij »sale & leaseback«.
Zavezanci lahko skladno s 55. členom ZDDPO-2 uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove tudi
za nakup raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju
raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca. Davčne olajšave za vlaganje v raziskave in
razvoj torej ni mogoče izkoristiti za nakup osnovnih sredstev, ki se običajno uporabljajo v
družbi, ampak le za tista osnovna sredstva, ki se uporabljajo izključno za namene
raziskovalno-razvojne dejavnosti. Torej, če zavezanec kupi računalnik, ki ga uporablja za
splošne administrativne storitve ter za projekt raziskave in razvoja, ob nakupu takega
računalnika ne more uveljavljati znižanja davčne osnove za vlaganje v raziskave in razvoj,
lahko pa zavezanec za to sredstvo izkoristi olajšavo za investiranje. V primeru olajšave za
vlaganje v raziskave in razvoj lahko zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini
100 odstotkov zneska vlaganj, vendar največ v višini davčne osnove. Poleg odhodkov
amortizacije, ki znižujejo davčno osnovo, lahko torej zavezanec uveljavlja še znižanje
davčne osnove v celotni vrednosti sredstva, kar pomeni, da mu bo to sredstvo pravzaprav
dvakrat znižalo davčno osnovo. Država s tem aktivno podpira dejavnost raziskav in razvoja.
Te olajšave ni mogoče koristiti, če je zavezanec za vlaganja v sredstva prejel nepovratna
sredstva iz proračune RS ali EU.
Zavezanec lahko uveljavlja tudi znižanje davčne osnove v višini 40 odstotkov investiranega
zneska v opremo in neopredmetena sredstva,152 vendar največ v višini davčne osnove. Da
bi se dosegel namen zakonodajalca, je v prvem in drugem odstavku 55.a člena ZDDPO-2
opredeljeno, za investiranje v katera sredstva se lahko uveljavlja znižanje davčne osnove.
Za opremo za namene tega člena tako ne štejeta pohištvo in pisarniška oprema, razen
računalniške. Kar pomeni, da naj bi se olajšava koristila predvsem za produkcijsko opremo,
računalnike in podobno opremo. Hkrati je olajšavo mogoče koristiti tudi za nakup osebnih
vozil153 in avtobusov na hibridni ali električni pogon in motornih tovornih vozil z motorjem,
ki ustreza najmanj emisijskih zahtevam EURO VI. Posebej je dodana tudi določba, da lahko
v primeru finančnega najema znižanje davčne osnove uveljavlja lizingojemalec. V primeru
prodaje ali odtujitve sredstva prej kot v treh letih po letu vlaganja oziroma pred dokončnim
amortiziranjem skladno z ZDDPO-2, če je to krajše od treh let, mora zavezanec za znesek
izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo v letu odtujitve. Za odtujitev sredstva
šteje tudi prenehanje zavezanca in v primeru finančnega najema izguba pravice uporabe
opreme. Tudi skladno s tem členom davčni zavezanec ne more uveljavljati olajšave za
investicije, če je zavezanec za nakup sredstev prejel nepovratna sredstva RS ali EU.
Da se ne bi uveljavljalo znižanje davčne osnove za isto sredstvo na podlagi različnih členov ZDDPO-2, ki
določajo možnost koriščenja davčnih olajšav, je v 55. členu ZDDPO-2 določeno, da se olajšava za vlaganje v
raziskave in razvoj izključuje z olajšavo za investiranje po 55.a členu tega zakona.
153 Načeloma za investicije v motorna vozila ni mogoče uveljavljati znižanja davčne osnove.
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3.2.1.4 Obdavčitev transakcije »sale & leaseback« na ravni lizingodajalca
Kot že predhodno navedeno v poglavju 0, je z vidika računovodskih standardov pomembno,
ali transakcija povratne dobave pomeni povratni finančni ali poslovni najem. V primeru
povratnega poslovnega najema pogodba »sale & leaseback« predstavlja dve ločeni
transakciji, in sicer prodajno in povratni najem, če pa gre za povratni finančni najem, se
celotna transakcija presoja enotno kot transakcija financiranja. Ker se za namene davka od
dohodka pravnih oseb v tem delu v celoti uporabljajo pravila, določena v računovodskih
standardih, oziroma se za davčne namene upoštevajo prihodki in odhodki, ugotovljeni
skladno z računovodskimi standardi, bom v nadaljevanju opozorila le na posebnosti, na
katere je treba paziti z davčnega vidika, računovodski vidik pa je že predstavljen v poglavju
0.
3.2.1.4.1 Nakup sredstva in povratna dobava
Kadar povratna dobava pomeni transakcijo poslovnega lizinga, lizingodajalec kupljeno
sredstvo pripozna med svojimi osnovnimi sredstvi skladno z računovodskimi standardi. Pri
amortizaciji so mogoča odstopanja med računovodsko in davčno obravnavo, saj je za davčne
namene predpisana enakomerna časovna amortizacija po najvišjih davčnih stopnjah,
predpisanih v 33. členu ZDDPO-2. Pri tem je pomembno, da se za davčne namene kot strošek
prizna znesek amortizacije, obračunane skladno z računovodskimi standardi, vendar ne
višji, kot bi bil obračunan skladno z ZDDPO-2. Če obračunana amortizacija preseže znesek,
ki bi bil obračunan skladno z ZDDPO-2, se presežni znesek amortizacije prizna kot odhodek
v naslednjih davčnih obdobjih. Hkrati lahko lizingodajalec uveljavlja tudi morebitne davčne
olajšave, če izpolnjuje predpisane pogoje, opredeljene v poglavju 0. Ob povratni dobavi
lizingodajalec ohrani sredstvo v svojih poslovnih evidencah, v primeru nepremičnine pa
med naložbenimi nepremičninami skladno s SRS 6. Prihodki, ugotovljeni skladno z
računovodskimi standardi, pomenijo tudi prihodke za davčne namene.
V primeru povratnega finančnega lizinga v trenutku prodajne transakcije ni davčnih
učinkov za lizingodajalca. Davčne posledice ima samo lizinška transakcija, pri kateri
lizingodajalec tudi za davčne namene izkazuje le prihodke iz financiranja skladno z
računovodskimi standardi. Ob tem lizingodajalec nima davčnih upravičenj iz predmeta
lizinga, torej zanj ne more obračunavati amortizacije in nima s tem povezanih odhodkov,
niti ne more uveljavljati znižanja davčne osnove za morebitne davčne olajšave.
3.2.1.4.2 Predčasno prenehanje pogodbe
Predčasno prenehanje pogodbe se največkrat zgodi zaradi dveh razlogov:
– lizingojemalec predmet lizinga predčasno odkupi ali
– lizingojemalec ne poravnava svojih finančnih obveznosti, zato lizingodajalec odstopi od
pogodbe.
V primeru povratnega poslovnega lizinga bi bilo tudi mogoče, da lizingojemalec predčasno
odstopi od pogodbe, ker predmeta lizinga ne potrebuje več. V tem primeru posebnih
davčnih posledic ni. V nadaljevanju so zato predstavljeni davčni učinki pri predčasnem
prenehanju pogodbe zaradi predčasnega odkupa ali neporavnavanja finančnih obveznosti
lizingojemalca, ki ima predmet lizinga v povratnem finančnem najemu.
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Predčasen odkup
Če lizingojemalec predčasno poplača predmet lizinga in ga s tem predčasno odkupi, ni
posebnih davčnih posledic z vidika neposrednih davkov. Lizingodajalec diskontira
nezapadle neplačane obroke do trenutka prenehanja pogodbe oziroma odkupa, ki tvorijo
odkupno vrednost. Prihodki in odhodki pri tem ne nastanejo.
Prenehanje zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti
Kadar pogodba o povratnem finančnem lizingu preneha zaradi neizpolnjevanja finančnih
obveznosti, so lahko davčne posledice precejšnje.
Lizingodajalec mora skladno z računovodskimi standardi oslabiti zapadle neplačane
terjatve, če domneva, da te ne bodo poravnane oziroma ne bodo poravnane v celoti. Pri tem
mora za davčne namene upoštevati določbe 21. člena ZDDPO-2 in v okviru davčnega
obračuna, po potrebi, zmanjšati odhodke, ugotovljene skladno z računovodskimi standardi,
na raven davčno priznanih odhodkov.154
Če je bil ob prenehanju pogodbe o lizingu predmet lizinga fizično odvzet lizingojemalcu, je
treba presoditi, ali so s tem izpolnjeni pogoji za pripoznanje opredmetenega sredstva pri
lizingodajalcu. 155 Če lizingodajalec sredstvo, ki ga je odvzel lizingojemalcu, obvladuje
skladno s SRS, ga pripozna med svojimi sredstvi največkrat kot zalogo, saj je namen
lizingodajalca izključno prodaja takega sredstva. Lahko pa ga pripozna tudi med osnovnimi
sredstvi, če se odloči, da ga bo zadržal in uporabljal za opravljanje svoje poslovne dejavnosti.
Tako SRS 4 kot SRS 1 določata, da je treba sredstvo ob začetnem pripoznanju ovrednotiti po
nabavni ceni. Ker gre v danem primeru za odvzem predmeta lizinga, ki ga je za
računovodske namene ves čas obvladoval lizingojemalec, pravno pa je v lasti lizingodajalca,
se lahko postavi vprašanje, kaj bi bila v danem primeru nabavna vrednost sredstva. Ali je to
nabavna vrednost, ki je bila zaračunana po prodajni pogodbi, s katero je lizingodajalec dobil
lastništvo nad predmetom lizinga, ali je to katera druga vrednost? Menim, da bi bilo najbolj
ustrezno, da se sredstvo pripozna v knjigovodskih evidencah po pošteni vrednosti v
trenutku pripoznanja. Ker ZDDPO-2 ne vsebuje posebnih določb za tovrstne primere, se za
namene DDPO strogo sledi računovodski logiki.
Kadar lizingodajalec zaradi kakršnega koli razloga predmeta lizinga ne odvzame oziroma ga
ne more odvzeti, ker mu ga lizingojemalec ne želi vrniti v posest, sredstva ne sme pripoznati
v svojih knjigovodskih razvidih, saj ga ne obvladuje. Izjema bi bila, če bi lizingodajalec
predmet lizinga pustil lizingojemalcu v posesti na podlagi na novo sklenjene najemne
pogodbe, torej povsem novega pogodbenega razmerja, in bi nedvoumno prevzel vsa
ekonomska upravičenja in tveganja v zvezi s predmetom lizinga ter bi bili izpolnjeni pogoji
za obvladovanje in pripoznanje sredstva po SRS.
3.2.1.5 Obdavčitev sale & leaseback na ravni lizingojemalca
Davčni vidik transakcije na ravni lizingojemalca logično sledi davčni obravnavi na ravni
lizingodajalca.

Več o tem glej v poglavju 0.
V SRS in MRS postopki v primeru predčasnega prenehanja pogodbe o finančnem lizingu niso predpisani, zato
so rešitve pripravljene glede na splošna pravila o obvladovanju in pripoznavanju sredstev.
154
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3.2.1.5.1 Nakup sredstva in povratna dobava
Če povratno dobavo v transakciji »sale & leaseback« pomeni transakcija poslovnega
lizinga, se prihodki ali odhodki od prve transakcije, ki pomeni prodajo sredstva, pripoznajo
skladno z računovodskimi standardi. Prodajalec, ki je hkrati bodoči lizingojemalec, torej ob
prodaji sredstva tudi realizira izgube ali dobičke iz naslova prodaje. Pri obračunu davka od
dohodka pravnih oseb je treba upoštevati morebitne razlike med davčno in knjigovodsko
vrednostjo sredstva kot posledico morebitnih razlik med obračunano amortizacijo za
poslovne namene in najvišjo davčno priznano amortizacijo. Strošek najemnine, ki nastane
pri povratnem najemu, se pripozna skladno z računovodskimi standardi in upošteva tudi
kot odhodek za davčne namene. 156 Lizingojemalec mora ob prodaji sredstva povečati
davčno osnovo za znesek morebitne izkoriščene davčne olajšave, če še ni potekel triletni
rok od koriščenja te.
Če povratno dobavo v primeru transakcije »sale & leaseback« pomeni pogodba o
finančnem lizingu, se morebitni prihodki ali odhodki od prodaje sredstva tudi v tem
primeru pri lizingojemalcu izkazujejo skladno z računovodskimi standardi, tudi za namen
obdavčitve. Pri tem mora bodoči lizingojemalec kot prodajalec sredstva ob prodaji tega
upoštevati še 55.a člen ZDDPO-2 in povečati davčno osnovo za znesek izkoriščene olajšave,
če pred potekom treh let proda oziroma odtuji opremo, za katero je izkoristil davčno
olajšavo. Posebne določbe za transakcije »sale & leaseback« v tem členu ni. S pravnega
vidika je bila sklenjena prodajna pogodba, na podlagi katere je bilo sredstvo prodano, torej
bi strogo pravno lahko zatrdili, da je treba tudi v tem primeru povečati davčno osnovo,
čeprav prodajalec še naprej v celoti obvladuje sredstvo in tudi ne odpravi pripoznanja tega
sredstva v knjigovodskih evidencah. Skladno z načelom in dubio pro reo bi lahko zagovarjali,
da prvotnemu lastniku oziroma prodajalcu sredstva v primeru transakcije »sale &
leaseback«, pri čemer povratna transakcija pomeni transakcijo finančnega lizinga, ni treba
povečati davčne osnove za znesek izkoriščene olajšave, čeprav je prenesel lastninsko
pravico na sredstvu na bodočega lizingodajalca, pred potekom treh let od koriščenja
olajšave. Takšno stališče je v pojasnilu št. 4200-76/2008-2 z dne 16. 6. 2008 zavzel tudi
davčni organ.157 Poleg tega bi moral zavezanec, ki obvladuje sredstvo, skladno z načelom in
dubio pro reo in dejstvom, da zavezanci pri pripravi obračuna davka od dohodka pravnih
oseb sledijo računovodskim standardom, če ni v zakonu izrecno drugače predpisano,
nadaljevati amortizacijo sredstva, kot da prodajne transakcije pri transakciji »sale &
leaseback« ni bilo. Odhodek za davčne namene so tako le stroški financiranja.
3.2.1.5.2 Predčasno prenehanje pogodbe
Če pogodba o povratnem finančnem lizingu predčasno preneha zaradi odkupa predmeta
lizinga, posebnih davčnih posledic za lizingojemalca ni.
V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi plačilne nediscipline pa bi moral
lizingojemalec skladno s pravnimi pravili in običajno tudi pogodbenimi določili vrniti
predmet lizinga lizingodajalcu. Ker je bila lastninska pravica prenesena že s sklenitvijo
prodajne pogodbe v okviru transakcije »sale & leaseback«, je v primeru predčasnega
prenehanja pogodbe o povratnem finančnem lizingu pomembno vprašanje pripoznanja
predmeta lizinga pri lizingodajalcu oziroma odprava pripoznanja pri lizingojemalcu z vidika
računovodskih predpisov in posledično tudi za davčne namene. Pričakovati je namreč, da
Prilagoditve za namene DDPO so potrebne le izjemoma.
Pojasnila Fursa so podlaga za zagotovitev enotne prakse davčnih organov, in če se zavezanec ravna po njih,
lahko zagovarja, da je ravnal v dobri veri, vendar je treba opozoriti, da je Vrhovno sodišče RS v sodbi X Ips
76/2014 zapisalo, da takšno pojasnilo ni zavezujoči pravni vir in posledično sodišča na tovrstna pojasnila niso
vezana. Od 1. 1. 2016 velja novela ZDavP-2, v kateri je v 13. členu tega zakona jasno navedeno, da javno
objavljena pojasnila Fursa niso pravni vir.
156
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bo lizingodajalec v trenutku uveljavitve posesti nad predmetom lizinga sredstvo tudi
obvladoval in bodo izpolnjeni pogoji za pripoznanje sredstva v knjigovodskih razvidih
lizingodajalca, skladno z računovodskimi standardi. Posledično mora lizingojemalec
odpraviti pripoznanje sredstva v svojih knjigovodskih evidencah in torej realizirati
prihodke ali odhodke od odtujitve sredstva. Pri tem je treba paziti, da mora lizingojemalec
v letu prenehanja pogodbe o finančnem lizingu v obračunu davka od dohodka pravnih oseb
tudi povečati davčno osnovo za znesek morebitne izkoriščene davčne olajšave za
investiranje, če je preteklo manj kot tri leta158 od trenutka koriščenja olajšave za predmet
lizinga.
3.2.1.6 Prekvalifikacija lizinškega posla
Pomembne davčne posledice lahko nastanejo, če je naknadno ugotovljeno, da je bila lizinška
transakcija zaradi računovodske napake ali celo prevare narobe obravnavana za
računovodske in posledično tudi davčne namene. Problem se lahko pojavi predvsem pri
pogodbah, ki imajo deloma znake pogodbe o poslovnem najemu (lizingu) in deloma znake
pogodbe o finančnem najemu (lizingu) in je zelo težko določiti pravo naravo posla.
Evidetiranje pogodbe o poslovnem lizingu kot pogodbe o finančnem lizingu
Tovrstni primeri se redko zgodijo, saj je precej več primerov, pri katerih je na začetku
presoja, da pogodba pomeni pogodbo o poslovnem najemu, pa se zaradi novih dejstev ali
dodatnih razjasnitev naknadno izkaže, da je bil namen pogodbenih strank dejansko skleniti
pogodbo finančnem najemu.
V primeru računovodske napake 159 je računovodska obravnava v tem delu precej jasna.
Organizacija popravi pomembne napake iz preteklih obdobij za nazaj, in sicer v
računovodskih izkazih za obdobje, v katerem je bila napaka odkrita. Lizingodajalec mora
pripoznati predmet lizinga, lizingojemalec pa pripoznanje odpraviti. Ustrezno je treba
prilagoditi stroške amortizacije sredstva ter odhodke in prihodke, ki se zaradi popravka
napake spremenijo tako iz naslova financiranja kot prodaje sredstva. V primeru finančnega
lizinga bodo prihodki in odhodki nastali iz obresti, v primeru poslovnega lizinga pa bodo
prihodki in odhodki nastali iz naslova najemnin. Vsi učinki, ki iz tega izhajajo, se preračunajo
kot popravek napake za nazaj, kot da jih v preteklem obdobju ne bi bilo.160 Učinek popravkov
pomembnih napak se izkaže v prenesenem poslovnem izidu oziroma ustreznih kapitalskih
postavkah; če znesek napake ne presega praga pomembnosti, popravki učinkujejo na tekoči
poslovni izid.161
Večji problem se lahko pojavi pri popravku napak za davčne namene, pri čemer je
pomembno predvsem vprašanje zastaranja. V 125. členu ZDavP-2 je določen petletni
relativni rok, v 126. členu tega zakona pa desetletni absolutni zastaralni rok. Če zadeva še
ni zastarala, potem se napaka popravi skladno z določili ZDavP-2 in ZDDPO-2:
– kot povečanje ali zmanjšanje davčne osnove skladno s 14. členom ZDDPO-2 – popravek
se naredi v tekočem davčnem obračunu za obdobje, v katerem je bila napaka odkrita,
– kot samoprijava po 55. členu ZDavP-2, če je bila davčna obveznost prenizko obračunana,
ali
Triletni rok začne teči od trenutka, ko je lizingojemalec dejansko pridobil sredstvo, in trenutek izvedbe
transakcje »sale & leaseback« na ta rok nima vpliva.
159 V 5. točki Uvoda k SRS je določeno, da so napake opustitve postavk in napačne navedbe v računovodskih
izkazih za pretekla obdobja, ki izhajajo iz neupoštevanja ali napačne uporabe zanesljivih informacij, ki so bile na
voljo v času, ko so bili računovodski izkazi odobreni, in za katere se je upravičeno domnevalo, da bodo
pridobljene in upoštevane pri sestavitvi računovodskih izkazov.
160 Če to ne bi bilo izvedljivo, se to dejstvo razkrije.
161 Glej več v Uvod v SRS, 5. točka, str. 11–12.
158
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kot popravek skladno s 54. členom ZDavP-2, če je bila davčna osnova previsoko
izkazana.

Ker gre predvsem pri nepremičninskih poslih za dolgoročno financiranje, se lahko napaka
pri klasifikaciji odkrije šele po desetih letih in v teh primerih ni nedvoumno zakonsko
določeno, ali je treba napako popraviti tudi za davčne namene. Nedvomno pa je popravek v
primeru poteka zastaralnega roka mogoč, kadar gre za povečanje davčne obveznosti.162
Začetno evidentiranje pogodbe o finančnem lizingu kot pogodbe o poslovnem lizingu
Tudi če je bila pogodba o finančnem lizingu ob pripoznanju narobe evidentirana kot
pogodba o poslovnem lizingu, je treba učinke ugotavljati skladno z računovodskimi
predpisi. Popravki napake v tem delu so enaki kot že zgoraj navedeno, s tem da mora v
danem primeru lizingodajalec odpraviti pripoznanje predmeta lizinga, lizingojemalec pa ga
pripoznati med svojimi sredstvi in da so namesto prihodkov/odhodkov iz naslova najemnin
pripoznani prihodki/odhodki iz naslova financiranja.
Tudi z davčnega vidika se pojavi enako vprašanje kot v prejšnjem primeru, kakšen vpliv
imajo na možnost popravka zastaralni roki. Če bi iz naslova prekvalifikacije nastali dodatni
prihodki, potem ni dvoma, da bi zavezanec lahko vložil samoprijavo in naredil popravek
davčnih obračunov tudi za obdobja, ki so že predmet zastaranja. Če pa bi bila obveznost po
novem nižja, je skladno s 54. členom ZDavP-2 mogoče narediti popravek le za obdobje
zadnjih dvanajstih mesecev. Vendar se ta določba strogo tehnično gledano nanaša na
popravek obračuna davka od dohodka pravnih oseb, v danem primeru pa zavezanec ne bi
izvedel popravka v okviru obračunov za leta, v katerih so napake nastale, temveč v okviru
rednega obračuna kot popravek napake za nazaj. Če bi sklepali, da popravek napake za
pretekla obdobja ni mogoč, bi zavezanec zaradi nepravilne kvalifikacije pogodbe ob njenem
podpisu izgubil možnost ustrezne prerazporeditve prihodov in odhodkov in s tem v celoti
odprave napake. Menim, da to ni bil cilj zakonodajalca in da to ne izhaja iz zakona, zato se,
kadar gre za tovrstne popravke, vsi popravki lahko naredijo v tekočem obračunu DDPO,
skladno s 14. členom ZDDPO-2.
3.2.2 Mednarodni vidik in možnost davčne optimizacije
Pri čezmejnih lizinških poslih lahko tako lizingojemalec kot lizingodajalec izkoristita
nekatere davčne ugodnosti in tako optimirata poslovanje. To lahko dosežeta predvsem z
natančnim poznavanjem zakonodaje v državah, kjer lahko zaradi različnih klasifikacijskih
pravil, različne amortizacije, možnosti odloga prihodkov in podobno dosežeta velike davčne
ugodnosti. Razlike med državami, ki omogočajo tovrstno davčno optimiranje, bi po
navedbah Mehte na splošno lahko razdelili v te štiri skupine:
– splošna amortizacijska shema, ki vključuje dovoljene metode in stopnje amortizacije,
– kriterij, kdo ima pravico amortizirati sredstvo (pravni ali ekonomski lastnik),
– posebne olajšave oz. spodbude (npr. pospešena amortizacija) in
– omejitve za nekatera sredstva (npr. lizing sredstev).163
Večina držav ima v davčni zakonodaji določena pravila za preprečevanje davčnih utaj, s
katerimi preprečujejo agresivno davčno optimiranje. Glavna skupna os vseh pravil je, da se
sledi načelu ekonomske vsebine. Če ima posel ekonomsko vsebino, potem ga v večini
jurisdikcij ne obravnavajo kot davčno utajo oziroma neustrezno davčno prakso.164

Več o tem glej tudi v sodbi Vrhovnega sodišča RS, številka 76/2014, z dne 23. 4. 2015.
Mehta, A., International Taxation of Cross-Border Leasing Income, IBFD, 2004, str. 27–28.
164 Ibidem, str. 69–81.
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Eden od pomembnih dejavnikov, ki bo prav gotovo vplival na obdavčitev mednarodnih
oziroma čezmejnih transakcij, je tudi BEPS, 165 poseben akcijski načrt, ki ga je sprejel
OECD166. Vsa priporočila v okviru BEPS so neobvezujoča za države članice OECD, a nekatere
države del ukrepov že vnašajo v svojo zakonodajo, s čimer bodo poskušale preprečiti
agresivno davčno optimiranje in prelivanje dobička iz držav z višjo obdavčitvijo v države
brez obdavčitve ali z nizko obdavčitvijo, v katerih se ekonomske dejavnosti običajno ne
izvajajo.167
3.2.2.1 Odprava dvojnega obdavčevanja v Sloveniji
Davčni rezidenti smo v Sloveniji obdavčeni po svetovnem dohodku. To pomeni, da moramo
v Sloveniji za davčne namene prijaviti tako dohodke, ki imajo vir v Sloveniji, kot vse druge
dohodke, ki imajo vir kjerkoli drugje po svetu. Ker so največkrat dohodki z virom v drugih
državah po nacionalni zakonodaji obdavčeni tudi v teh državah, lahko to povzroči dvojno
obdavčitev dohodka. Ker bi dvojna obdavčitev istega dohodka povečala stroške poslovanja
in praktično onemogočila globalizacijo gospodarstva ter mednarodno poslovanje, so države
kmalu spoznale, da je treba sprejeti ukrepe, s katerimi bi se zaobšla taka dvojna obdavčitev.
Ti ukrepi so lahko v okviru nacionalne zakonodaje ali na podlagi mednarodnih sporazumov
ali pogodb, ki so lahko dvostranski ali večstranski.168
3.2.2.1.1 Splošno
Davčni zavezanec ima na podlagi 62. člena ZDDPO-2 pravico v davčnem obračunu odbiti v
tujini plačan davek za dohodek, ki ima vir v tujini. Vendar ta znesek ne sme presegati zneska
davka, ki bi bil od istega dohodka plačan v Sloveniji. To pomeni, da če je zavezanec od
dohodka z virom v drugi državi plačal davčni odtegljaj v višini 20 odstotkov, lahko v okviru
davčnega obračuna v Sloveniji odbije le davek, plačan v višini 17 odstotkov, saj je to stopnja
davka v Sloveniji. Končni davek, ki ga bo zavezanec tako plačal na dohodek, ki ima vir v
tujini, bo tako 20 odstotkov, s tem da mu bo za 17 odstotkov znižana obveznost za davek
(plačilo davka od dohodka pravnih oseb) v Sloveniji, kar pomeni, da dohodek dejansko ne
bo dvakrat obdavčen, bo pa končna obdavčitev višja, kot če bi imel dohodek vir v Sloveniji.
Slovenija bo namreč priznala samo zmanjšanje davčne obveznosti v višini, ki bi bila
odmerjena v Sloveniji, če bi bil vir dohodka v Sloveniji, kar je tudi logično.
Dodatno je v 63. členu istega zakona določena omejitev glede višine davka, ki ga zavezanec
lahko odbije od svoje davčne obveznosti v Sloveniji, in sicer ta ne sme presegati dejanskega
in dokončnega169 davka, plačanega v državi vira dohodka, ki ni Slovenija. Ob tem je treba
poudariti, da če ima Slovenija z državo vira sklenjeno Konvencijo o izogibanju dvojnega
obdavčevanja (v nadaljevanju KIDO), se za dokončen tuji davek šteje davek, ki ga je država
vira upravičena odtegniti skladno s KIDO. Torej če je v KIDO med Slovenijo in Avstrijo
urejeno, da davčni odtegljaj od licenčnin, ki so plačane upravičenemu prejemniku, v
Sloveniji ne sme presegati pet odstotkov davčne osnove, potem lahko davčni zavezanec od
svoje davčne obveznosti v Sloveniji odbije le petodstotni davčni odtegljaj, plačan v Avstriji,
tudi če je bil v Avstriji dejansko plačan odtegljaj v višini 20 odstotkov, ker zavezanec ni
Angl. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting.
Organization for Economic Co-operation and Development; slo. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in
razvoj.
167 Kar davčne utaje in agresivno davčno optimiranje presegajo meje te naloge, ta tema ni podrobneje
predstavljena. Več o tem na spletni strani OECD, http://www.oecd.org/ctp/beps-2015-final-reports.htm.
168 Podrobneje v Ključanin, E., in Zemljič, M., Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in
premoženja z obrazložitvijo, GV Založba, Ljubljana, 2004, str. 13–18.
169 Nekatere države imajo v nacionalni zakonodaji določene različne metode poračuna davka, pri čemer se v
trenutku nastanka davčne obveznosti plača višji davek, ki pa ga država, ob izpolnjevanju pogojev, naknadno vrne
v določenem delu oziroma ga zavezanec lahko poračuna, zato je treba za namene obdavčitve in odbitka davka,
plačanega v tujini, upoštevati dokončen znesek davčne obveznosti v tujini.
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uveljavljal ugodnosti po KIDO. V tem primeru bi prišlo do prave dvojne obdavčitve, ki pa ni
nezakonita, saj je nastala zato, ker zavezanec ni izvedel vseh postopkov, potrebnih za polno
uveljavitev svojih pravic – v tem primeru ni predložil ustreznih dokumentov, da bi znižal
davčni odtegljaj, plačan v Avstriji.170
Koriščenje ugodnosti odbitka davka, plačanega v tujini, je mogoče le na podlagi dokazil o
tem, da je bil davek v tujini dejansko plačan in na kakšni podlagi je bil plačan. Davčni
zavezanec mora imeti dokazila že v trenutku uveljavljanja odbitka tujega davka.
Če davčni zavezanec davka, plačanega v tujini, ni uveljavljal v rednem obračunu davka od
dohodka pravnih oseb za davčno leto, v katerem je bil davek v tujini plačan, lahko ta davek
uveljavlja v naslednjih davčnih napovedih, skladno s pravili določenimi v ZDavP-2.
Pomembno je, da davčni zavezanec, ki ima v Sloveniji davčno izgubo, svoje davčne
obveznosti ne more zniževati za davek, plačan od dohodka z virom v tujini, saj davčna
obveznost v Sloveniji ne obstaja in je posledično ni mogoče znižati. Presežka, ki bi v tem
primeru nastal oziroma bi nastal, ker bi bila davčna osnova v tekočem letu prenizka, ni
mogoče prenašati v naslednja leta. Te določbe so lahko za zavezance zelo pomembne, saj je
njihova posledica plačilo davčnih obveznosti na dohodke z virom v tujini, čeprav je
zavezanec dejansko posloval z davčno izgubo v Sloveniji.
3.2.2.1.2 Opredelitev ekonomske in pravne dvojne obdavčitve
O dvojnem obdavčevanju dohodka ali premoženja govorimo, kadar je isti dohodek ali
premoženje obdavčeno več kot enkrat. Dvojna obdavčitev je lahko ekonomska ali pravna.171
Ekonomska dvojna obdavčitev
O ekonomski dvojni obdavčitvi govorimo, kadar je isti dohodek obdavčen pri različnih
davčnih zavezancih. Pogosti so primeri dvojne obdavčitve na nacionalni ravni. Ponazorimo
jo lahko s primerom, kadar je dobiček družbe najprej obdavčen na ravni družbe, in sicer z
davkom od dohodka pravnih oseb, in nato ob razdelitvi družbenikom – fizičnim osebam še
na ravni fizične osebe z dohodnino. Ob tem je treba opozoriti, da ni ekonomske dvojne
obdavčitve, če se dobiček izplača pravni osebi, dvojna obdavčitev je torej šele ob končni
razdelitvi fizičnim osebam. Ekonomska dvojna obdavčitev je pogosto tudi v mednarodnem
okolju, kjer je določen dohodek vključen v davčno osnovo v eni državi, hkrati pa odhodki, ki
so nastali v drugi državi, ne znižujejo davčne osnove (npr. transferne cene).172
Pravna dvojna obdavčitev
O mednarodni pravni dvojni obdavčitvi govorimo takrat, ko se istemu zavezancu v dveh
državah z istovrstnim davkom obdavči isti dohodek, nastal v istem obdobju. 173 Take
situacije lahko nastanejo, kadar je isti davčni zavezanec:174
– rezident v dveh državah, na primer v eni zaradi stalnega prebivališča in v drugi zaradi
središča življenjskih interesov in ga obe državi obdavčita po pravilih svetovnega
dohodka (dvojno rezidentstvo),
Podrobneje v Pate, B., Ugotavljanje rezidentskega statusa za davčne namene, Davčno-finančna praksa, št. 11,
2015, str. 14.
171 Ključanin, E., in Zemljič, M., Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja z
obrazložitvijo, GV Založba, Ljubljana, 2004, str. 13–16.
172 Ibidem, str. 13.
173 Model Tax Convention on Income and on Capital 2010, OECD, Uvod, str. 12.
174 Podrobneje v Lang, M., Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, Linde Verlag, Dunaj 2010,
str. 23 – 24 in Ključanin, E., Zemljič, M., Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja
z obrazložitvijo, GV Založba, Ljubljana 2004, str. 14.
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obdavčen po pravilu svetovnega dohodka v eni državi in v drugi, ker je v njej vir
dohodka, npr. dividende, ki jih slovenski fizični osebi izplača avstrijski rezident, bi bile
brez uporabe KIDO obdavčene v obeh državah (dvojna davčna obveznost),
obdavčen v dveh državah, ker šteje, da ima v obeh isti dohodek vir – tovrstni primeri so
bolj redki in se zgodijo izjemoma (dvojni vir).

3.2.2.2 Odprava dvojnega obdavčevanja po mednarodnih predpisih
Da bi nerezidenti lahko izkoristili ugodnosti iz KIDO, morajo spoštovati postopke,
predpisane v členih od 259 do 264 ZDavP-2. Če želi nerezident doseči oprostitev ali znižanje
davčne obveznosti, ki bi jo moral plačati skladno s slovensko zakonodajo, če ne bi bilo KIDO,
lahko to doseže z oddajo ustreznega zahtevka 175 davčnemu organu. Ugodnost se lahko
koristi šele, ko davčni organ zavezancu vrne potrjen zahtevek in s tem potrdi ugodnost. Tudi
če zavezanec ni uveljavil ugodnosti v času plačila dohodka, lahko to stori naknadno. V
trenutku plačila je treba plačati celotno davčno obveznost, vendar bo davčni organ na
podlagi potrjenega zahtevka naknadno vrnil preveč plačani davek v Sloveniji.
3.2.2.2.1 Stopnja harmonizacije na področju neposrednih davkov v EU
Slovenija je v svoj pravni red prenesla:
– Direktivo Sveta 90/434/EGS o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve,
prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deleže družb iz različnih držav članic;
– Direktivo Sveta 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih
družb iz različnih držav članic (v nadaljevanju direktiva o matičnih in odvisnih družbah)
ter
– Direktivo Sveta 2003/94/ES o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter
licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic (v nadaljevanju direktiva
o obdavčitvi obresti in licenčnin).
Vse tri direktive so osnovni davčni okvir na področju direktnih davkov in so bile sprejete
predvsem s ciljem zagotoviti prosto poslovanje na trgu EU in zavezancem iz držav članic
omogočiti čim lažje poslovanje. Tako naj bi se, ne glede na to, v kateri državi članici
zavezanci opravljajo dejavnost, dobički obdavčili šele na ravni osebne obdavčitve, do takrat
pa se lahko kapital prosto pretaka po državah članicah, ne da bi ga dražil ali omejeval
problem plačila davčnih obveznosti.
Za namene te naloge je pomembna predvsem direktiva o obdavčitvi obresti in licenčnin, ki
je v slovensko zakonodajo prenesena z 72. členom ZDDPO-2. Direktiva velja le za družbe, ki
imajo eno od oblik, opredeljenih v aktu.176
Davčnega odtegljaja, ki je predpisan v 70. členu ZDDPO-2, torej v primeru izplačil obresti in
premoženjskih pravic ni treba plačati, če:
1. so izplačane upravičenemu lastniku,177 v drugi državi članici ali poslovni enoti družbe
države članice, ki je v drugi državi članici;
2. sta plačnik in upravičeni lastnik družbi, ustanovljeni v državah članicah EU ter
povezani178 tako, da:
t.i. KIDO obrazec oziroma Zahtevek za zmanjšanje oziroma oprostitev davka na podlagi določb mednarodne
pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka.
176 Glej 3. člen direktive o obdavčitvi obresti in licenčnin in prilogo (seznam družb).
177 To je skladno s četrtim odstavkom 72. člena ZDDPO-2 družba države članice, ki je prejemnik plačil v svojo
korist. Upravičeni lastnik ni posrednik za drugo osebo kot predstavnik, pooblaščenec ali pooblaščeni podpisnik
(zastopnik).
178 Najnižja udeležba, določena pod to točko, mora trajati vsaj 24 mesecev. Ta ukrep je naveden zaradi izogibanja
špekulativnih nakupov in transakcij le z namenom pridobitve davčne ugodnosti.
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a) je plačnik neposredno najmanj 25-odstotno udeležen v kapitalu upravičenega
lastnika,
b) je upravičeni lastnik neposredno najmanj 25-odstotno udeležen v kapitalu plačnika;
c) je ista družba neposredno najmanj 25-odstotno udeležena v kapitalu plačnika in
upravičenega lastnika;
3. plačnik ali upravičeni lastnik:
a) družba, ki ima eno od oblik, določenih v direktivi o obdavčitvi obresti in licenčnin,
b) za davčne namene rezident v državi članici EU v skladu s pravom te države in ne
šteje kot rezident zunaj EU v skladu s KIDO, sklenjene z državo nečlanico EU, in
c) je zavezanec za enega od davkov od dohodka, ki je določen z direktivo za vsako
državo članico.
Pomembno je, da ta oprostitev velja le za zneske obresti in premoženjskih pravic, ki ne
presegajo davčno priznanih zneskov po ZDDPO-2, torej le tiste zneske, ki so določeni
skladno s pravili o transfernih cenah med poveznimi osebami.
Opredelitev obresti, za katere se uporablja oprostitev, je podana v osmem odstavku 72.
člena ZDDPO-2. Obresti vključujejo: »dohodek iz vseh vrst terjatev ne glede na to, ali so
zavarovane s hipoteko, in ne glede na to, ali imajo pravico do udeležbe v dolžnikovem dobičku,
in še posebej dohodek iz vrednostnih papirjev ter dohodek iz obveznic ali zadolžnic, vključno s
premijami in nagradami, ki pripadajo takim vrednostnim papirjem, obveznicam ali
zadolžnicam. Kazni zaradi zamude pri plačilu se za namene tega člena ne štejejo za obresti.«
V naslednjem odstavku istega člena je še določeno, da »za namene tega člena vključujejo
plačila uporabe premoženjskih pravic plačila vsake vrste, prejeta za uporabo ali pravico do
uporabe kakršnihkoli avtorskih pravic za literarno, umetniško ali znanstveno delo, vključno s
kinematografskimi filmi in programsko opremo, kateregakoli patenta, blagovne znamke,
vzorca ali modela, načrta, tajne formule ali postopka ali za informacije o industrijskih,
komercialnih ali znanstvenih izkušnjah«.
Davčni zavezanec lahko uveljavlja oprostitev plačila davčnega odtegljaja, če predhodno
pridobi dovoljenje davčnega organa, ki se izda na podlagi vloge in dokazil o izpolnjevanju
pogojev (377. člen ZDavP-2).
V primeru poslovnega lizinga ugodnosti iz direktive o obdavčitvi obresti in licenčnin ni
mogoče koristiti, ker dohodki iz najemnin niso predmet te direktive, če pa bi družba, ki
izpolnjuje pogoje iz direktive, dala slovenski družbi sredstvo v finančni lizing ali obratno, bi
lahko družbi izkoristili polno oprostitev plačila davčnega odtegljaja od obresti. Oprostitev
plačila davka na viru lahko torej uveljavljajo le družbe, ki izpolnjujejo pogoje iz direktive. V
primeru poslovanja med kapitalskimi družbami iz EU bi bila torej transakcija finančnega
lizinga v celoti davčno nevtralna, tako kot v primeru transakcije med družbami v Sloveniji.
Za uveljavitev ugodnosti morajo davčni zavezanci v državi rezidentstva izpolniti tudi
administrativne obveznosti, ki jih posamezna država v zvezi s tem predpisuje. Slovenski
davčni zavezanci morajo za koriščenje ugodnosti skladno z 72. členom ZDDPO-2 in 377.
členom ZDavP-2 oddati davčnemu organu vlogo, skupaj z zahtevanimi dokazili, s katerimi
zavezanec dokazuje izpolnjevanje pogojev za oprostitev plačila davčnega odtegljaja. Davčni
zavezanci lahko uveljavljajo ugodnost oziroma oprostitev plačila davka šele po tem, ko od
davčnega organa prejmejo dovoljenje.
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3.2.2.2.2 Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojne obdavčitve dohodka in premoženja
(KIDO)179
Na svetu veljata dva vzorčna sporazuma, ki sta podlaga za KIDO:
– vzorčni sporazum OECD in
– vzorčni sporazum Združenih narodov.
Vzorčni sporazum OECD je v uporabi v razvitem svetu in tudi na splošno prevladuje. Vzorčni
sporazum Združenih narodov pa je nastal na podlagi sporazuma OECD, s tem da je
prilagojen na pogoje poslovanja med razvitimi in nerazvitimi državami, saj je bil to tudi
njegov cilj pri nastanku.180
Pravna dvojna obdavčitev je eden od dejavnikov, ki ga je nujno treba odpraviti, če se želijo
razviti ustrezni gospodarski odnosi med državami. Države članice to deloma lahko uredijo
z nacionalnimi predpisi, uveljavljena mednarodna praksa pa je, da države za ureditev
tovrstnih zadev sklepajo KIDO. Slovenija kot članica OECD svoje KIDO sklepa na podlagi
vzorčnega sporazuma OECD. Glavni namen vzorčnega sporazuma OECD je zagotoviti enotno
podlago za reševanje najpogostejših problemov, ki se pojavljajo na področju mednarodne
pravne dvojne obdavčitve. Države članice, ki sklepajo KIDO na podlagi tega vzorčnega
sporazuma, naj bi sledile tudi komentarjem OECD in jih upoštevale pri interpretaciji določb
KIDO.181 Vendar komentarji OECD za države članice niso zavezujoči. Za države članice tudi
ni zavezujoč vzorčni sporazum, temveč gre le za priporočila, ki naj bi jim države sledile.
KIDO, ki jo državi članici podpišeta, velja za vse rezidente ene ali obeh držav članic in se
uporablja na področju obdavčitve dohodkov in kapitala. Vsebuje glavne mehanizme za
reševanje težav, ki nastajajo pri uporabi mednarodnih davčnih načel. Poleg splošne
opredelitve rezidenta in dohodkov, ki so obravnavani s to KIDO, vsebuje pravila o alokaciji
posameznih dohodkov oziroma o pravici do obdavčitve v posamezni državi. Zadnji del
vzorčne konvencije vsebuje splošne določbe o:
– preprečevanju davčne diskriminacije,
– postopku skupnega dogovora v primeru različnih interpretacij določb ali dohodka in za
dosego rešitve težave zaradi morebitne dvojne obdavčitve,
– izmenjavi podatkov med državama podpisnicama,
– medsebojni pomoči pri izterjavi davkov,
– obravnavi diplomatskih in konzularnih predstavništev in
– ozemljih, ki jih zajema neka pogodba.182
KIDO je mednarodna pogodba, države članice pa same določijo, kako bo upoštevana v
nacionalni zakonodaji. Naloga držav je le, da prenesejo pomen (substanco) KIDO. To lahko
storijo z ustavnimi pravili, po katerih imajo KIDO enak status kot domača zakonodaja ali so
nad domačo zakonodajo, lahko pa tudi s prenosom vsebine KIDO v nacionalno
zakonodajo. 183 V Sloveniji vsako mednarodno pogodbo ratificira državni zbor, zato se
skladno z 8. členom Ustave RS uporablja neposredno.
Problem, s katerim se srečujejo države, je, da zavezanci postavljajo mednarodne strukture,
s katerimi poskušajo pridobiti davčno ugodnost, pri tem uporabljajo tudi t. i. treaty
Naziv vzorčnega sporazuma vsebuje le navedbo o izogibanju dvojne obdavčitve, nekoč pa je vseboval tudi
referenco na preprečevanje davčnih utaj in diskriminatornosti. Vsebinsko še vedno pokriva vsa ta področja,
vendar se je ime zaradi uporabnosti skrajšalo (OECD Model Convention, 2010, Uvod, str. 16).
180 United nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries, United
Nations, New York, 2001, Introduction., str. vi do xiv.
181 Model Tax Convention on Income and on Capital 2010, OECD, Uvod, str. 12.
182 Model Tax Convention on Income and on Capital 2010, OECD, str. 19.
183 Lang, M., Introduction to the Law of Double Taxation Conventions. Linde Verlag, Dunaj, 2010, str. 32.
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shopping.184 Države na različne načine rešujejo problem davčnih utaj oziroma izogibov, eni
ga vidijo kot zlorabo nacionalne zakonodaje, druge kot izključno zlorabo KIDO. Od leta 2013
je tako v komentarju OECD jasno zapisano, da bi bilo v nasprotju s cilji in namenom KIDO,
če bi njene ugodnosti lahko koristili zavezanci, ki so se odločili za določeno transakcijo z
glavnim ali izključnim ciljem doseganja davčne ugodnosti. V KIDO so z namenom izogibanja
takim strukturam že bile vnesene nekatere dodatne opredelitve, na primer pogoja
upravičenega prejemnika ter sedeža dejanske uprave družbe in poslovne enote.185
3.2.2.2.2.1 Splošna pravila
Podlaga za obdavčitev določenega dohodka je vedno v nacionalni zakonodaji. KIDO se
uporabi šele, če se izkaže, da želita dve državi (država vira in država rezidentstva) obdavčiti
isti dohodek. KIDO torej le omeji vsebino notranjega davčnega prava, da bi s tem preprečila
dvojno obdavčitev dohodka. Nikakor pa določbe KIDO državam članicam ne dajejo pravic
do obdavčitve dohodkov, ki niso obdavčeni že na podlagi nacionalnega prava.186
Kadar se pri čezmejnih transakcijah uporablja KIDO, je eno glavnih vprašanj, ki ga je treba
rešiti, katera pogodba je za neki dohodek in primer uporabljiva ter kakšna je kvalifikacija
dohodka, torej kateri člen KIDO se pri neki transakciji uporabi.
Kadar dve državi različno kvalificirata isti dohodek, govorimo o kvalifikacijskem
konfliktu. Državi podpisnici torej uporabljata različna distributivna pravila, kar lahko
povzroči dvojno obdavčitev ali neobdavčitev, redko pa situacijo, ko učinka ni, tedaj
govorimo o nepravem kvalifikacijskem konfliktu.
Za odpravo dvojnega obdavčenja dohodka se uporabljata dve osnovni metodi:
– metoda oprostitve ali izvzetja, ki se deli na metodo popolne oprostitve in metodo
oprostitve s progresijo. Zanjo je značilno, da bo dohodek v državi rezidentstva izvzet iz
obdavčitve, kadar ima država vira pravico do obdavčitve, vendar se v nekaterih primerih
dohodek lahko upošteva pri določitvi višine davčne stopnje;
– metoda dobropisa ali odbitka,187 ki se deli na metodo popolnega dobropisa in metodo
navadnega dobropisa. Država rezidentstva celotni dohodek z virom v drugi državi sicer
obdavči (vključi v davčno osnovo po nacionalni zakonodaji), a dovoli zavezancu, da svojo
davčno obveznost zmanjša za davek, plačan v državi vira.
Temeljna razlika med metodama je, da metoda oprostitve deluje na ravni dohodka, metoda
dobropisa pa na ravni davka.188 Države podpisnice se lahko same odločijo, katero metodo
za izogibanje dvojnega obdavčenja dohodka bodo uporabile tako na ravni nacionalne
zakonodaje kot KIDO. V okviru nacionalne zakonodaje Slovenija uporablja metodo
dobropisa oziroma odbitka, isto metodo največkrat uporablja tudi v KIDO, ki jih je
podpisala.
Kadar govorimo o lizingu, se običajno uporabljajo naslednji členi KIDO:
– člen 6 – dohodek iz nepremičnega premoženja,
– člen 11 – obresti,
– člen 12 – licenčnine in avtorski honorarji,
– člen 13 – kapitalski dobički in

Gre za strukture, pri katerih zavezanci poskušajo z izbiro najustreznejših KIDO doseči optimalno obdavčitev.
Model Tax Convention on Income and on Capital, Condensed version 2014, OECD, 2014, str. 120–126.
186 Pate, B., Postopek ugotavljanja rezidentstva za fizične osebe, Sirius, številka 1, 2014, str. 83.
187 V praksi imenovana tudi kreditna metoda.
188 Šeliga, N., Skladnost konvencij o izogibanju dvojni obdavčitvi med Slovenijo, Hrvaško, Madžarsko, Italijo in
Avstrijo z usmeritvami OECD. Diplomsko delo. Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, 2010, str. 11.
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–

člen 21 – drugi dohodki.189

3.2.2.2.2.2 Postopek skupnega dogovora
Kadar zavezanec meni, da so ali bodo dejanja ene ali obeh držav pogodbenic povzročila
obdavčitev, ki ni skladna s KIDO, lahko vloži zahtevo za začetek postopka skupnega
dogovora190 (25. člen vzorčnega KIDO).191 Zahtevek se mora vložiti v državi rezidentstva, in
sicer najpozneje v treh letih od trenutka, ko je nastal dogodek, ki je povzročil stanje, ki je v
nasprotju z določbami konvencije.192
Pristojne oblasti v državi rezidentstva zahtevo preverijo, in če je ni mogoče rešiti na podlagi
nacionalne zakonodaje, začnejo postopek skupnega dogovora. Dogovor, ki ga državi na
podlagi tega postopka skleneta, mora biti uveljavljen v obeh državah, ne glede na določbe
nacionalne zakonodaje.
V petem odstavku 25. člena vzorčnega KIDO je še določeno, da lahko državi podpisnici
dogovorita, da bosta, če jima v dveh letih 193 ne bi uspelo doseči dogovora, vprašanje
predložili arbitražnemu sodišču. Vendar je ta del člena opcijski in se državi lahko odločita
glede na možnosti, ki jih imata v zvezi s tem v svoji nacionalni zakonodaji.
V slovenski zakonodaji so pravila glede postopka skupnega dogovora na podlagi KIDO
določena v členih od 256 do 258 ZDavP-2. Postopek se tako lahko začne na pobudo enega
ali drugega zavezanca. Če se slovenski zavezanec odloči za začetek postopka, ga lahko začne
ne glede na predhodne odločitve, ki so že bile sprejete v zvezi s tem v Sloveniji. Dogovor, ki
ga državi skleneta na podlagi postopka skupnega dogovora, se uveljavi tudi, če je v nasprotju
s predhodnimi odločitvami davčnega organa. Dogovor je torej v celoti zavezujoč in ga
zavezanec lahko uveljavi v 12 mesecih od trenutka, ko je bil o odločitvi obveščen.
V zvezi s tem je pomembna sodba Vrhovnega sodišča RS, številka X IPS 17/2013, v kateri je
sodišče razsojalo o razmerju med sodnim postopkom in postopkom skupnega dogovora po
KIDO. Pri tem je navedlo, da postopek skupnega dogovora ne spada med izredna pravna
sredstva, zato z njim ni mogoče odpraviti pravnega razmerja, urejenega s pravnomočno
odločbo državnega organa. Ker so mednarodne pogodbe obvezen vir prava in jih je treba
spoštovati, bi Upravno sodišče moralo prekiniti postopek do odločitve v postopku o
skupnem odločanju in šele, ko je znan izid tega, po potrebi postopek na sodišču nadaljevati
ali ustaviti. Le tako bi se zavezancu zagotovile pravice, ki izhajajo iz mednarodne pogodbe.
Postopek skupnega dogovora ni alternativa domačim pravnim sredstvom, ki morajo biti v
vsakem primeru vložena. Zastaralni roki po ZDavP-2 za primer postopka skupnega
dogovora ne veljajo (259. člen ZDavP-2).
Za namene te naloge se v splošnem delu vedno navajajo členi iz vzorčnega modela pogodbe OECD, ki je veljal
22. 7. 2010.
190 Slovenija je prve postopke začela oziroma bila v njih vključena leta 2008, ko so se začeli trije taki postopki. V
letu 2013 je bilo po podatkih OECD začetih šest postopkov, v katere je bila vključena Slovenija, kar je največ v
enem letu do zdaj (http://www.oecd.org/ctp/dispute/map-statistics-2013.htm).
191 Poleg postopka skupnega dogovora se lahko zavezanci odločijo tudi za postopek arbitraže, vendar je ta mogoč
le v primeru sporov na področju transfernih cen. Več o tem v Pate, B., Arbitration Procedures in International
Tax Law: Arbitration Convention, v Herdin Winter, J., Hofbauer, I., The Relevance of WTO Law for Tax Matters,
Postrgraduate International Tax Law, Linde Verlag Wien, 2006, str. 573–598.
192 V zakonodaji ni podrobneje predpisano, kaj pomeni dogodek, ki je povzročil dvojno obdavčitev, torej kdaj
začne teči triletni rok. Ni mogoče povsem izključiti možnosti, da bi v primeru davčnoinšpekcijskega nadzora tak
trenutek pomenila že izdaja zapisnika z ugotovitvami, katerih posledica bi bila pravno dvojna obdavčitev
dohodka, čeprav bi bilo bolj verjetno, da bi kot tak dogodek veljala šele odločba Fursa.
193 V letu 2013 je povprečen čas trajanja reševanja vprašanja v postopku skupnega dogovora znašal 23,57
meseca (Pate, B., Mercina, J., 2015, str. 121).
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3.2.2.2.2.3 Pregled določb KIDO
Transakcije z nepremičninami
Kadar ima rezident ene države dohodke iz nepremičnin v drugi državi oziroma takšne, ki
zapadejo obdavčitvi tako v državi vira kot državi rezidentstva, je treba za rešitev problema
dvojne obdavčitve uporabiti 6. ali 13. člen KIDO. V primeru stalne poslovne enote pa tudi 7.
člen.
V 6. členu vzorčne KIDO je določeno, da je dohodek, ki ga rezident ene države doseže iz
nepremičnine, ki je v drugi državi, lahko obdavčen v državi, kjer nepremičnina leži.
Obdavčitev je torej v državi vira, ki ima primarno pravico do obdavčitve tega dohodka, kar
velja tudi, če dohodek družbe le posredno izvira iz nepremičnine.
Ta člen KIDO se uporablja za dohodke, ki so ustvarjeni z neposredno uporabo, oddajanjem
v najem ali drugačno uporabo nepremičnine, načeloma pa ne velja za dohodke, ki jih
zavezanec doseže ob prodaji nepremičnine. V teh primerih naj bi veljal ali člen 7. o poslovnih
dobičkih ali člen 13. o kapitalskih dobičkih. Vendar so si nekatere države članice, npr.
Kanada, pridržale pravico, da v KIDO, ki ga podpišejo, vključijo med dohodke, ki se
obravnavajo po 6. členu KIDO, tudi dohodke iz prodaje nepremičnine.194
V drugem odstavku 6. člena vzorčnega sporazuma je podana še opredelitev, kaj vse naj bi se
štelo za nepremičnino za namene tega člena. Splošno načelo je, da se za opredelitev pomena
nepremičnine uporabi zakonodaja države članice, v kateri nepremičnina leži. Vendar je
dodatno poudarjeno, kaj naj bi izraz nepremičnina zajemal in česa ne.
Obresti
Dohodki iz obresti so običajno obdavčeni z davčnim odtegljajem pri viru in hkrati v
omejenem obsegu tudi v državi rezidentstva prejemnika. Pravne osebe, ki izpolnjujejo
pogoje iz direktive o obdavčitvi obresti in licenčnin, lahko na tej podlagi upoštevajo polno
oprostitev plačila davčnega odtegljaja. V vseh drugih primerih pa je treba za izogibanje
dvojni obdavčitvi uporabiti določbe KIDO.
V 11. členu vzorčne KIDO so podana pravila glede pravice do obdavčitve dohodka in
opredelitev dohodka. Načeloma velja, da naj bi bile obresti obdavčene v državi rezidentstva
prejemnika dohodka. Vendar naj bi tudi država vira imela pravico do obdavčitve določenega
dela dohodka, a naj davčni odtegljaj ne bi presegal 10 odstotkov celotnega dohodka. Morata
pa to državi pogodbenici sami dogovoriti in določiti v vsaki pogodbi. Če ima upravičeni
prejemnik stalno poslovno enoto v državi vira, so obresti obdavčene na ravni te stalne
poslovne enote.
Pomembno je poudariti, da šteje kot prejemnik obresti, ki je upravičen do ugodnosti iz KIDO,
oseba, ki je dejanski upravičeni prejemnik. Taka določba je vnesena predvsem zaradi
preprečevanja zlorab KIDO in postavljanja struktur brez ekonomske narave, za dosego
davčnih ugodnosti.
Predno pa uporabimo 11. člen KIDO, se je treba prepričati, da dohodek, ki ga izplačujemo
ali prejemamo, res pomeni obresti za namene te KIDO. Obresti za namene tega člena so vsi
dohodki iz terjatev kakršne koli vrste, ne glede na to, ali so zavarovane s hipoteko ali ne, in
ne glede na to, ali imajo pravico do soudeležbe pri dolžnikovih dobičkih, in še posebej
dohodek iz državnih vrednostnih papirjev in dohodek iz zadolžnic ali obveznic, vključno s
194
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premijami in nagradami, ki pripadajo takim vrednostnim papirjem, obveznicam in
zadolžnicam. Pogodbene kazni zaradi zamude v plačilu se po tem členu ne štejejo za obresti.
Licenčnine
Kot pri obrestih tudi pri licenčninah velja, da lahko družbe iz EU, ki izpolnjujejo pogoje iz
direktive o obdavčitvi obresti in licenčnin, koristijo ugodnosti po tej direktivi in se s tem v
celoti izognejo davčnemu odtegljaju v državi vira. Družbe, ki niso upravičene do ugodnosti
po tej direktivi, morajo v izogib dvojni obdavčitvi dohodka upoštevati 12. člen KIDO.
V vzorčnem KIDO je predvideno, da naj bi bile licenčnine obdavčene le v državi rezidentstva
upravičenega prejemnika dohodka. Ne glede na to je Slovenija skoraj v vseh svojih KIDO195
sklenila dogovor, da ima v omejenem obsegu pravico do obdavčitve dohodka tudi država
vira.
Pri tem je posebej za področje poslovnih lizingov zanimiva opredelitev licenčnin in
avtorskih honorarjev. Vzorčna KIDO, ki je bila objavljena leta 1963, in različica iz leta 1977
sta pri opredelitvi licenčnin vključevali navedbo, da ta vključuje tudi plačila za uporabo ali
pravico do uporabe industrijske, komercialne in znanstvene opreme. Glede na komentar
OECD iz leta 1977 licenčnine vključujejo pravico do uporabe te opreme, niso pa v tem členu
vključeni tudi prihodki od prodaje te opreme. Leta 1992 je bila objavljena revizija vzorčne
KIDO, v kateri je bil iz opredelitve licenčnin brisan del, ki se nanaša na pravico do uporabe
ter uporabo industrijske, komercialne in znanstvene opreme.196 Ne glede na to je mnogo
držav to opredelitev za licenčnine vključilo v svoje KIDO. Med njimi je tudi Slovenija, ki je to
določbo vključila v petindvajsetih od oseminpetdesetih trenutno veljavnih KIDO.197
Trenutna opredelitev besedne zveze licenčnine in avtorski honorarji torej zajema kakršna
koli plačila, prejeta za uporabo ali pravico do uporabe vsake avtorske pravice za literarno,
umetniško ali znanstveno delo, vključno s kinematografskimi filmi, kakršnega koli patenta,
zaščitne znamke, oblike ali modela, načrta, tajne formule ali postopka ali za informacije, ki
se nanašajo na industrijske, komercialne ali znanstvene izkušnje.198
Drugi dohodki
Vsi dohodki, ki niso posebej opredeljeni v katerem izmed členov KIDO, a imajo vir v drugi
državi, kot je država rezidentstva prejemnika dohodka, so obdavčeni skladno z 21. členom
vzorčnega KIDO, in sicer v državi rezidentstva. Ta člen se torej uporablja v vseh primerih,
ko imamo opravka z dohodkom, ki ni opredeljen v KIDO, in za vse te dohodke ima izključno
pravico obdavčitve država vira.
3.2.2.2.2.4 Poslovni lizing
Pri lizingu premičnin je treba pri določitvah dohodka za namene KIDO ločiti med
poslovnim in finančnim lizingom. Pri poslovnem lizingu se dohodki, ki jih lizingodajalec
Najdeno na
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Mednarodno_obdavcenje/Vprasa
nja_in_odgovori/Pogosta_vprasanja_in_odgovori_Dividende__obresti_in_premozenjske_pravice.pdf, str. 11.
196 Mehta, A., International Taxation of Cross-Border Leasing Income, IBFD, 2004, str. 133–134.
197 Ta opredelitev ni vključena v naslednjih mednarodnih pogodbah, ki jih je podpisala Slovenija: Avstrija,
Azarbejdžan, Belgija, Bosna, Ciper, Danska, Finska, Francija, Gruzija, Hrvaška, Irska, Islandija, Izrael, Kuvajt,
Luksemburg, Malta, Moldavija, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Republika Koreja, Rusija,
Singapur, Švica, Turčija, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, ZDA, Kosovo, Združeni arabski
emirati. Najdeno na http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/mednarodno_obdavcenje/.
198 Model Tax Convention on Income and on Capital 2010, OECD, str. 57.
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doseže običajno obravnavajo po členih 7., 12. ali 21. KIDO. Dohodki se obravnavajo skladno
s 7. členom KIDO, če so doseženi v okviru opravljanja poslovne dejavnosti SPE v državi vira.
Kadar lizingodajalec nima SPE v državi vira, se dohodek presoja po 12. ali 21. členu KIDO.
Če je v KIDO pri opredelitvi licenčnin vključena tudi določba, da se tudi plačila za uporabo
ali pravico do uporabe industrijske, komercialne in znanstvene opreme štejejo kot
licenčnina,199 se dohodki, doseženi pri poslovnem najemu, za namene KIDO obravnavajo
skladno z 12. členom. Če pa opredelitev licenčnin v KIDO ne vključuje uporabe in pravice do
uporabe industrijske, znanstvene in komercialne opreme, so taki dohodki za namene KIDO
obravnavani skladno z 21. členom - drug dohodek. Ker so pravila za alokacijo obdavčitve
različna pri vseh navedenih členih, je pravilna določitev dohodka in uporaba določb KIDO
zelo pomembna za pravilno uporabo alokacijskih pravil in ustrezno obdavčitev ter ima
lahko tudi precejšen vpliv na končno višino davčne obveznosti.
Pri poslovnem lizingu nepremičnin se za določitev države, ki ima pravico do obdavčitve
dohodka, vedno uporabi 6. člen KIDO.
3.2.2.2.2.5 Finančni lizing
Bolj kompleksno je vprašanje uporabe ustreznega člena KIDO in klasifikacije dohodka za
namene uporabe te v primeru finančnega lizinga. Države različno obravnavajo finančni
lizing, nekatere po strogi pravni formi, druge bolj glede na ekonomsko vsebino pogodbe in
od tega je tudi odvisno, ali gre dejansko za pogodbo o najemu, prodajno pogodbo ali katero
drugo obliko pogodbe. Ker lahko države podpisnice KIDO za namene svoje nacionalne
zakonodaje različno obravnavajo transakcijo finančnega lizinga, bi bilo koristno, da bi se za
namene uporabe KIDO ta opredelitev poenotila, torej da se uporabi avtonomna opredelitev
samo za namene KIDO. Če v primeru kvalifikacijskega konflikta v KIDO ni podrobneje
določeno, kako naj bi se dohodek obravnaval oziroma katero pravilo velja, naj bi skladno z
mednarodno prakso v teh primerih veljala klasifikacija države vira. Vendar to pravilo ni
zavezujoče in državi lahko tudi vztrajata vsaka pri svoji obravnavi dohodka. Takšno stanje
lahko pripelje do dvojne obdavčitve ali neobdavčitve dohodka, kar je v nasprotju z
namenom KIDO.200
V primeru finančnega lizinga so lahko torej glede na klasifikacijo dohodka uporabljivi
različni členi KIDO. Če se finančni lizing obravnava kot dejanski najem, bi bilo treba tudi te
dohodke presojati, kot je navedeno za primer poslovnega lizinga v poglavju 0.
Ker se prihodki od finančnega lizinga skladno z računovodskimi standardi običajno
izkazujejo kot prihodki iz financiranja, se odpira vprašanje, zakaj se ne bi ti dohodki tudi za
namene KIDO obravnavali kot obresti. Odgovor na to je odvisen predvsem od opredelitve
obresti v 11. členu KIDO in opredelitve obresti v posamezni državi. Skladno s komentarjem
OECD 201 najbi obresti za namene KIDO pomenile predvsem nadomestilo za posojeni
denar. 202 Lahko pa države podpisnice pri pogajanjih za sklenitev KIDO dogovorijo tudi
drugačno opredelitev obresti.203 Vogel navaja, da naj bi se prihodki od finančnega lizinga
obravnavali enako kot prodaja na obroke ali prodaja z možnostjo odkupa. Pri vseh naj bi
znesek, ki presega vračilo glavnice, pomenil strošek obresti in posledično naj bi se za

Glej več o tem pod naslovom Licenčnine, str. 52.
Mehta, A., International Taxation of Cross-Border Leasing Income, IBFD, 2004, str. 135–136.
201 Države članice niso zavezane slediti komentarjem OECD, vendar jih v praksi pogosto upoštevajo.
202 Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2014, OECD, 2014, str. 208.
203 Kot navaja Mehta, je Mehika v nekatere svoje mednarodne pogodbe vključila v 11. člen tudi navedbo, da
prihodke iz finančnega lizinga obravnava kot obresti. To po njegovem mnenju kaže na to, da načeloma dohodki
iz finančnega lizinga niso vključeni v ta člen (Mehta, A., 2004, 136–139).
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namene KIDO uporabil 11. člen. 204 Nasprotno Mehta meni, da naj bi se prihodki iz
finančnega lizinga načeloma obravnavali kot poslovni dobički.205
3.2.3 Pregled zakonodaje v Avstriji
V Avstriji, kot v večini držav, velja za rezidente načelo svetovnega dohodka. Stopnja davka
od dobička je 25 odstotkov. Nerezidenti, družbe, ki nimajo sedeža ali dejanske uprave v
Avstriji, so obdavčeni za dohodke, ki imajo vir v Avstriji.
Davčna zakonodaja v Avstriji vključuje več določb, vezanih na davčno priznavanje obresti, s
katerimi se poskuša preprečiti mednarodne strukture davčnega optimiranja v okviru
koncernskih družb. Kljub temu v zakonodaji ni neposrednih določb glede tanke
kapitalizacije, tako da se ustrezna kapitalska struktura presoja glede na okoliščine primera.
Od 1. 1. 2015 se je v Avstriji spremenila zakonodaja glede davčnega odtegljaja. Kadar so
obresti plačane tujim družbam, so te predmet davčnega odtegljaja le, kadar je dolg
zavarovan s hipoteko na avstrijski nepremičnini. Še vedno pa so predmet davčnega
odtegljaja licenčnine, in sicer je treba v primeru plačila licenčnin obračunati in plačati 20odstotni davčni odtegljaj. V Avstriji kot državi članici EU je mogoče uveljavljati ugodnosti, ki
izhajajo iz direktiv, poleg tega je sklenila mnoge KIDO.206
Splošna opredelitev dohodkov je podana v 2. členu zakona o dohodku (EStG 1988).207 V
smernicah o izvajanju EStG je v komentarju k 2. členu tudi poglavje 2.5, ki opredeljuje
lizinške transakcije. V uvodu je podana opredelitev finančnega lizinga, sledijo pa merila za
presojo v nekaterih primerih in navodila, kdaj je treba predmet lizinga pripisati
lizingojemalcu ali lizingodajalcu, torej kdaj šteje, da so ekonomska tveganja prešla na
lizingojemalca.208
V poglavjih 2.5.2.6 in 2.5.2.7 smernice o izvajanju EStG je podrobneje opredeljeno, kako je
treba za davčne namene pripoznati dohodke, če se predmet lizinga pripiše lizingojemalcu,
in kako, kadar se ta pripiše lizingodajalcu. V poglavju 2.5.2.7 Rz 150 pa je predstavljena tudi
obravnava v primeru posla »sale & leaseback«, ki je pomembna za lažje razumevanje
primera v nadaljevanju, zato je predstavljena le ta določba.
Kadar je treba pri transakciji »sale & leaseback« predmet lizinga pripisati
prodajalcu/lizingojemalcu, ker sam ohrani ekonomsko lastništvo, je treba takšno
transakcijo obravnavati kot posojilno oziroma finančno. Znesek glavnice je za
lizingojemalca obveznost iz naslova prejetega financiranja. Razliko do nižjega
razpoložljivega zneska pa mora aktivirati in nato amortizirati degresivno glede na trajanje
najema. Lizingodajalec ravna obratno.
3.2.4 Praktični prikaz mednarodne transakcije
Cilj te naloge ni natančno opredeliti vseh računovodskih vidikov transakcije, temveč le
poudariti davčne posledice, ki nastanejo ob poslu »sale & leaseback« v primeru mednarodne
transakcije. Pri primeru torej ne bodo upoštevane potrebe po prevrednotovanju, razkritjih
in druge postavke, ki načeloma nimajo vpliva na davčno osnovo oziroma se zgodijo po
Vogel, K., Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, Fourth Edition, Volume 1. Kluwert Law International,
2015, str. 931.
205 Mehta, A., International Taxation of Cross-Border Leasing Income, IBFD, 2004, str. 136.
206 Povzeto po Guidelines to taxation 2015, LeitnerLeitner, marec 2015, str. 17–35.
207 Einkommensteuergesetz 1988, Uradni list, št. 400/1988, nazadnje spremenjeno v Uradnem listu, številka
118/2015. Ta zakon določa predvsem obdavčitev dohodka iz dejavnosti, vsebuje pa določbe, ki se smiselno
uporabljajo tudi za družbe.
208 Podrobneje o tem glej poglavje 4.7.5.1 DDV zakonodaja na področju lizinških poslov.
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transakciji in imajo vpliv pozneje. Pri prikazu prav tako niso vključene druge davčne
obveznosti kot davek od dohodka pravnih oseb. Zaradi obsežnosti primera bo zato v tem
delu zadeva poenostavljena in predstavljena le z vidika posledic transakcije prodaje in
povratnega najema.
Mednarodna transakcija bo predstavljena na primeru davčnih zavezancev iz Avstrije in
Slovenije. Za ustrezen dejanski prikaz učinkov bo mednarodna transakcija predstavljena na
dveh primerih, enkrat je lizingodajalec v Avstriji in drugič v Sloveniji. Obe družbi sta
rezidenta za davčne namene v državah, kjer imata sedež, in nista povezani za davčne
namene, ob tem slovenski zavezanec za pridobitev financiranja ni pridobil jamstva
povezane osebe (družbenika). Nobena od družb tudi nima SPE v drugi državi.
3.2.4.1 Lizingodajalec v Avstriji
Slovenska družba je lastnik stroja, ki ga uporablja v proizvodnji. Ker ji je zmanjkalo
finančnih sredstev, se odloči poiskati financiranje. Z avstrijsko lizinško družbo dogovori
posel »sale & leaseback«. V pogodbi o lizingu je dogovorjeno, da bo predmet lizinga (stroj)
po plačilu zadnjega obroka prešel v last slovenske družbe.
Davčne implikacije pri avstrijski lizinški družbi kot lizingodajalcu
Transakcija se skladno z avstrijsko zakonodajo obravnava kot transakcija financiranja.
Stroj, ki ga avstrijska lizinška družba kupi na podlagi prodajne pogodbe, ta torej ne pripozna
kot sredstvo v svojih knjigovodskih razvidih, temveč za ta znesek izkaže terjatev do
lizingojemalca. Iz transakcije povratnega lizinga pa ta družba ustvari prihodke iz
financiranja (obresti), ki so obdavčeni v Avstriji po načelu svetovnega dohodka. Davek, ki ga
je slovenska družba kot plačnik obresti plačala v Sloveniji v obliki davčnega odtegljaja, se v
višini pet odstotkov prizna kot odbitek tujega davka avstrijske lizinške družbe v Avstriji
(kreditna metoda).209 Avstrija obresti od finančnega lizinga obravnava po 11. členu KIDO.210
Davčne implikacije pri slovenski družbi kot lizingojemalcu
Skladno s SRS se pri prodaji ne pripoznajo prihodki ali odhodki, ker se transakcija skladno
s SRS obravnava kot transakcija financiranja. Obresti, ki jih mora lizingojemalec plačati, so
davčno priznani odhodki.211
Obresti, ki jih slovenska družba plača, imajo vir v Sloveniji in skladno s 70. členom ZDDPO2 je ob plačilu teh nerezidentu treba obračunati in plačati davčni odtegljaj. Plačnik davka je
slovenska družba. Davčni odtegljaj je treba obračunati in plačati v višini 15 odstotkov od
zneska obresti. Pogoji za oprostitev odtegljaja po direktivi o obdavčitvi obresti in licenčnin
niso izpolnjeni, zato mora zavezanec pred izplačilom davka preveriti še KIDO z Avstrijo.
Slovenija obresti, ki jih plača v primeru finančnega najema ali transakcije »sale &
leaseback«, obravnava po 11. členu KIDO,212 skladno s katerim lahko rezident Slovenije pri
izplačilu obresti rezidentu Avstrije, ki je upravičeni prejemnik teh obresti, obračuna in plača
največ petodstotni davek. Da bi dosegel znižanje odtegljaja s 15 na 5 odstotkov, mora

1. člen Uredbe o preprečitvi dvojnega obdavčenja. Uredba je bila sprejeta na podlagi 48. člena
Bundesabgabeordnung (BAO), torej zakona, ki predpisuje davčne postopke v Avstriji.
210 Glej pojasnilo GZ BMF – 010221/0424-IV/4/05, z dne 6. junija 2005.
211 Kot že predhodno navedeno, izhajamo iz predpostavke, da lizingodajalec in lizingojemalec nista povezani
osebi in so izpolnjeni tudi vsi drugi pogoji za davčno priznavanje odhodkov iz naslova obresti.
212 Lang in Daurer navajata, da ker je KIDO med Slovenijo in Avstrijo podpisan na podlagi vzorca OECD iz leta
1992, se tudi pri interpretaciji določb uporablja komentar na takratni KIDO (Lang in Dauer, 2015, str. 2).
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slovenska družba davčnemu organu v Sloveniji predložiti obrazec KIDO 2213 , ki ga mora
avstrijska lizinška družba predhodno potrditi pri svojem davčnem organu. Šele ko
slovenska družba od slovenskega davčnega organa prejme potrjen obrazec KIDO 2, lahko
ob izplačilu obresti obračuna in plača petodstotni davčni odtegljaj. Če ob plačilu obresti
slovenska družba še nima potrjenega obrazca KIDO 2, mora obračunati in plačati 15odstotni davčni odtegljaj, naknadno pa lahko na podlagi predloženega in potrjenega KIDO
10214 zahteva vračilo preveč plačanega davka.
3.2.4.2 Lizingodajalec v Sloveniji
Avstrijska družba A je lastnik stroja, ki ga uporablja v proizvodnji. Ker ji je zmanjkalo
finančnih sredstev, se odloči poiskati financiranje. Pridobi ga pri slovenski lizinški družbi, s
katero dogovori posel »sale & leaseback«. Skladno s pogodbo o lizingu bo predmet lizinga
(stroj) po plačilu zadnjega obroka prešel v last slovenske lizinške družbe.
Davčne implikacije pri slovenski lizinški družbi kot lizingodajalcu
Slovenska lizinška družba ima obdavčljive prihodke iz naslova financiranja. Ker v Avstriji ni
davčnega odtegljaja pri plačilu obresti,215 je neto prihodek enak bruto znesku in uporaba
KIDO ni potrebna. Prihodki so obdavčeni izključno v Sloveniji.
Davčne implikacije pri avstrijski družbi kot lizingojemalcu
Avstrijska družba skladno z avstrijsko zakonodajo ne obračuna davčnega odtegljaja pri viru.
Ker dohodek ni obdavčen v državi vira, uporaba KIDO ni potrebna, saj je obdavčitev
izključno v državi rezidentstva, to je v Sloveniji.
3.2.4.3 Povzetek ugotovitev praktičnega prikaza
Iz predstavljenih primerov lahko vidimo, da je transakcija lahko davčno nevtralna ne glede
na nacionalno zakonodajo, če obe državi enako opredelita dohodek. Postopek je
administrativno preprostejši v primeru lizingojemalca v Avstriji, saj se v tem primeru že po
nacionalni zakonodaji izognemo davčnemu odtegljaju. Vendar je na ravni zavezanca enak
učinek tudi, če mora uporabiti KIDO, saj obe državi dohodke iz financiranja iz transakcije
»sale & leaseback« obravnavata skladno z 11. členom KIDO. Imata pa obe transakciji
različen vpliv na proračun držav, saj Slovenija v prvem primeru dobi petodstotni davčni
odtegljaj, v drugem primeru pa poln dohodek, medtem ko Avstrija v prvem primeru prizna
svojim rezidentom kredit v višini petodstotnega odtegljaja, plačanega v Sloveniji, na drugi
strani pa nima nobenega prihodka iz naslova odtegljaja, če je lizingodajalec iz druge države,
v tem primeru Slovenije.
Odločitve držav, kako bodo obravnavale dohodke, imajo torej lahko pomemben vpliv na
zavezance in prihodke držav. Pri tem je v prikazanem mednarodnem primeru zadeva precej
poenostavljena, hkrati pa izbrani državi za namene KIDO enako obravnavata obresti v
primeru finančnega lizinga in transakcije »sale & leaseback«. Če bi za prikaz izbrali katero
Zahtevek za zmanjšanje oziroma oprostitev davka od obresti na podlagi določb mednarodne pogodbe o
izogibanju
dvojnega
obdavčevanja
dohodka.
Dostopno
na:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Mednarodno_obdavcenje/Obrazc
i/KIDO_2_SLO.pdf.
214 Zahtevek za vračilo davka od obresti na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega
obdavčevanja
dohodka.
Dostopno
na:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Mednarodno_obdavcenje/Obrazc
i/KIDO_10_SLO.pdf.
215 21. člen avstrijskega zakona o davku od dohodka (Körperschaftssteuergesetz) v povezavi s 98. členom EStG.
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drugo državo, bi lahko nastal kvalifikacijski konflikt in precej bolj zapletene davčne
posledice. Sklenemo lahko, da mednarodno poslovanje vključuje precej davčnih pasti, lahko
pa tudi ugodnosti in od poslovnih subjektov je odvisno, ali se jim tako poslovanje izplača.
Vsekakor je treba pred nastopom na tujih trgih dobro preveriti tudi davčno zakonodajo, saj
so drugače lahko posledice tako z administrativnega kot davčnega učinka zelo hude.
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4 DAVEK NA DODANO VREDNOST
Izraz davek na dodano vrednost (DDV) izhaja iz francoskega izraza tax sur la valeur
ajoutee.216 Gre za davek na potrošnjo in spada med posredne davke;217 je glavni posredni
davek, ki ima največji vpliv tako na poslovanje zavezancev kot proračun države. V nekaterih
državah je znan kot davek na blago in storitve ali kot splošni prometni davek. Vendar je DDV
posebna vrsta davka, ki ga je treba razlikovati od drugih oblik prometnega davka; z njim se
obdavčuje dodana vrednost. Načeloma se obračunava in plačuje ob vsakem prometu blaga
ali storitve ne glede na število transakcij, kar je tudi ena od temeljnih razlik v primerjavi s
prometnim davkom v trgovini na drobno oziroma s sistemom obdavčevanja v končni
potrošnji.218
Evropski teoretiki na področju DDV se ne morejo poenotiti, ali je DDV dejansko davek na
potrošnjo ali transakcijski davek. Pri tem je zanimivo, da SEU v svoji sodni praksi pogosto
poudarja, da je DDV davek na potrošnjo, kot je to določeno v direktivi o DDV, vendar pri
svojih odločitvah po mnenju Englischa SEU največkrat zasleduje transakcijski vidik.219
V 113. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)220 je določeno, da naj bi Evropski
svet sprejel ustrezne določbe za uskladitev zakonodaje glede prometnih davkov, trošarin in
drugih posrednih davkov v obsegu, v kakršnem je takšna uskladitev potrebna za
vzpostavitev delovanja notranjega trga in preprečevanja izkrivljanja konkurence. S to
določbo je dana pravna podlaga za harmonizacijo posrednih davkov na področju EU.
Harmonizacija je bila potrebna, ker bi različnost v sistemih in davčnih osnovah lahko močno
otežila svobodni trg in tekmovalnost ter s tem osnovna načela prostega pretoka blaga in
storitev v EU. Kot eno od sredstev, ki to omogočajo, je bil za celotno EU uveden DDV kot
edini davek na potrošnjo, saj naj bi s svojim sistemom, ki omogoča odbitek vstopnega DDV
in obdavčitev v vsaki fazi prodajnega procesa, omogočal mednarodno nevtralnost na
področju davka na potrošnjo.221
4.1 Zgodovinski razvoj
Zgodovinski prikaz razvoja DDV lahko pomaga pri razumevanju težav pri harmonizaciji tega
davka v EU in tudi razumevanju ciljev zakona.
4.1.1 DDV v Evropski uniji
Harmonizacija DDV kot prometnega davka je bila v EU potrebna, da bi olajšala
konkurenčnost in mednarodno poslovanje v okviru EU ter omogočila nastanek skupnega
trga. Prva in Druga direktiva, ki sta bili sprejeti 11. 4. 1967, sta bili prvi korak k tej
harmonizaciji. V Prvi direktivi je bilo določeno, da morajo vse države članice EU uvesti DDV
v svojo nacionalno zakonodajo, in sicer do 1. 1. 1970. Druga direktiva pa je bila že vsebinska
in je postavila splošne temelje sistema DDV, na katerih ta temelji še danes. V njej je bilo
določeno, da se obdavčijo prometi blaga in storitev ter uvoz blaga, opredelila pa je tudi
Predlog Zakona o davku na dodano vrednost, točka 3. Cilji in načela zakona. 1996.
Terra & Kajus navajata, da klasifikacija davkov v posredne in neposredne morda ni najbolj znanstveno
veljavna, saj vsebuje domnevo, da so vsi posredni davki v celoti prevaljeni na potrošnika in tako v celoti v
prodajni ceni, vse neposredne davke pa nosi v celoti proizvajalec in zato nimajo učinka na ceno. Vendar je lahko
razlikovanje pomembno in upravičeno, saj pravna narava posrednih davkov zahteva vsaj možnost prevalitve
davka naprej v verigi, kar pomeni, da davek ne vpliva na konkurenco (2011, 1. del, 281).
218 Predlog Zakona o davku na dodano vrednost, točka 3. Cilji in načela zakona. 1996.
219 Englisch, J., VAT/GST and direct taxes: Different purposes. International Network for Tax Research
Conference: Value Added Tax and Direct Taxation – Similarities and Differences, Dunaj, 2009, str. 12–13.
220 Prej 93. člen Pogodbe o Evropski skupnosti (PES).
221 Terra, J. M. B., in Wattel, J. P., European Tax Law, Sixth Edition, Kluwert Law International, 2012, str. 11–12.
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pojme davčni zavezanec, dobava blaga in opravljanje storitev. S tem je bil uveden neto
princip oziroma princip večfaznega davka,222 pri čemer se DDV odbija v vsaki fazi, kot ga
poznamo še danes, saj naj bi ta najlažje zagotavljal nevtralnost DDV.223
Naslednje tri direktive so bile sprejete le zaradi podaljšanj roka za uveljavitev prvih dveh,
saj nekaterim državam članicam tega ni uspelu narediti v predpisanem roku. Nova velika
prelomnica je bilo sprejetje Šeste direktive leta 1977, saj je ta z nekaterimi spremembami
in dopolnitvami ostala v uporabi vse do leta 2007, ko se je začela uporabljati DDV-direktiva
2006. Vendar ta ni prinesla večjih vsebinskih sprememb, temveč več ali manj tehnično
preobrazbo zaradi obsežnosti sistema in nepreglednosti prejšnje direktive. Pomembne
vsebinske spremembe, predvsem glede splošnega načela pri določanju kraja obdavčitve
storitev, je prinesla Direktiva 2008/8/ES, ki dopolnjuje DDV-direktivo2006 in se je začela
uporabljati postopno, glavni del pa 1. 1. 2010.
Šesta direktiva je prinesla obširnejše in natančnejše določbe glede pravil DDV, ki so se jih
države članice morale držati, in je s tem pomenila velik korak k harmonizaciji DDV. Ker
morajo države članice EU davčne predpise sprejemati soglasno, je treba pri sprejetju
vsakega zakonskega akta sprejeti tudi precejšnje kompromise. Tako so mnoge države
članice dosegle več izjem, ki pomenijo odstopanje od enotnega sistema in ki ne nazadnje
pomenijo tudi korak stran od harmonizacije.
Pomemben prelom v razvoju sistema DDV je pomenila tudi uvedba enotnega trga v EU in
uvajanje carinske unije leta 1993. Tem spremembam je morala slediti tudi zakonodaja o
DDV. Sprejeta je bila Direktiva 91/680/EGS, ki je uvedla poslovanje na prostem evropskem
trgu, ki bolj kot ne velja še danes. Pri tem sta predvsem pomembna obsežen informacijski
sistem, v okviru katerega se te transakcije preverjajo, in uvedba tako imenovane
identifikacijske številke za DDV, ki jo morajo imeti vsi zavezanci, ki želijo nastopati na trgu
EU, in ima predpisano obliko za vsako državo članico.
Vmes in po tem so bile sprejete še mnoge dopolnitve direktive in spremembe, s katerimi naj
bi se predvsem harmoniziralo in poenostavljalo sistem, nekatere od njih pa imajo tudi
pomemben vpliv na razvoj sistema DDV, ker pa nimajo pomembnega vpliva na vsebino te
naloge, zato posebej ne bodo omenjene.224
4.1.2 Uvedba in razvoj davka na dodano vrednost v Sloveniji
Slovenski davčni zavezanci smo se z zakonodajo o DDV prvič srečali 1. 7. 1999, ko se je začel
na področju Slovenije uporabljati davek na dodano vrednost. Zakon je bil že ob nastanku
večinoma prilagojen načelom obdavčevanja prometa blaga in storitev v EU. Novo
pomembno prelomnico je pomenil vstop Slovenije v EU, saj je morala Slovenija v celoti
sprejeti evropski pravni red, hkrati pa je morala zaradi vstopa na skupni trg na področju
DDV sprejeti pravila, ki veljajo za poslovanje na skupnem notranjem trgu – dobave blaga in
storitev v EU, kar je pomenilo novost tako za zavezance kot davčni organ.225

To načelo se skozi pravico do odbitka DDV odseva tudi v današnjem 168. členu DDV-direktive 2006, v
katerem je navedeno: »Dokler se blago in storitve uporabljajo za namene njegovih obdavčenih transakcij, ima
davčni zavezanec v državi v kateri opravlja te transakcije, pravico, da odbije od zneska DDV, ki ga je dolžan plačati,
naslednje zneske:.« V nadaljevanju tega člena so našteti vsi primeri vstopnega DDV.
223 Haunold, P., Mehrwertsteuer bei sonstigen Leistungen, Die Besteuerung grenzüberschreitender
Dienstleistungen, Linde Verlag, Dunaj, 1997, str. 17–19.
224 Povzeto po Terra, B., in Wattel, P., European Tax Law, Sixth edition, Kluwert Law International, 2012, str.
167–197.
225 Vraničar, M., in Beč, N., Zakon o davku na dodano vrednost s komentarjem, GV, Ljubljana, 2007, str. 7.
222

60

Pomembna sprememba v zakonodaji o DDV se je zgodila še v letu 2006, ko je bil sprejet
ZDDV-1, ki je sledil DDV-direktivi 2006. Kot direktiva se je tudi ZDDV-1 začel uporabljati 1.
1. 2007. Prinesel je novo strukturo zakona, ki omogoča večjo preglednost in je neke vrste
čistopis prejšnjega zakona.226 Nadaljnji razvoj zakonodaje o DDV v Sloveniji je bolj ali manj
sledil spremembam, ki jih je narekovala zakonodaja EU.
4.2 Direktiva 2006/112/EU kot pravni vir
Evropski pravni red temelji na načelu supranacionalnosti, kar pomeni, da so države v korist
EU prenesle del svojih suverenih pravic. Pravo EU je tako avtonomni pravni sistem,
neodvisen od pravnih redov držav članic.
Evropski pravni red temelji na primarnem in sekundarnem pravu. PES ima poseben status
med mednarodnimi pogodbami, saj posameznikom ne predpisuje le obveznosti, ampak daje
tudi neposredne pravice. Kot ugotavlja SEU, PES vsebuje navodila, kako se bo uporabljala v
domačem pravnem redu.227
4.2.1 Obveza implementacije direktive v nacionalne zakonodaje
Najosnovnejša zahteva za legalnost pravnega akta je njegova pravna podlaga, saj mora vsak
akt temeljiti na ustrezni določbi PDEU.228 Med pravne akte Unije spada tudi direktiva, ki je
sekundarni pravni vir. V 288. členu PDEU je določeno, da je direktiva za vsako članico, na
katero je naslovljena, zavezujoča glede cilja, ki ga je treba doseči, vendar prepušča
nacionalnim organom izbiro oblike in metod, ki jih pri tem uporabijo.
Davek na dodano vrednost je bil uveden s ciljem omogočanja prostega poslovanja v okviru
EU in onemogočanja državam, da bi z uporabo tega davka medsebojno konkurirale in
omogočale konkurenčne prednosti domačim gospodarskim subjektom.229 Posledično imajo
države članice predvsem dolžnost, da pravno in davčno prakso na tem področju razvijajo
skladno s smernicami in načeli, ki jih določata Direktiva 2006/112/EU230 in SEU.
Direktiva 2006/112/EU je osnovni pravni akt na področju DDV. Države članice so jo
dolžne231 implementirati v svojo zakonodajo in pri tem slediti njenemu namenu in načelom.
Pri tem in predvsem pri interpretaciji določb se v državah članicah pogosto pojavljajo velike
razlike, ki lahko vodijo tudi do dvojne obdavčitve ali neobdavčitve, kar ni cilj sistema DDV.
Različne interpretacije in izvajanje določb DDV-direktive 2006 pomenijo tudi dodatno
breme za zavezance, ki delujejo globalno, in ne le lokalno. To poudarja tudi Evropska
komisija, saj naj bi bila harmonizacija posrednih davkov ključna in integralna za delovanje
svobodnega trga v EU.232 Zato je nujno doseči takšno harmonizacijo zakonodaje na področju
DDV, ki bi najbolj onemogočila dejavnike, ki bi omejevali konkurenčnost na nacionalni ali
mednarodni ravni. 233 Da bi se poenotila razumevanje in izvajanje določb DDV-direktive
2006, je zelo pomembno slediti sodbam SEU, kot organa, ki skrbi za poenoteno
Špes, D., DDV poznavalec.si, Komentar ZDDV-1 s praktičnimi primeri od 1. 7. 2013 naprej, Davčna hiša Bilans,
Maribor, 2013, str. 16.
227 Sancin, V., Mednarodno pravo v hierarhiji pravnih virov EU in njenih članic, Uradni list Republike Slovenije,
2009, str. 84–88.
228 Grilc, P., Ilešič. T., Pravo Evropske unije, Prva knjiga, Cankarjeva založba, 2001, str. 96.
229 Terra, J. M. B, in Wattel, J. P., European Tax Law, Sixth edition, Kluwert Law International, 2012, str. 11.
230 V strokovni praksi znana tudi kot DDV-direktiva ali DDV-direktiva 2006.
231 »Pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij, na katere Slovenija prenese izvrševanje
dela suverenih pravic, se v Sloveniji uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo teh organizacij«, tretji odstavek 3.a
člena Ustave RS.
232 Terra, J. M. B, in Wattel, J. P., European Tax Law, Sixth edition, Kluwert Law International, 2012, str. 178.
233 Preambula k DDV-direktivi 2006.
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interpretacijo zakonodaje EU. Sodbe SEU so pomembne tudi za razumevanje sistema DDV
kot celote in imajo kot sekundarni pravni vir tudi pomemben vpliv na pravno varstvo
zavezancev.
Posamezniki se lahko v vseh primerih, ko se določbe direktive z vidika vsebine izkažejo za
nepogojne in dovolj natančne, nanje neposredno sklicujejo pred nacionalnimi sodišči zoper
državo, če ta v predpisanem roku direktive ni prenesla v nacionalno pravo ali če je ni
prenesla pravilno. Določba prava Unije in s tem tudi direktive je brezpogojna, če določa
obveznost, ki ne vsebuje nobenega pogoja, in njena izvršitev ali učinki niso odvisni od
nobenega akta institucij Unije ali držav članic. 234 V teh primerih govorimo o načelu
neposrednega učinka, ki ga je SEU utemeljil v sodbi C-26/62, v zadevi Van Gend en Loos.
Načelo neposrednega učinka prava EU je torej vpeljalo SEU in daje zavezancem možnost, da
ne upoštevajo nacionalnega prava, ampak neposredno pravo EU, kadar jim to omogoča več
pravic ali večje pravice, vendar SEU ne priznava načela neposredne učinkovitosti v
horizontalnih razmerjih (v razmerjih med posamezniki). V takšnih primerih SEU išče druge
načine varstva pravic zavezancev (Knez, 2004, str. 63–64).
4.2.2 Pravice držav članic do odstopanja
Države članice morajo načeloma strogo spoštovati namen in cilje DDV-direktive 2006.
Možne pa so pa določene izjeme, ki državam članicam omogočajo odstopanje od teh ciljev
in namenov. Vse izjeme so načeloma predpisane z direktivo, in sicer v 13. poglavju. V tem
poglavju so navedena odstopanja, ki naj bi bila začasna, a veljajo že od leta 1978, torej od
začetka uporabe Šeste direktive in večina jih je kljub njihovi začasni naravi še vedno v
uporabi. V tem delu gre za odstopanja, ki jih države članice želijo ohraniti, ker so jih
uporabljale pred pristopom k EU. Zaradi načela enakosti imajo enake pravice tudi države,
ki so se pozneje pridružile EU. Dodatno so predpisana še možna odstopanja za namene
preprečevanja davčnih utaj. Ta odstopanja lahko države članice izkoristijo le ob predhodni
odobritvi.
Dodatno poznamo še »standstill« določbo, ki ima v okviru zakonodaje nekoliko drugačen
status, saj deluje avtomatično in ni potrebno, da je posebej omenjena v direktivi, kar ne velja
za vse druge izjeme, ki so odobrene državam članicam, če so za to izpolnjeni nekateri
ekonomski razlogi. Ta določba je torej močna izjema v sistemu harmonizacije DDV, saj
državam članicam omogoča, da brez posebnih razlogov odstopajo od določb DDV-direktive.
V drugem odstavku 176. člena235 DDV-direktive 2006 je določeno, da lahko države članice v
svojih nacionalnih zakonodajah ohranijo vse prepovedi odbitka vstopnega DDV, ki so bile
veljavne v njihovi nacionalni zakonodaji 1. 1. 1979 oziroma v primeru držav članic, ki bodo
pristopile v EU po tem datumu, na dan pristopa k EU. 236 Državam članicam je torej
omogočeno, da ohranijo nekatere določbe, ki so v nasprotju z direktivo o DDV, če so te
določbe že bile v uporabi v državi članici pred 1. 1. 1979 oziroma pred pristopom zadevne
države k EU. Z določbo »standstill clause« se je v svoji sodni praksi večkrat srečalo tudi SEU
in podalo smernico in merila za razumevanje in ohranjanje »standstill« določb.

Sodba SEU C 337/13, v zadevi Almos Agrarkülkereskedelmi, C-589/12 GMAC UK in druge.
Opredeljuje »standstill« določbo (Terra in Wattel, 2012, str. 364).
236 Pri tem je treba opozoriti, da so podobne določbe v DDV-direktivi 2006 tudi za nekatera druga področja
obdavčitve, vendar je določba predstavljena na primeru odbitka DDV, ki je eno od področij, ki jih naloga pokriva.
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4.3 Sodna praksa sodišča EU kot element harmonizacije DDV
V uvodu želim poudariti, da so sodbe SEU pomembne tudi na drugih davčnih področjih in
drugih pravnih področjih v EU. Vendar je vpliv sodne prakse SEU v okviru te naloge
pomemben predvsem na področju DDV, zato je ta tematika vključena v okviru tega poglavja,
čeprav je pomembna tudi za neposredne davke, predvsem v delu, ki se nanaša na temeljne
svoboščine in interpretacijo direktiv, ki veljajo na področju neposrednih davkov.
Zaradi pomembne funkcije, ki jo ima SEU pri harmonizaciji sistema DDV in čim bolj enotni
obravnavi transakcij v vseh državah članicah, je del te naloge namenjen tudi predstavitvi in
analizi pomena SEU za razvoj DDV sistema in določanja smernic, ki jih je treba upoštevati
na področjih, ki v direktivi o DDV sploh niso ali niso dovolj predstavljene. Ker je sodna
praksa SEU preobsežna in raznovrstna, je cilj predvsem predstaviti vlogo sodišča pri
opredelitvi splošnih načel DDV in transakcij, ki so predmet podrobnejše obravnave v tej
nalogi.
4.3.1 Obveznost za postavitev vprašanja za predhodno odločanje
Eden najpomembnejših postopkov pred SEU je postopek predhodnega odločanja po 267.
členu PDEU (prej 234. člen PES, preliminary ruling), ki je bil uveden, da bi se tudi v postopkih
pred nacionalnimi sodišči zagotovila poenotena uporaba prava EU. Gre za zelo pogost
postopek v praksi, ki je pomemben tako za države članice kot EU. Postopek predhodnega
odločanja je postopek sodelovanja med sodišči držav članic in SEU glede vprašanj
veljavnosti in razlage prava EU. Ob tem je treba poudariti, da SEU le razlaga pravo Unije
oziroma daje predložitvenemu sodišču smernice in napotke za razlago prava Unije, v zadevi
pa vedno odloči nacionalno sodišče. 237
V 267. členu PDEU je navedeno: »Kadar nacionalno sodišče prejme vprašanje za odgovor, na
katerega meni, da bi potreboval predhodno presojo SEU, lahko to vprašanje predloži v
odločanje slednjemu.238 Nacionalno sodišče, zoper odločitve katerega ni pravnega sredstva, pa
je dolžno 239 predložiti vprašanje za predhodno odločanje, če meni da obstaja dvom glede
možne razlage določene določbe prava EU.« Presoja o tem, katero je nacionalno sodišče
zoper odločitve katerega po nacionalni zakonodaji ni pravnega sredstva, je potrebna v
vsakem primeru posebej. Ni nujno, da gre vedno za vrhovna ali ustavna sodišča, lahko gre
tudi za nižja. V zadevi C-403/09 PPU, Detiček, je bilo tako kot sodišče, zoper katero po
nacionalnem pravu ni pravnega sredstva, priznano Višje sodišče v Mariboru.
Vprašanje za predhodno odločanje lahko SEU predložijo izključno nacionalna sodišča, in
sicer v konkretni zadevi. Gre torej za odnos med sodišči, medtem ko stranke v postopku
lahko v okviru postopka na nacionalni ravni nacionalnemu sodišču le predlagajo postavitev
takega vprašanja.240

Sodba SEU v zadevi C-118/11, Eon Asset Menidžmunt, sodba C-385/09, Nidera Handelscompagnie BV, C337/13, Almos Agrarkulkereskedelmi Kft, in druge.
238 To velja le v primeru dvoma o razlagi prava EU. V primeru dvoma o veljavnosti sekundarnega prava EU mora
vsako nacionalno sodišče, glede na sodno prakso SEU podati akt sekundarnega prava v odločanje SEU (Turičnik,
2014, 15).
239T. i. obligatorna predložitev, v nasprotju s fakultativno opredeljeno v prejšnjem stavku (Knez, Mužina, Sladič,
Vesel, 2004, 207).
240 Povzeto po www.pravnica.net, poglavje 4.1.3.2.
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Doktrina acte clair
Doktrina acte clair 241 pomeni izjemo od obveznosti sodišč, zoper odločitev katerih po
nacionalnem pravu ni pravnih sredstev, za predložitev vprašanja za predhodno odločanje.
Ta doktrina pomeni, da je pravilna uporaba prava Unije tako očitna, da ne dopušča nobene
možnosti za dvom. Če je rešitev nekega pravnega problema tako očitna – in če bi bila enako
očitna za druga sodišča držav članic in za SEU –, nacionalnemu sodišču torej ni treba
predložiti vprašanja za predhodno odločanje.
To doktrino je SEU razvilo v zadevi C-283/81, CILFIT, v kateri je med drugim zapisalo, da
nacionalno sodišče, zoper odločitev katerega po nacionalnem pravu ni pravnega sredstva,
ni zavezano predložiti vprašanja za predhodno odločanje v treh primerih:
– če ugotovi, da postavljeno vprašanje oziroma odgovor na to vprašanje nima vpliva na
odločitev;
– če je SEU na identično pravno vprašanje že podalo odgovor, t. i. doktrina acte clair;
– če je pravilna uporaba prava EU tako očitna, da ne dopušča nobenega dvoma, pri čemer
mora biti sodišče prepričano, da ni nobenega dvoma tudi pri drugih nacionalnih sodiščih
in SEU (acte clair).
Pri tem SEU podaja dejavnike, ki jih morajo nacionalna sodišča pri presoji upoštevati:
– predpisi Unije so prevedeni v več jezikov in vse jezikovne različice so enako avtentične.
Pri presoji je torej treba primerjati različne jezikovne različice;
– v pravu Unije je uporabljena posebna, zanj značilna terminologija, zato imajo lahko
pravni pojmi v pravu Unije drugačno vsebino kot v nacionalnih pravnih redih;
– določbo prava Unije mora postaviti v ustrezen kontekst in jo razlagati v luči prava EU
kot celote.
Doktrina acte clair je nevarna predvsem zato, ker lahko povzroči različne razlage istega
pravila prava EU v več državah članicah, kar bomo videli tudi na primeru DDV obravnave
lizinga in transakcij »sale & leaseback«. V praksi se je to pokazalo tudi v eni novejših sodb
SEU Ferreiro da Silva, 242 v kateri je sodišče zaostrilo pogoje glede doktrine acte clair in
presodilo, da mora Portugalska plačati odškodnino zaposlenim v družbi Air Atlantis, ker
portugalsko vrhovno sodišče ni predložilo predloga za sprejetje predhodne odločbe o
pojmu prenos obrata. Ena od argumentacij, zakaj bi bilo predhodno vprašanje treba
postaviti, je tudi, da se v državah članicah pojavljajo težave pri razlagi tega pojma. Glede na
to, da te težave opažamo tudi na mnogih drugih področjih, tudi z vidika DDV, bo zanimivo
videti, kaj bo ta sodba pomenila v praksi.
4.3.2 Vloga Sodišča EU
Sodna praksa SEU je po mnenju Achatza ključni dejavnik v procesu harmonizacije prava
DDV v EU (Achatz, 2001, str. 46). SEU je organ, ki skrbi za poenoteno interpretacijo
zakonodaje EU. Sodbe SEU so pomembne tudi za razumevanje sistema DDV kot celote ter
imajo kot sekundarni pravni vir tudi pomemben vpliv na pravno varstvo zavezancev.
Čeprav sodbe SEU nimajo narave precedensov, dejansko ustvarjajo nadrejeni položaj v
razmerju do nacionalnih sodišč.
Skladno z 19. členom Pogodbe o EU SEU zagotavlja upoštevanje prava pri razlagi in uporabi
pogodb. Poleg drugih pooblastil je SEU dano tudi pooblastilo, da na predlog nacionalnih
sodišč predhodno odloča o vprašanjih glede razlage prava Unije ali veljavnosti aktov, ki so
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Lat. za jasen predpis.
Sodba SEU v zadevi C 160/14, Joao Filipe Ferreira da Silva e Brito in drugi.
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jih sprejele institucije, nacionalno sodišče pa mora to interpretacijo ustrezno prenesti na
točno določeno dejansko stanje. 243
Nacionalno sodišče, ki je postavilo vprašanje za predhodno odločanje, mora torej razlago
SEU upoštevati v konkretnem sporu, v katerem odloča. Pri tem mora pravo države članice
razlagati v skladu s pravom EU oziroma zavrniti uporabo nacionalnega predpisa, če je ta
neskladen s pravom EU ali pa neposredno uporabiti predpis EU, če je to v konkretnem
primeru mogoče. Če mu ni jasen pomen sodbe SEU, izdane pri predhodnem odločanju,
nacionalno sodišče zastavi SEU nov predlog za sprejetje predhodne odločbe.
SEU lahko v postopku predhodnega odločanja odloča tudi o veljavnosti sekundarnega prava
Unije. Merilo za presojo veljavnosti so primarno pravo Unije, splošna načela prava Unije in
mednarodne pogodbe, ki so nadrejene sekundarnemu pravu. Velja, da je interpretacija SEU
ugotovitvena (deklaratorna), kar pomeni, da ne postavlja novega pravila, temveč pravilo iz
odločitve postane neposredno del tiste določbe prava EU, ki je bila predmet presoje SEU.
Zavezujoča narava odločitve se tako spoji z zavezujočo naravo določbe.244
SEU v postopku predhodnega odločanja odloči s sodbo ali sklepom. Oba veljata v vseh
državah članicah neposredno, torej erga omnes. 245 Sodba SEU, izdana pri predhodnem
odločanju, ne zavezuje le nacionalnega sodišča, ki odloča o konkretni zadevi, temveč tudi
vse organe v tej državi članici, zlasti zakonodajalca in upravne organe. Če na podlagi
napotkov SEU nacionalno sodišče presodi, da zakonodaja države članice ni v skladu s
pravom EU, mora zakonodajalec ustrezno spremeniti zakonodajo.246 Ker so odločitve SEU
za države organe držav članic zavezujoče, naj bi bilo s tem zagotovljeno, da se EU
zakonodaja, vključno z direktivo o DDV, enotno uporablja v celotni EU.
Poleg učinka erga omnes imajo sodbe SEU praviloma tudi učinek ex tunc, ker razlaga nekega
pravnega pravila pojasnjuje in natančneje določa pomen in obseg tega pravila, kot bi se
moralo razumeti in uporabljati od začetka njegove veljave. Učinek ex nunc imajo lahko
sodbe glede razlage le izjemoma, če sta izpolnjena dva pogoja:
– dobra vera zainteresiranih;
– nevarnost resnih motenj.247
4.4 Pravica do odbitka DDV in popravka obveznosti
Pravica do odbitka DDV je ena od pomembnejših in osnovnih pravic v sistemu DDV, saj je
osnova za omogočanje neto principa in večfaznega davka ter omogoča nevtralnost
obdavčitve, ki je temeljno načelo DDV. SEU tako v svojih sodbah248 glede odbitka DDV vedno
poudarja, da je pravica do odbitka DDV, ki je podana v direktivi o DDV integralni del sheme
DDV in osnovni (fundamentalni) princip skupnega sistema DDV ter ne sme biti omejena.
Namen sistema odbitkov je namreč popolna razbremenitev davčnega zavezanca bremena
DDV, ki ga pri vseh gospodarskih dejavnostih plača in dolguje.249

Sodba SEU v zadevi C-153/11, Klub OOD.
Turičnik, E., Redni, poenostavljeni, hitri in nujni postopek predhodnega odločanja, Odvetnik, 4 (67), 2014, str.
14.
245 Učinek načela erga omnes pomeni, da razlaga prava zavezuje vse organe v državi članici ter vse državljane in
institucije EU, učinkuje torej proti vsem oziroma za vse.
246 Povzeto po www.pravnica.net, poglavje 4.1.9.
247 Knez, R., Mužina, A., Vesel, T., in Sladič, J., Odločitve Sodišča Evropskih skupnosti in Sodišča prve stopnje s
pojasnili, Nebra, Ljubljana, 2004, str. 216–217.
248 Glej na primer sodbo SEU v zadevi C-395/09, Oasis East sp.z.oo.
249 Glej sodbe SEU v zadevah C-268/83, Rompelman, C-460/07, Sandra Puffer, in druge.
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V nadaljevanju zato predstavljam osnovna pravila glede pravice do odbitka DDV kot
izhodišča načela nevtralnosti ter načelo nevtralnosti kot vodilo, ki ga je treba upoštevati pri
interpretaciji zakonodaje o DDV. Pravica do odbitka DDV je vezana tudi na nastanek davčne
obveznosti, ki je skupaj s pravico do popravka te zelo pomembna tudi za ugotovitve v tej
nalogi in zato predstavljena v nadaljevanju.
4.4.1 Pravica do odbitka DDV
ZDDV-1 glede pravice do odbitka DDV ustrezno sledi določbam DDV-direktive 2006.
Odbitek DDV je v ZDDV-1 urejen v IX. poglavju. Osnovno pravilo je, da pravica do odbitka
DDV nastane v trenutku, ko nastane obveznost obračuna DDV250 (62. člen ZDDV-1). Določba
je logična, saj bi se lahko oškodoval proračun, če bi se zavezancu priznala pravica do odbitka
DDV, ne da bi na drugi strani obstajala obveznost za plačilo tega.
Skladno s 63. členom ZDDV-1 ima davčni zavezanec251 pravico, da od DDV, ki ga je dolžan
plačati, odbije DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal pri nabavah blaga oziroma storitev,
če je to blago oziroma storitve uporabil ali jih bo uporabil za namene svojih obdavčenih
transakcij. S to določbo je torej izkazana povezava pravice do odbitka DDV z obdavčljivo
dejavnostjo, ki jo zavezanec opravlja. Pri tem je pomembno poudariti, da ima davčni
zavezanec pravico odbiti DDV, če je nabava povezana z njegovo obdavčljivo dejavnostjo ali
t. i. pravimi oprostitvami. Dejstvo, ali je bil račun oziroma DDV plačan dobavitelju ali ne, ne
vpliva na pravico do odbitka tega.252
Davčni zavezanec, ki opravlja obdavčeno dejavnost in prejema račune za nabave blaga in
storitev, povezane s temi transakcijami, lahko torej uveljavlja odbitek tega vstopnega DDV,
s čimer mu je omogočena nevtralnost, saj ga ta DDV ne bremeni in ne pomeni stroška. DDV
je torej večfazni davek, ki temelji na neto principu in bremeni načeloma le končnega
potrošnika, v vseh predhodnih fazah pa naj bi bil učinek nevtralen, vsaj kar se stroškovnega
vidika tiče. Ni pa nujno nevtralen z vidika denarnega toka, ki v časih zaostrenih ekonomskih
razmer na trgu tudi ni zanemarljiv dejavnik. Prav zaradi denarnega toka, ki lahko bremeni
zavezance, se Terra in Kajus sprašujeta, ali je DDV v tem delu res povsem nevtralen.253
Davčni zavezanci,254 ki nimajo sedeža Sloveniji in tu tudi niso registrirani za namene DDV,
ker v Sloveniji ne opravljajo obdavčene dejavnosti, zaradi katere bi bila registracija
potrebna, lahko zahtevajo vračilo DDV po posebnem postopku refundacije.255
Omejitve odbitka vstopnega DDV
V 66. členu ZDDV-1 so taksativno naštete nabave, pri katerih zavezanci nimajo pravice do
odbitka vstopnega DDV. Med te so večinoma vključena tudi prevozna sredstva, ki so pogosto
predmet lizinških transakcij, in pri katerih bi odločitev o tem, ali transakcija »sale &

Obveznost za obračun DDV nastane, ko je dobava blaga oziroma storitev opravljena ali ko je prejeto plačilo,
če je to prejeto pred dobavo (33. člen ZDDV-1).
251 Opredelitev davčnega zavezanca je podana v 5. členu ZDDV-1, in sicer je davčni zavezanec vsaka oseba, ki
kjer koli neodvisno opravlja katero koli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja
dejavnosti.
252 O tem se je jasno izrekla tudi Evropska komisija v primeru Slovenije, ki je nekoliko nespretno v preteklosti v
ZDDV-1 uvedla 66.a člen, ki je določal, da si lahko davčni zavezanec odbija DDV le, če je plačal račun oziroma
šele, ko je bil ta plačan. Več o tem v Predlog zakona o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost, EVA:
2012-1611-0042, točka I.1.
253 Terra, B., in Kajus, J., European VAT Directives, Introduction to European VAT 2011, Volume 1, IBFD,
Amsterdam 2011, str. 1000–1001.
254 Zavezanci iz tretjih držav lahko zahtevajo povračilo DDV le na podlagi vzajemnosti.
255 Glej člene od 74. do 74.i ZDDV-1.
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leaseback« pomeni dve obdavčljivi dobavi ali enotno finančno transakcijo, lahko vplivala
tudi na stroške lizingojemalcev.
Dejstvo, da za nekatere nabave velja splošna prepoved odbitka vstopnega DDV, pomeni
kršitev načela nevtralnosti in principa delovanja DDV, vendar taka kršitev načela
nevtralnosti v tem delu ni sporna, ker jo dovoljuje in predpisuje tudi direktiva.
Odbitni delež je delež odbitka DDV, do katerega zavezanec ima pravico ali nima pravice. Na
podlagi formule, določene v 65. členu ZDDV-1, se določi odbitni delež, do katerega
zavezanec ima pravico. Gre za razmerje med obdavčenimi transakcijami in celotnim
prometom zavezanca. Kadar zavezanci opravljajo le obdavčeno dejavnost, je ta delež 100odstoten, če pa opravljajo tudi oproščeno dejavnost brez pravice do odbitka DDV, se odbitni
delež ustrezno zniža glede na obseg opravljenih dejavnosti. Vstopni DDV, ki ga zavezanci ne
smejo odbiti, povečuje strošek kupca, ki se običajno prevali na končne potrošnike. Načelo
nevtralnosti se zagotavlja s tem, da ti zavezanci od svojih oproščenih dobav ne zaračunavajo
DDV. 256
Pomembna omejitev pri odbitku DDV se nanaša tudi na DDV, ki je bil neupravičeno izkazan
na računu. Davčni zavezanci namreč ne smejo odbiti DDV, ki jim je zaračunan, če je ta
zaračunan neupravičeno 257 ali v previsokem znesku. Pri tem je pomembno opozoriti, da
izdaja računa še ne pomeni nastanka obveznosti za obračun DDV, pomeni pa obvezo
izstavitelja računa, da tako obračunan DDV poravna davčni upravi. 258 Davčni zavezanci
lahko torej odbijajo samo tisti znesek DDV, ki jim je bil upravičeno zaračunan skladno z
zakonom.
Vendar je v tej povezavi koristno poznati tudi sodbo SEU C-35/05 v zadevi Reemtsma
Cigarettenfabriken. Italijanska družba je za družbo Reemtsma s sedežem v Nemčiji opravila
storitve oglaševanja in zaračunala italijanski DDV, kar ni bilo pravilno, saj so oglaševalske
storitve obdavčene po sedežu prejemnika. Družba Reemtsma je od italijanske davčne
uprave zahtevala vračilo DDV, vendar je bil zahtevek zavrnjen s pojasnilom, da se računi
nanašajo na storitve oglaševanja, zato je bil DDV neupravičeno obračunan.
Na vprašanje, ali mora italijanska davčna uprava povrniti DDV družbi Reemtsma, SEU
odgovarja, da DDV, ki ni obračunan na podlagi zakona, ni mogoče ne odbijati ne refundirati
po posebnem postopku za zavezance iz drugih držav. Kupec mora vračilo davka zahtevati
od svojega dobavitelja po civilni poti. Da se zagotovi načelo nevtralnosti in učinkovitosti,
morajo države članice, če dobaviteljevo vračilo davka naročniku postane nemogoče ali
čezmerno oteženo (na primer plačilna nesposobnost), določiti instrumente in postopke, s
katerimi se naročniku omogoči, da dobi vrnjen davek, ki mu je bil pomotoma zaračunan.
Predmetna sodba bi lahko bila uporabljiva tudi v Sloveniji, če bi sodišče ali davčni organ v
prihodnje presodila, da je treba transakcijo »sale & leaseback« obravnavati kot enotno
finančno transakcijo, in ne več kot dve transakciji, kot se trenutno obravnava v Sloveniji.
Popravek odbitka vstopnega DDV
Ker je osnovni namen sistema DDV, da zavezanec odbije toliko davka kolikor ga je bil ali ga
je dolžan plačati za nabave, povezane z njegovimi obdavčljivimi transakcijami, je treba
urediti tudi popravek odbitka DDV, če se naknadno spremeni davčna osnova in s tem tudi
Več o tem glej tudi Dražnik, R., Odbitni delež davka na dodano vrednost ter naknadne spremembe odbitka
vstopnega DDV, Sirius, št. 1, str. 37 – 45, 2015.
257 V sodbi C-572/11 Menidzherski biznes reshenia OOD je SEU navedlo, da to, da država ne dovoli odbitka DDV,
ki je bil neupravičeno zaračunan, ker dobava dejansko ni bila opravljena, čeprav je izstavljalec računa ta DDV
plačal državi, ne pomeni kršitve načela nevtralnosti, niti kršitve legitimnih pričakovanj.
258 Glej tudi Bartol, M., DDV, dolgovan na podlagi računa, Denar, št. 1, letnik XX, 2010, str. 18.
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davčna obveznost. Kot že predhodno pojasnjeno, je pravica do odbitka DDV vezana na
nastanek in višino DDV obveznosti. V 68. členu ZDDV-1 je tako določeno splošno pravilo
glede naknadnega popravka odbitka vstopnega DDV, in sicer mora davčni zavezanec
prvotni odbitek popraviti, če je ta višji ali nižji259 od odbitka, do katerega je davčni zavezanec
upravičen. Popravek je treba opraviti, 260 če se po opravljenem obračunu spremenijo
dejavniki, ki so bili uporabljeni pri določitvi višine zneska odbitka DDV. Kot taka dejavnika
sta primeroma navedena odpoved nakupov in znižanje cen.
Pri tem bi lahko izpostavili vprašanje trenutka popravka vstopnega DDV. V 108. členu
PZDDV je navedeno: »Če davčni zavezanec, ki je prejel blago ali storitve, prejme obvestilo
dobavitelja blaga oziroma storitve, da je ta zaradi napake na računu ali drugih razlogov iz
drugega odstavka 39. člena ZDDV-1 zmanjšal obračunani DDV, mora zmanjšati odbitek DDV
najkasneje v obračunu DDV za davčno obdobje, v katerem prejme obvestilo dobavitelja.« Na
podlagi te določbe davčni zavezanci največkrat popravljajo odbitek DDV šele, ko prejmejo
dobropis, kar je lahko nekoliko tvegano, saj je treba skladno z zakonom popraviti odbitek
DDV, ko se spremenijo pogoji, ki so bili pomembni za odbitek DDV.261 Določba v pravilniku
se nanaša na primere, ko je bila zaradi napake na računu ali zaradi drugih razlogov
zmanjšana obveznost za DDV. Predvsem besedna zveza drugi razlogi je lahko v tem delu
tudi dvoumna in zato nevarna. Ta dejavnik je pomemben tudi za lizingojemalce v primeru
predčasnega prenehanja pogodbe o finančnem lizingu, pri čemer se izpostavi vprašanje,
kdaj je lizingojemalec dolžan popraviti vstopni DDV in v kakšni višini.
Kot posebni določbi 69. in 70. člen ZDDV-1 dodatno opredeljujeta obveznost popravka
odbitka DDV v primeru osnovnih sredstev. Popravek odbitka se pri osnovnih sredstvih
razporedi na pet let (oziroma 20 let v primeru nepremičnin) in ga je treba narediti, kadar se
v času uporabe sredstva spremenijo pogoji – prehod iz obdavčene v oproščeno dejavnost in
obratno. Enako velja, če se sredstvo v obdobju popravka proda.
4.4.2 Obveznost za DDV
Obdavčljivi dogodek in s tem obveznost za obračun DDV nastane, ko je dobava blaga ali
storitev opravljena (prvi odstavek 33. člena ZDDV-1). V istem členu so nato podrobneje
določena pravila, kdaj je treba DDV v posameznih primerih dejansko obračunati.
Z obveznostjo za obračun DDV je tesno povezana tudi davčna osnova, iz katere izhaja znesek
obveznosti, ki ga je treba izkazati in plačati. V 36. členu ZDDV-1 je tako navedeno, da pri
dobavah blaga in storitev davčna osnova vključuje vse, kar predstavlja plačilo (v denarju,
stvareh ali storitvah), ki ga je prejel ali ga bo prejel dobavitelj ali izvajalec od kupca,
naročnika ali tretje osebe za te dobave, vključno s subvencijami, ki so neposredno povezane
s ceno takih dobav.
Za namene te naloge je pomemben tudi 39. člen ZDDV-1, v katerem je med drugim
opredeljena možnost popravka davčne osnove in obračunanega DDV 262 v primeru
Menim, da določba, da davčni zavezanec mora popraviti odbitek DDV, če je ta višji od prvotnega, ni smiselna,
saj je pravica do odbitka DDV pravica, in ne obveza zavezanca. Uporaba besede mora je tako logična le, kadar
gre za previsok prvotni odbitek, vendar je smiselno podobna določba tudi v DDV-direktivi 2006.
260 Popravka prvotnega odbitka ni treba opraviti v primeru uradno dokazanega uničenja ali izgube, dajanja daril
manjših vrednosti (20 EUR) ali dajanja vzorcev (tretji odstavek 68. člena ZDDV-1).
261 Takšno stališče zastopa tudi Durs v Pojasnilu št. 4230-263/2008, z dne 13. oktobra 2008. Torej če kupec ne
prejme dobropisa, mora sam popraviti vstopni DDV, ker so se naknadno spremenili dejavniki, ki vplivajo na
odbitek DDV.
262 Drugi in tretji odstavek ZDDV-1 sta lahko zavajajoča, saj je navedena določba o popravku (zmanjšanju)
obračunanega DDV. To samo po sebi ni narobe, dokler se določba bere v duhu celotnega zakona in DDVdirektive 2006, ki v 90. členu izrecno navaja znižanje davčne osnove, in ne obračunanega DDV v teh primerih.
Posledica te določbe in splošne terminologije v strokovni javnosti je, da se večinoma govori o popravku DDV
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naknadne spremembe dejavnikov, ki vplivajo na določitev višine davčne osnove in
posledično davčne obveznosti. 39. člen ZDDV-1 spada v VI. poglavje ZDDV-1, to je poglavje
o davčni osnovi. S tem členom je torej določeno, kdaj se davčna osnova naknadno popravi,
znesek DDV pa je vezan na višino davčne osnove in ga ni mogoče obravnavati ločeno od tega.
V okviru 39. člena ZDDV-1 je torej treba vse transakcije presojati z vidika višine davčne
osnove in pri tem spoštovati osnovno pravilo, da se DDV vedno obračuna od ustrezne
davčne osnove. Ni mogoče torej umetno ločiti zneska DDV od zneska davčne osnove, kot se
v praksi dogaja. Davčni zavezanec ima torej obvezo plačati le tisti DDV, ki ga je obračunal od
določene davčne osnove in če so izpolnjeni pogoji za naknadni popravek oziroma znižanje
davčne osnove, so izpolnjeni tudi pogoji za popravek oziroma znižanje sorazmernega dela
DDV.
Kot že predhodno navedeno sta po osnovnem načelu DDV obveznost za obračun DDV in
pravica do odbitka DDV v korelaciji. Zato so tudi določbe o popravku davčne osnove
smiselno enake tistim o popravku odbitka vstopnega DDV skladno z 68. členom ZDDV-1.
V drugem odstavku 39. člena ZDDV-1 je tako določeno, da se pri preklicu naročila, vračilu
ali znižanju cene po opravljeni dobavi davčna osnova ustrezno zmanjša. Davčni zavezanec
lahko popravi (zmanjša) znesek obračunanega DDV, če pisno obvesti kupca o znesku DDV,
za katerega kupec nima pravice do odbitka. Slovenija je v tem delu v ZDDV-1 prenesla 90.
člen DDV-direktive 2006. Ta določa, da morajo države članice zavezancem dovoliti znižanje
davčne osnove v primeru odpovedi ali zavrnitve dobave, polnega ali delnega neplačila ali
naknadnega znižanja cene po dobavi. Države članice pri tem lahko določijo pogoje, pod
katerimi je to mogoče, in Slovenija je kot tak pogoj določila pisno obvestilo kupcu o znesku
DDV, za katerega mora popraviti odbitek DDV oz. nima pravice do odbitka DDV. Kot navaja
tudi SEU v sodbi C-589/12, GMAC UK, ta določba 90. člena direktive članicam dopušča
prosto presojo pri določitvi ukrepov, ki omogočajo določitev zmanjšanja, vendar to ne
vpliva na natančnost in nepogojnost obveznosti priznanja pravice do zmanjšanja davčne
osnove v primerih, na katere se nanaša navedena določba. Določba 90. člena DDV-direktive
2006 torej izpolnjuje pogoje za neposredni učinek. Hkrati pomeni izraz temeljnega načela
direktive o DDV, na podlagi katerega davčno osnovo tvori dejansko prejeto plačilo in
katerega posledica je, da davčna uprava iz naslova DDV ne more prejeti zneska, višjega od
tistega, ki ga je prejel davčni zavezanec. 263 Države članice torej nimajo možnosti proste
presoje pomena te določbe, temveč jo morajo presojati le v okviru cilja, ki ga narekuje DDVdirektiva 2006, vse omejitve, ki jih države članice postavijo pri uveljavljanju te pravice, pa
morajo biti zakonsko določene in v okviru cilja direktive.
Davčni zavezanec lahko skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZDDV-1 tudi popravi
(zmanjša) znesek obračunanega DDV, če na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o
zaključenem stečajnem postopku ali o uspešno zaključenem postopku prisilne poravnave
ni bil poplačan oziroma ni bil poplačan v celoti. V letu 2011 je bila davčnim zavezancem
dana še dodatna možnost, da lahko popravijo (zmanjšajo) znesek obračunanega in
neplačanega DDV že od vseh priznanih terjatev, ki so jih prijavili v postopku prisilne
poravnave oziroma stečajnem postopku – četrti odstavek istega člena.
V tretjem odstavku 39. člena je še določeno, da lahko naknadno zmanjša davčno osnovo
davčni zavezanec, ki pridobi pravnomočni sklep sodišča o ustavitvi izvršilnega postopka
oziroma drugo listino, iz katere je razvidno, da v zaključenem izvršilnem postopku ni bil
poplačan oziroma ni bil poplačan v celoti, ter davčni zavezanec, ki ni bil poplačan oziroma

obveznosti, vendar je treba pri pravni presoji zadeve strogo slediti pravilni logiki in terminologiji ter namenu
direktive o DDV in ureditvi sistema DDV.
263 Glej tudi sodbo SEU v zadevi C-337/13, Almos Agrarkülkereskedelmi.
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ni bil poplačan v celoti, ker je bil dolžnik izbrisan iz sodnega registra oziroma drugih
ustreznih registrov ali predpisanih evidenc.
Davčni organ se pri priznavanju pravice do popravka DDV obveznosti na podlagi pogojev iz
39. člena ZDDV-1 pogosto sklicuje na standard dobrega gospodarstvenika, ki v zakonodaji
o DDV ni nikjer predpisan, je pa v slovenski davčni zakonodaji predpisan v ZDDPO-2. Menim,
da takšno ravnanje davčnega organa ni skladno z načeli DDV. Direktiva o DDV in posledično
tudi ne ZDDV-1 pri predpostavkah za presojo transakcij in posledic DDV ne omenja
standarda dobrega gospodarstvenika. Še več, SEU je v sodbi C-454/98, Schmeink & Cofret
in Strobel odločilo, da lahko zavezanec naknadno popravi svojo davčno obveznost tudi, če
je pri izdaji računa ravnal z goljufivimi nameni.264 Vendar je v tem primeru popravek mogoč
samo, če ni oškodovanja proračuna in torej zavezanec zagotovi, da bo tudi kupec pri sebi
popravil vstopni DDV. Če pa zavezanec ni ravnal z namenom goljufije, bi mu tak popravek
moral biti omogočen, ne glede na to, ali je zagotovljena nevtralnost proračuna ali ne. To ne
nazadnje določa tudi ZDDV-1 v 39. členu. V 90. členu DDV-direktive 2006 je državam
članicam dana možnost, da določijo pogoje, pod katerimi je tak popravek mogoč, vendar
Slovenija pogoja ravnanja kot dober gospodarstvenik ni vnesla v zakon. Tudi če bi ga, je
vprašanje, ali bi bilo to pravilno, ker SEU omenja le standard poštenja.
Če davčni zavezanec naknadno prejme plačilo ali delno plačilo za opravljeno dobavo blaga
oziroma storitev, v zvezi s katero je uveljavil popravek davčne osnove, mora od prejetega
zneska obračunati DDV.
4.5 Dobava blaga
Skladno z DDV-direktivo 2006 in ZDDV-1 pomeni dobava blaga prenos pravice do
razpolaganja z opredmetenimi stvarmi, kot da bi bil prejemnik lastnik. Dodatno je v drugem
odstavku 6. člena ZDDV-1 določeno, da za dobavo blaga šteje tudi:
– prenos lastninske pravice na blagu proti plačilu odškodnine na podlagi zakona ali
odločbe državnega organa,
– dejanska izročitev blaga na podlagi pogodbe o najemu blaga za neko obdobje ali o
prodaji blaga z odloženim plačilom, ki določa, da se ob normalnem poteku dogodkov
lastništvo prenese najpozneje ob plačilu zadnjega obroka,
– prenos blaga po pogodbi, na podlagi katere se plača provizija na nakup ali prodajo.
Pomembni izraz, ki opredeljuje dobavo blaga, je prenos pravice do razpolaganja. Vprašanje
opredelitve prenosa do razpolaganja je eno pomembnejših vprašanj sistema DDV, ki ni
podrobno pojasnjeno in pomeni precejšnjo pravno praznino, ki je tudi SEU še ni zapolnilo.
To omogoča državam članicam, da same postavljajo merila, kdaj govorimo o prenosu
pravice do razpolaganja in kdaj ne, hkrati se s tem poraja vprašanje pravne varnosti in
legitimnih pričakovanj zavezancev, ki v marsikateri situaciji ne morejo nedvoumno in z
ustrezno gotovostjo določiti ustrezne davčne obravnave določene transakcije.
Bistveno vprašanje pri prenosu pravice do razpolaganja je, kje je meja med pravnim in
ekonomskim vidikom, kadar govorimo o DDV-pomenu tega izraza. SEU je v svojih sodbah
namreč že večkrat poudarilo, da države članice prenosa pravice do razpolaganja za namene
DDV ne smejo opredeliti glede na svoje nacionalne predpise oziroma enačiti z opredelitvijo
prenosa lastninske pravice po nacionalni zakonodaji. Opredelitev oziroma pomen mora biti
enoten za celotno EU, in to v okviru razumevanja DDV-direktive 2006. SEU tako navaja, da
Standard dobrega gospodarstvenika je standard najvišje možne skrbnosti, ki se pričakuje pri strokovnjakih
in je precej strožji od standarda dobrega gospodarja ali celo standarda poštenja, ki ga SEU običajno uporablja
pri svojih presojah.
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naj bi prenos pravice do razpolaganja za namene DDV pomenil prenos opredmetenih
sredstev z enega zavezanca, ki pooblasti drugega, da razpolaga s sredstvom, kot da bi bil
dejansko lastnik. 265 Vendar podrobnejših meril ne poda. Tako še vedno ostaja odprto
vprašanje, kaj pomeni razpolagati s sredstvi, kot da bi bil lastnik, oziroma kako je to treba
razumeti z vidika DDV.
V eni od svojih zgodnejših sodb Safe je SEU nakazalo bolj na ekonomski vidik prenosa
pravice do razpolaganja oziroma poudarilo, da bi lahko bil bolj kot prenos lastninske
pravice pomemben prenos posesti in tveganj. Vendar je treba pri vseh primerih upoštevati
tudi, da je vsaka presoja oziroma odločitev vsaj delno napisana glede na izhodišča v nekem
primeru, tako da ni mogoče na splošno sklepati, da bi to veljalo vedno in v vseh primerih.
Nekoliko presenetljiva oziroma drugačna je odločitev SEU v zadevi C-63/04, Centralan
Property. Sodišče je namreč navedlo, da lahko v primeru sklenitve najemne pogodbe za 999
let z eno osebo in pogodbe o prenosu lastninske pravice na tej nepremičnini z drugo osebo
obe transakciji pomenita prenos pravice do razpolaganja skladno z zakonodajo o DDV. Pri
tem je ovrglo trditev Evropske komisije, da je težko sprejeti, da bi vsaka od dveh oseb, ki
ima drugačne pravice na blagu, imela tudi pravico razpolagati z njim kot lastnik. To je
utemeljilo s tem, da različna podrobna pravila, ki izvršujejo pojem solastnine v pravnih
sistemih držav članic, dejansko določajo, da je mogoče, da ima lahko več kot ena oseba
pravico do razpolaganja s premoženjem kot lastnik. Pri tem je zanimivo, da je v točki 62. iste
sodbe SEU navedlo, da se dobava blaga ne presoja skladno z nacionalnimi določbami glede
prenosa lastninske pravice, temveč zajema kakršen koli prenos premoženja v stvareh ene
stranke, ki pooblasti drugo stranko, da dejansko razpolaga z njim, kot da bi bila lastnik. Ob
tem je SEU nacionalnemu sodišču naložilo, naj presodi, ali je bil v danem primeru tak prenos
dejansko izveden.
Sodišče je pri presoji v zadevi Centralan Property sledilo predlogom generalne
pravobranilke Kokotove,266 ki je izhodišča primerjala z odločitvijo SEU v zadevi Safe, pri
kateri je šlo za primarni prenos ekonomskih tveganj in upravičenj ter naknadno za prenos
lastninske pravice isti osebi. Pravobranilka je odločila, da gre lahko tudi pri najemu za 999
let za dobavo blaga, saj je po njenem mnenju prenos za 999 let zelo podoben prenosu
gospodarske lastnine. Hkrati po njenem mnenju ni mogoče postaviti merila, kdaj je
lastninska pravica že tako izvotljena, da več ne bi mogli govoriti o dobavi blaga. Da bi se
izognili poljubnim razmejitvam, je po njenem mnenju treba tudi prenos gole lastninske
pravice obravnavati kot dobavo. Trditev Evropske komisije, da dve osebi ne moreta imeti
lastninske pravice na eni stvari, je ovrgla s tem, da ima lahko več oseb solastninsko pravico,
zato je to še toliko bolj mogoče, če so pravni položaji časovno razmejeni. Tako se najprej
uveljavi pravica iz najema in nato šele začne veljati gola lastninska pravica, ki je omejena na
pravico do izročitve nepremičnine v posest po izteku najemne pogodbe
Ta sodba, čeprav je že starejša, lahko odpira še eno pomembno vprašanje, kdaj govorimo o
dobavi blaga za namene DDV, saj SEU po en strani poudarja, da se pravica do razpolaganja
ne sme presojati skladno z nacionalnimi pravili o prenosu lastninske pravice, po drugi strani
pa svojo argumentacijo temelji na dejstvu, da ima lahko več oseb skladno z nacionalnimi
predpisi pravico do razpolaganja na istem blagu. To logiko bi lahko delno zasledili tudi v
primeru sodbe NLB Leasing, ki bo podrobneje predstavljena v nadaljevanju.
Pomembna sodba, ki lahko deloma pripomore k razumevanju prenosa pravice do
razpolaganja, je C-185/01, Auto Lease Holland, v kateri je SEU navedlo, da Auto Lease nikoli
Glej tudi sodbe SEU v zadevah C-209/14, NLB Leasing, C-118/11, Eon Asset Menidžmunt, C-320/88, Shipping
and Forwarding Enterprise Safe, C‑185/01, Auto Lease Holland, in druge.
266 Sklepni predlogi generalne pravobranilke Juliane Kokott, predstavljeni 17. marca 2005 v zadevi C-63/04,
Centralan Property Ltd proti Commissioners of Customs & Excise.
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ne pridobi pravice do razpolaganja na gorivu, ki ga v vozilo toči lizingojemalec, ker nima v
nobenem trenutku pravice odločiti, kako in za kakšne namene se bo gorivo uporabljalo.
Torej, ne glede na to, da se računi za gorivo izdajajo na Auto Lease kot pravnega lastnika
vozil in ta v svojem imenu zaračuna dobavo goriva lizingojemalcem, je sodišče odločilo, da
Auto Lease ne pridobi pravice do razpolaganja in posledično se prodaja goriva izvede
neposredno med dobaviteljem in lizingojemalcem, ki sam odloča, kdaj, kje in kakšno gorivo
bo kupil. Auto Lease ima v tej transakciji le vlogo financerja.267 Ob tem bi lahko izpostavili
vprašanje, kakšna je razlika med transakcijo nakupa goriva in transakcijami finančnega
najema, pri čemer v praksi lizinške družbe dejansko opravljajo samo funkcijo financiranja,
saj predmeta lizinga fizično največkrat nikoli ne vidijo in ne prevzamejo in o vseh dejavnikih
v tem primeru odloča le lizingojemalec, ki večinoma prevzema tudi vsa tveganja iz predmeta
lizinga. Torej, kje postaviti ločnico med dobavo blaga za namene DDV in transakcijo
financiranja?
Vprašanje opredelitve prenosa pravice do razpolaganja za namene DDV torej ostaja odprto
in eden od izzivov Evropske komisije, teoretikov DDV, SEU in nenazadnje davčne prakse je,
da jo dokončno izoblikujejo, saj na podlagi navodil oziroma do zdaj znane interpretacije v
praksi nacionalna sodišča in davčni organi to opredelitev razumejo različno, kar vodi v
različno uporabo iste določbe v različnih državah članicah. SEU namreč prav zaradi
preprečevanja takega stanja poudarja, da se določbe DDV direktive ne smejo interpretirati
skladno z nacionalnimi predpisi, temveč glede na namen direktive. Samo to namreč
omogoča poenoteno obravnavo v vseh državah članicah. Ni pa mogoče spregledati, da SEU
nacionalna sodišča kljub temu deloma napotuje na nacionalno zakonodajo pri presoji
transakcij. Ker je vprašanje prenosa pravice do razpolaganja tesno povezano z lizinškimi
transakcijami, tako na področju finančnega lizinga kot na področju transakcij »sale &
leaseback«, bi natančnejši odgovor na to vprašanje lahko imel velik vpliv tudi na obravnavo
lizinških transakcij.
4.6 Načelo nevtralnosti
Načelo nevtralnosti je eno od osnovnih načel DDV. Izhaja iz predpostavke, da mora biti DDV
v transakcijah med davčnimi zavezanci vedno nevtralen, kar pomeni, da je pravica do
odbitka DDV osnovna in neodtujljiva pravica, na kateri temelji večfazni sistem DDV.
Vlada RS je že v predlogu Zakona o davku na dodano vrednost leta 1996 navedla, da je
»temeljno načelo davka na dodano vrednost zagotovitev davčne nevtralnosti. Davčna
nevtralnost na strani oseb, ki zagotavljajo ponudbo blaga in storitev pomeni, da davek na
dodano vrednost ne vpliva na odločitve proizvajalcev in trgovcev o tem, kaj bodo proizvajali
oziroma prodajali ter na odločitve kupcev o tem, kaj bodo kupovali. Poleg tega je nevtralnost
davka na dodano vrednost zagotovljena tudi s tem, da zaradi davka proizvajalci in trgovci ne
spreminjajo organizacijskih oblik ali metod poslovanja. Nevtralnost na strani potrošnikov pa
je zagotovljena s tem, da potrošniki zaradi davka na dodano vrednost ne spreminjajo odločitev
o tem, ali bodo določen izdelek kupili ali ne«.268
Načelo nevtralnosti je bilo omenjeno že v 5. točki preambule Prve direktive (5. točka
preambule Direktive 2006/112/ES): »Sistem DDV doseže najvišjo stopnjo enostavnosti in
nevtralnosti, ko se obračunava na najbolj splošen možni način, ter ko njegovo področje
uporabe zajema vse faze proizvodnje in distribucije kot tudi opravljanja storitev.« V skladu z
2. členom Prve direktive se pri vsaki transakciji DDV, izračunan na ceno blaga ali storitev po
Po dostopnih podatkih iz EU v večini držav članic ne ravnajo skladno s sodbo Auto Lease in te transakcije še
vedno obravnavajo kot dobave blaga.
268 Predlog zakona o davku na dodano vrednost. Razlogi za sprejem zakona. 1996.
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stopnji, ki je predpisana za to blago ali storitve, obračuna po odbitku zneska DDV, ki je
neposredno vključen v različne stroškovne komponente.
Terra in Kajus pri tem opozarjata na sodbo C-174/08, NCC Construction Danmark, v kateri
je sodišče zapisalo, da je načelo nevtralnosti vpeljano v zakonodajo EU v zadevah, povezanih
z DDV, z namenom zagotovitve enakega obravnavanja.269 Načelo enakega obravnavanja je
eno od splošnih načel prava EU in tako na ravni ustavne določbe. V nasprotju s tem, načelo
davčne nevtralnosti zahteva zakonodajno obravnavo, ki se lahko opravi le z aktom
sekundarne zakonodaje EU. Posledično sta sklenila, da načelo nevtralnosti ne more biti
opredeljeno kot neodvisno splošno načelo evropskega prava.270
Povezanost načela nevtralnosti z načelom enake obravnave izhaja tudi iz sodbe SEU v zadevi
C-94/09, Komisija proti Franciji, v kateri je SEU zapisalo, da načelo davčne nevtralnosti, kot
stalni in neločljivi del v skupnem sistemu DDV, nasprotuje temu, da bi podobno blago in
storitve, ki so konkurenčni med sabo, bili različno obravnavani za namene DDV. Za
razumevanje načela nevtralnosti je koristno poznati tudi sodbo SEU v zadevi C-460/07,
Sandra Puffer, v kateri je sodišče sklenilo, da načelo nevtralnosti velja v sistemu davčnih
zavezancev oziroma gospodarskih subjektov, ki opravljajo obdavčljivo dejavnost,
posledično ni mogoče reči, da je kršeno načelo enake obravnave, če je davčni zavezanec, ki
kupi sredstvo za namene gospodarske in zasebne rabe, v ugodnejšem položaju od
nezavezanca, ki kupi to isto sredstvo. Iz tega je mogoče sklepati, da je načelo nevtralnosti
dejansko pomembno v sistemu DDV, ne pa tudi v odnosu do subjektov, ki so zunaj njega
oziroma nastopajo v njem le kot končni potrošniki.271
Načelo nevtralnosti zavezancem še zagotavlja, da ne smejo biti različno obravnavani ne
glede na svojo pravno obliko ali izpolnjevanje drugih pravnih pogojev, kot so dovoljenja za
opravljanje dela. 272 Načelo nevtralnosti velja tudi, če so zavezanci opravljali nezakonita
dejanja, ker niso izpolnili nekaterih nacionalnih zakonskih pogojev, da bi zadevne storitve
lahko izvajali.273
SEU je načelo nevtralnosti vpeljal na mnoga področja, kot so predmet dobave, narava
obdavčljive transakcije, izračun davčne osnove, obseg izjem, vstopni DDV in znižanje DDV
stopnje.274
4.7 Lizinške transakcije
4.7.1 Opredelitev in ureditev lizinških transakcij v DDV-direktivi 2006 in sodni praksi
EU
Lizinške transakcije so deloma nedorečene v sistemu DDV. Kot navajata Terra & Kajus,275 v
zakonodaji o DDV pravzaprav ni opredelitve lizinga in v praksi je pogosto napačno mnenje,
To načelo zahteva, da se primerljivi položaji ne smejo obravnavati različno, razen če je to razlikovanje
objektivno utemeljeno. Različni gospodarski subjekti, ki so v primerljivem položaju, morajo biti zaradi
preprečitve izkrivljanja konkurence na notranjem trgu obravnavani enako.
270 Terra, B., in Kajus, J., European VAT Directives, Introduction to European VAT 2011, Volume 1, IBFD,
Amsterdam, 2011, str. 27–29.
271 Glej tudi sodbo SEU v zadevi C-360/96, Lease Plan.
272 Glej tudi sodbo SEU v zadevi C-141/00, Ambulanter Pflegedienst Kügler.
273 Podrobneje v sodbi SEU C-349/96, Card Protection Plan Ltd.
274 Englisch, J., VAT/GST and direct taxes: Different purposes. International Network for Tax Research
Conference: Value Added Tax ad Direct Taxation – Similarities and Differences. Dunaj, 2009, str. 16.
275
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da se določba drugega odstavka 14. člena DDV-direktive 2006 (točka b drugega odstavka 6.
člena ZDDV-1) nanaša na finančne lizinge. To je med drugim potrdilo tudi SEU v sodbah Eon
Asset Menidžmunt276 in NLB Leasing. Ta določba se lahko aplicira na področje finančnih
lizingov, kadar je v pogodbi dogovorjeno, da bo lastninska pravica na koncu pogodbenega
obdobja prešla, drugače pa gre v tem primeru za zakupno-prodajne pogodbe, torej pogodbe,
pri katerih se najprej sklene najemna pogodba, z namenom, da se po izteku te prenese tudi
lastninska pravica.
Dodatno nam to dejstvo razkriva zgodovinski pregled277 sprejemanja opredelitve dobave
blaga, v postopku sprejemanja Šeste direktive. V predlogu za Šesto direktivo je bilo
določeno, da naj bi »dobavo blaga za DDV namene predstavljal tudi dejanski prenos:
– premičnin, po pogodbi za uporabo premičnine za določeno obdobje, kjer ne obstaja
možnost enostranske prekinitve takšne pogodbe s strani uporabnika, če je v pogodbi
določeno, da ima uporabnik pravico izkoristiti nakupno opcijo za premičnino in skupni
skupna plačila v času veljavnosti te pogodbe, izključujoč finančne stroške, ustrezajo
približni vrednosti premičnine trenutku prenosa;
– premičnin, po pogodbi za uporabo premičnine za določeno obdobje, kjer ne obstaja
možnost enostranske prekinitve takšne pogodbe s strani uporabnika, in še posebej po
pogodbi, skladno s katero ima uporabnik pravico do nakupne opcije, če je cena, ki mora
biti plačana v primeru koriščenja odkupne opcije:
o v fiksnem znesku in ne ustreza dejanski vrednosti predmeta v času uveljavitve nakupne
opcije; ali
o predstavlja vrednost zemljišča, določeno v trenutku priprave pogodbe in/ali preostalo
vrednost zgradbe v času, ko je bila opcija uveljavljena;
o je fiksno določena v luči dejanske vrednosti sredstva, ko je opcija uveljavljena«.
Podani predlog je torej bolj ali manj vseboval opredelitev finančnega lizinga, ki naj bi se za
namene DDV štel kot dobava blaga. Predlog je bil utemeljen s tem, da je v primeru pogodb,
pri katerih je dana nakupna opcija, dobava dejansko opravljena, ko je sredstvo dano na
razpolago uporabniku, preostalo pa so samo plačila obrokov za to sredstvo.
Taki rešitvi sta nasprotovala tako parlament kot Komisija za ekonomske in socialne zadeve,
ki sta predvsem želela pri obravnavi teh pogodb dati več avtonomije državam članicam.
Predlog je bil tako umaknjen z razlago, da bi obravnava finančnega lizinga kot dobave blaga
pomenila določen problem, kadar nakupna opcija ne bi bila uveljavljena, saj bi v tistem
trenutku pomenilo, da je treba popravljati DDV. Posledično naj bi bilo bolj praktično, da se
lizinške transakcije obravnavajo kot dobava storitev, kot dobava blaga pa šele, če je nakupna
opcija dejansko izkoriščena.
Opredelitev dobave blaga je zato zdaj v DDV-direktivi 2006 le za primer dejanske izročitve
blaga na podlagi pogodbe o najemu blaga za določeno obdobje ali o prodaji blaga z
odloženim plačilom, ki določa, da se ob normalnem poteku dogodkov lastništvo prenese
najpozneje ob plačilu zadnjega obroka. 278 Kot že navedeno, se ta določba ne nanaša na
finančni lizing kot tak. Kot navajata Terra in Kajus, lahko ista težave, to je, da predmet
najema morda ne bo odkupljen, nastane tudi pri zakupno-prodajni pogodbi, saj ni jamstva,
da bo pogodba dejansko realizirana in posledično bi bil tudi v tem primeru popravljen DDV.

Opozoriti je treba na različno poimenovanje, ki se pojavlja v jezikovnih različicah sodb, v slovenskem prevodu
je tako naziv Menidžament, v angeški verziji Menidjmunt, v strokovni literaturi pa se pojavlja tudi Manidment.
V nalogi je uporabljen naziv Menidžmunt, kot je v originalni bolgarski različici, saj gre za bolgarski primer.
277
Podrobneje v Terra, B., in Kajus, J., IBFD Tax Research Platform, najdeno na
http://online.ibfd.org/kbase/#topic=d&N=3+10&WT.i_s_type=Navigation&ownSubscription=true&Nu=global
_rollup_key&Np=1, poglavje 4.3.2.3 Leasing.
278Glej točko b drugega odstavka 14. člena DDV-direktive 2006.
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Pri tem se lahko znova odpre vprašanje opredelitve prenosa do razpolaganja oziroma
vprašanje, ali je treba to presojati ekonomsko ali pravno.
Pri predstavitvi problematike obdavčitve lizinških pogodb je lahko zanimiva tudi odločitev
odbora za DDV279 pri vprašanju obravnave zakupno-prodajnih transakcij. Odbor za DDV je
na svojem 67. srečanju280 8. januarja 2003 skoraj soglasno odločil, da je treba pri tovrstnih
pogodbah o tem, ali gre za dobavo blaga ali storitev, odločati v vsakem primeru posebej.
Vendar lahko vedno govorimo o dobavi blaga, kadar je med strankama dogovorjeno, da
preide pravica do razpolaganja s sredstvom, kot da bi bil prejemnik lastnik. Pri tem ni
pomembno, ali je tak dogovor pisni ali ustni. Ker Slovenija v letu 2003 še ni bila članica EU,
pri odločanju ni sodelovala, ne glede na to pa je zanimivo videti, da je bila odločitev sprejeta
skoraj soglasno, kar pomeni, da vse države članice niso tako menile, in da imajo nekatere
drugačen pogled na to zadevo. Informacije, katere države se niso strinjale s to razlago in
kakšno je njihovo stališče, ni bilo mogoče pridobiti.
V strokovni javnosti je bila v zvezi z DDV zelo odmevna že predhodno omenjena sodba SEU
v zadevi Eon Asset Menidžmunt. V njej je SEU najprej poudarilo, da, kot je že iz predhodne
sodne prakse jasno, lizing ne pomeni dobave blaga, temveč storitve. Vendar lahko finančni
lizing vozila vsebuje tudi postavke, ki so primerljive z nabavo blaga. Sodišče je v tej sodbi še
pojasnilo, da določba točke b drugega odstavka 14. člena DDV-direktive 2006 ne velja za
transakcije finančnega lizinga, saj je v teh lahko podana opcija, da se sredstva na koncu ne
odkupijo. Nadaljnja argumentacija sodišča pa je bila popolno presenečenje. SEU se je v njej
namreč sklicevalo na MRS 17 in pojasnilo, da je treba skladno s pravili, določenimi v MRS,
ločevati med poslovnim in finančnim lizingom. O finančnem lizingu po MRS 17 tako
govorimo, kadar so skoraj vsa tveganja in koristi pravnega lastništva prenesena na
lizingojemalca. Dejstvo, da se bo lastništvo preneslo po poteku pogodbenega razmerja, ali
dejstvo, da je sedanja vrednost lizing obrokov praktično enaka tržni vrednosti sredstva,
lahko posamično ali skupaj pomeni merilo za določitev transakcije kot finančni lizing ali ne.
SEU je torej v tej sodbi naredilo preobrat, ker se je prvič v svoji presoji sklicevalo na
mednarodne računovodske standarde, saj je bila dotedanja praksa, da naj bi se transakcije
DDV presojale neodvisno od nacionalnega prava, računovodskih standardov, mednarodnih
ali nacionalnih ali drugih davčnih predpisov na področju neposrednih davkov. Zato je ta
sodba neke vrste precedens, hkrati pa je odprla nova vprašanja v strokovni javnosti. Kje je
potem meja, kdaj se za namene DDV uporabljajo tudi drugi predpisi in v katerem delu je
DDV še samostojni predpis z lastnimi opredelitvami? Hkrati je SEU s to sodbo razširilo
merila za opredelitev finančnega lizinga kot dobave blaga. V bistvu se je premaknilo iz
pravne v bolj ekonomsko sfero. Posledično razumemo, da je v tej smeri treba razumeti tudi
opredelitev prenosa pravice do razpolaganja. Vendar ni mogoče izključiti, da je SEU s tem
samo še razširilo opredelitev, saj smo lahko videli, da je v primeru Centralan Property v
celoti sledilo tudi povsem pravni opredelitvi prenosa lastninske pravice.
Vprašanje, kako obravnavati lizinške transakcije z vidika DDV, torej ni v popolnosti rešeno,
niti harmonizirano. Sodišče se je s sodbo v zadevi Eon Asset Menidžmunt približalo temu,
kar je bilo predlagano že leta 1973, da se vključi kot prenos blaga v takratno Šesto direktivo
v nastajanju. Kot bomo videli v nadaljevanju, je odraz tega stanja tudi neenotna praksa pri
obravnavi lizinških transakcij v EU.

Angl. VAT Committee. Ustanovljen je skladno s 398. členom DDV-direktive 2006 kot svetovalni odbor za
davek na dodano vrednost. Sestavljajo ga predstavniki držav članic EU in Komisije.
280 Http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents/vat_committee
/guidelines-vat-committee-meetings_en.pdf.
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4.7.2 Pregled ureditve po državah članicah
Za namene te naloge sem izvedla manjšo raziskavo o ureditvi finančnega lizinga 281 in
transakcij »sale & leaseback« na področju DDV v državah članicah EU. 282 Podatke so
posredovali strokovnjaki, davčni svetovalci iz držav članic EU.283
Namen raziskave je bil preveriti stanje na področju lizinških transakcij v več državah EU in
tako pridobiti odgovor na vprašanje, ali je zakonodaja o DDV na tem področju dovolj
harmonizirana, da zavezancem omogoča enako obravnavo, ne glede na to, v kateri državi
članici poslujejo, in ali je s tem zagotovljeno načelo nevtralnosti.
Ker je bil cilj raziskave splošen pregled ureditve lizinga v več državah članicah, je bila
udeležencem iz vseh držav posredovana kratka tabela z vprašanji, vezanimi na to področje.
Udeleženci so bili izbrani glede na strokovnost in poznavanje zakonodaje o DDV, saj menim,
da je to ključno za čimbolj realen prikaz problematike, Čeprav je bila raziskava izvedena na
majhnem vzorcu in pri izbiri vzorca sodelujočih ni mogoče izključiti subjektivnega faktorja,
verjamem, da je zaradi strokovnih kompetenc in izkušenj sodelujočih prikaz obravnave
lizinških transakcij ustrezen in je primerna podlaga za želeno analizo.
Vprašanja so bila posredovana vsakemu od sodelujočih strokovnjakov po elektronski pošti
v enotni obliki, ki je razvidna v tabeli 1, in z navodili za podajo odgovorov, pri čemer je bilo
predvsem poudarjeno, da je zaželeno, da so odgovori kratki in jasni, če veljajo v državi
posebnosti, ki jasno odstopajo od sodne prakse SEU in DDV-direktive 2006, da se te
poudarijo. Kadar odgovori niso bili mogoči v kratki obliki ali ni bilo mogoče dobiti jasnega
sklepa, so sodelujoči podali tudi dodatna pojasnila.

Ureditev finančnega lizinga je predstavljena kot podlaga za lažje razumevanje obravnave transakcij »sale &
leaseback« v EU.
282 Odgovorov za Ciper mi ni uspelo pridobiti.
283 Večina davčnih svetovalcev, ki so posredovali podatke, je članov European VAT group, ki je neformalna
strokovna skupina in se srečuje z namenom izmenjave informacij na področju DDV ter strokovnega
izpopolnjevanja. Nekateri od članove te skupine so tudi v strokovni skupini za DDV pri Evropski komisiji. Druge
informacije so bile pridobljene od davčnih svetovalcev, ki so specialisti za DDV v svojih državah, a niso člani te
strokovne skupine.
281
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Tabela 1: Vprašalnik o ureditvi DDV pri transakcijah »sale & leaseback« v EU

Sale & Leaseback - DDV ureditev
Država ______________________

Vprašanje

Odgovor

Ali obravnavate finančni lizing kot dobavo blaga ali storitev?
Ali informacija o tem ali bo lastništvo po preteku lizinga prešlo,
vpliva na presojo ali gre za dobavo blaga ali storitev?
Ali vaša nacionalna DDV zakonodaja vsebuje kakšne posebne
določbe glede lizinga?
Ali obravnavate 'sale & leaseback' transakcijo kot dve obdavčljivi
dobavi ali kot finančno transakcijo?
Ali imate v zakonodaji kakšno določbo v zvezi s to transakcijo
oziroma ali obstajajo smernice davčnega organa ali sodna praksa?

V uvodu so predstavljeni odgovori, ki so jih sodelujoči v raziskavi podali glede obravnave
DDV pri finančnem lizingu v posamezni državi.
Tabela 2: Ureditev lizinških transakcij v EU
VPRAŠANJE
DRŽAVA

Avstrija

Belgija

Ali obravnavate finančni
lizing kot dobavo blaga ali
storitev?

Obravnava DDV je vezana na
računovodsko. Torej komu se
pripiše predmet lizinga;
kadar
se
pripiše
lizingojemalcu,
šteje
transakcija za dobavo blaga.

Avstrijska zakonodaja ne
vsebuje
člena
14(2)
direktive,
vendar
je
podatek, da bo lastništvo
prešlo, znak za obravnavo
transakcije kot dobave
blaga.

Ali vaša nacionalna
zakonodaja o DDV vsebuje
kakšne posebne določbe
glede lizinga?
Zakonodaja o DDV ne, vendar se
sklicuje
na
pravilnik
o
dohodnini, v katerem je podana
razmejitev.

Lizinške transakcije se vedno V tem primeru bi šteli
obravnavajo kot dobava transakcijo kot zakupnostoritev.
prodajno pogodbo in torej
dobavo blaga.
Načeloma kot dobava blaga.

Bolgarija

Ali informacija o tem, ali
bo lastništvo po preteku
lizinga prešlo, vpliva na
presojo, ali gre za dobavo
blaga ali storitev?

Da, v teh primerih vedno Da, v 3. točki drugega odstavka
dobava blaga.
6. člena zakona o DDV je
določeno, da je treba lizinško
transakcijo obravnavati kot
dobavo blaga, če je dogovorjen
prenos lastninske pravice ali
opcija o odkupu in diskontirana
vrednost obrokov ustreza tržni
vrednosti blaga v trenutku
dobave. Ta določba se uporablja
za pogodbe, sklenjene po 1. 1.
2014.
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Češka

Kot dobava blaga, če je
dogovorjen
prenos
lastninske pravice, drugače
kot dobava storitev.

Da, skladno s sekcijo 13 4. Že omenjeni člen.
člena zakona o DDV se
lizinška
transakcija
obravnava kot dobava
blaga, če je pogodbeno
dogovorjen odkup blaga
po/ob koncu pogodbenega
razmerja.

Danska

Odvisno od
dogovora.

Estonija

Načeloma dobava blaga, če Da, v tem primeru dobava Če je iz pogodbenih določb
bo prenesena lastninska blaga.
jasno, da bo lastništvo prešlo,
pravica.
potem se taka transakcija šteje
kot dobava blaga.

Finska

Dobava storitev, razen če je Da.
dogovorjeno, da bo prešla
lastninska pravica.

Francija

Grčija

pogodbenega Da, v tem primeru šteje kot Določba v smislu določbe
dobava blaga.
14(2)(b) DDV-direktive 2006.

Dobava storitev.

Da, v tem primeru se Člen 256 II 3 c) FTC in pravilnik
transakcija obravnava kot BOI-TVA-10-10-40-10, člen 80
dobava blaga.
in naslednji.

Dobava storitev.

Da, v tem primeru bi se Da.
obravnavala kot dobava
blaga.

Načeloma kot dobava blaga.

Da, v teh primerih vsekakor Ni
posebnih
določb,
le
kot dobava blaga.
prenesena
določba
člena
14(2)(b) DDV-direktive 2006.

Hrvaška

Irska

Italija

Latvija

Ni posebnih določb.

Načeloma
kot
dobava Da, v tem primeru se Ne v tej povezavi.
storitev, tudi če je opcija za transakcija obravnava kot
prenos lastninske pravice. dobava blaga.
Kot dobava blaga le, kadar je
jasno od začetka, da bo
lastninska pravica prešla.
Dobava storitev.

Da, v tem primeru dobava Ni posebnih določb.
blaga.

Dobava blaga.

Da.

Le v povezavi s prenehanjem
lizinških pogodb.

Litva

Lahko dobava blaga ali Da, če so izpolnjeni pogoji iz Skladno z drugim odstavkom 4.
storitev, odvisno od vsebine drugega odstavka 4. člena člena zakona o DDV se lizinška
pogodbenega dogovora.
zakona o DDV.
transakcija
obravnava
kot
dobava blaga če gre za obročno
odplačevanje, tveganja in koristi
so prenesena na lizingojemalca
in lastništvo predmeta lizinga bo
preneseno na lizingojemalca.

Luxembourg

Lahko dobava blaga ali Da, v tem primeru se V členu 12, §1, a) je določeno, da
storitev, odvisno od vsebine obravnava transakcija kot je transakcija dobava blaga, če
pogodbenega dogovora.
dobava blaga.
bo lastništvo prešlo najpozneje s
plačilom zadnjega obroka.

Madžarska

Odvisno od pogodbenega Da, v tem primeru gre za Obstaja
veliko
strokovne
dogovora. Če gre za zaprt zaprt finančni lizing in literature in smernic na to temo.
finančni lizing, kot dobava dobavo blaga.
Le če je od začetka jasno, da bo
blaga, drugače kot dobava
lastninska pravica prenesena,
storitev.
gre za dobavo blaga.
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Dobava storitev.

V
primeru
finančnega Ni posebnih določb.
lizinga bi moralo biti plačilo,
s katerim se pridobi
lastninska
pravica,
dogovorjeno kot posebno
plačilo.
Če
lastninska
pravica preide s plačilom
zadnjega obroka, je to
zakupno-prodajna pogodba.

Malta

Nemčija

Če se tveganja in upravičenja V tem primeru bi šteli V zakonodaji so določbe, ki
prenesejo na kupca dobava transakcijo kot dobavo opredeljujejo merila, kdaj se
blaga, drugače storitev.
blaga.
transakcija
obravnava
kot
storitev in kdaj kot dobava
blaga.
Načeloma kot dobava blaga.

Da, kot dobava blaga.

Veljajo smernice davčne uprave,
ki
predpisujejo,
kdaj
se
transakcija šteje kot dobava
blaga in kdaj kot dobava
storitev.

Kot dobava blaga, če ima
skladno z zakonom na
dohodek
lizingojemalec
pravico
amortizirati
sredstvo.

Če je pogodbeno dogovorjen
prenos lastništva, je vedno
dobava blaga. Zadnja praksa
davčnega organa je, da
obravnava transakcijo kot
dobavo blaga tudi v primeru
opcijskega dogovora o
prenosu lastninske pravice.

Skladno z zakonodajo o DDV
šteje transakcija za dobavo
blaga, če bo lastninska pravica
prešla s plačilom zadnjega
obroka ali če je pričakovano, da
bo v normalnih okoliščinah
prešla. Ne glede na to naj bi se
transakcija obravnavala kot
dobava blaga le, če ima
lizingojemalec
pravico
amortizirati sredstvo.

Dobava storitev.

Če je prenos lastninske
pravice zavezujoč za obe
pogodbeni stranki, potem bi
transakcijo obravnavali kot
dobavo blaga.

Da, določba, da šteje transakcija
finančnega najema za dobavo
blaga le, kadar je pogodbeno
dogovorjena
zaveza
obeh
strank, da lastninska pravica
preide.

Dobava storitev.

Odvisno
od
okoliščin. Že
predhodno
Dobava blaga, če bo prenos opredelitev.
lastninske pravice izveden v
12 mesecih po podpisu
pogodbe.

Nizozemska

Poljska

Portugalska

Romunija

Slovaška

Dobava storitev, razen če je Če je prenos lastninske
dogovorjeno, da bo prešla pravice opcijski, potem šteje
lastninska pravica.
kot dobava storitev, če je
nedvoumno
dogovorjen
prenos lastninske pravice,
pa kot dobava blaga.

Če je dogovorjen prenos
lastninske pravice s plačilom
zadnjega obroka, se transakcija
šteje kot dobava blaga.

Načeloma
storitev.

kot

dobava Le, če se lizingojemalec
izrecno zaveže izkoristiti
odkupno opcijo ali če je
prenos lastninske pravice
pogodbeno zavezujoč za obe
stranki, šteje transakcija kot
dobava blaga.

Španski zakon o DDV v členu 8.
Dos. 5º opredeljuje dobavo
blaga in členu 11. Dos. 2º dobavo
storitev
kot
predhodno
navedeno. Obstaja obsežna
sodna praksa in pojasnila
davčnega organa.

Načeloma
storitev.

kot

dobava Da, v tem primeru bi Ne.
transakcija štela kot prodaja
na obroke, torej dobava
blaga.

Španija

Švedska

omenjena

79

Velika Britanija

Odvisno od pogodbenega Da v tem primeru se Da v zakonu o DDV je določena
dogovora, lahko kot dobava transakcija obravnava kot opredelitev dobave blaga in
blaga ali storitev.
dobava blaga.
storitev za primer lizinških
poslov. Dobava blaga je takrat,
ko bo lastninska pravica
nedvoumno prešla. V primeru
odkupne opcije se transakcija
obravnava kot dobava storitev.

Analiza obravnave DDV lizinških transakcij v EU
Pri pregledu odgovorov glede davčne obravnave lizinških poslov v državah članicah lahko
ugotovimo, da je pogodba o finančnem lizingu v enajstih državah članicah od
šestindvajsetih284 obravnavana kot dobava storitev. V osmih državah članicah so določeni
dodatni pogoji, ki jih je treba upoštevati pri presoji, ali gre v posameznem primeru za
dobavo blaga ali storitev, v večini teh držav pa je pogoj prenos dejanske lastninske pravice
oziroma nedvoumna zaveza pogodbenih strank o takem prenosu že ob sklenitvi pogodbe.
Avstrija, Nemčija in Poljska svojo presojo bolj vežejo na ekonomski prenos pravice do
razpolaganja. Le v štirih državah se pogodba o finančnem lizingu avtomatično šteje kot
dobava blaga. Pri analizi pridobljenih odgovorov so bili upoštevani odgovori, ki pomenijo
najpogostejšo možnost glede na predstavljena dejstva, saj je marsikje meja med odgovori
težko določljiva in je pri presoji treba upoštevati več dejavnikov. Preglednica in analiza sta
torej splošen prikaz stanja vseh državah.
Kadar je ob sklenitvi pogodbe nedvoumno, da bo najpozneje s plačilom zadnjega obroka
prešla tudi lastninska pravica na blagu, je davčna obravnava v vseh državah enotna in
transakcija v tem primeru pomeni dobavo blaga. Ob tem so strokovnjaki iz štirih držav
(Portugalske, Romunije, Slovaške in Španije) navedli dodatna opozorila, da se transakcija
šteje kot dobava blaga le, če že ob sklenitvi lizinške pogodbe izhaja obveza o prenosu
lastninske pravice, nezavezujoča odkupna opcija o prenosu lastninske pravice torej ne
zadošča, da bi transakcijo obravnavali kot dobavo blaga. V Romuniji je obravnava lizing
transakcije kot dobave blaga vezana celo na rok, v katerem se mora lastninska pravica
prenesti. Glede na to, da je rok le dvanajst mesecev, je mogoče predvidevati, da se v Romuniji
večina pogodb o finančnem lizingu obravnava kot dobava storitev, tudi če je že ob sklenitvi
pogodbe jasno, da bo lastninska pravica ob izteku prešla.
Primerjava podatkov, zbranih v raziskavi, torej kaže na razmeroma raznoliko obravnavo
pogodbe o finančnem lizingu v državah članicah, kar je nedvomno tudi posledica dejstva, da
transakcija v direktivi o DDV ni normirana, kar pušča državam članicam veliko prostora, da
same določijo, kako je treba tovrstne transakcije obravnavati. Iz prejetih odgovorov je
mogoče razbrati, da sta praksa in zakonodaja v marsikateri državi članici v nasprotju z
najnovejšo sodno prakso SEU. Ker se v večini primerov transakcije obravnavajo kot dobave
storitev, kar pomeni ugodnejšo ureditev za zavezance, saj v tem primeru ni financiranja DDV
niti težav z naknadnimi popravki davčne osnove v primeru predčasnega prenehanja take
pogodbe, ni pričakovati sankcij zaradi morebitnega pomanjkljivega prenosa direktive v
nacionalno zakonodajo. Vsekakor je takšno stanje dokaz precejšnje neharmoniziranosti
DDV na nekaterih področjih in posledično sta vprašljivi tudi nevtralnost in enakost med
zavezanci v več državah.

Kot že predhodno navedeno, v raziskavi ni bil vključen Ciper, ker ni bilo mogoče dobiti kredibilnih informacij,
v tabeli tudi ni vključena Slovenija, saj je obravnava transakcij v Sloveniji predmet posebnega poglavja te naloge.
284

80

4.7.3 Opredelitev poslovnega in finančnega lizinga v Sloveniji
V slovenski DDV zakonodaji lizinška transakcija oziroma poslovni ali finančni lizing nista
opredeljena. Na splošno velja ugotovitev, da je slovenski zakon o DDV večinoma prevod
obveznih členov DDV-direktive 2006, v kateri lizing tudi ni izrecno urejen. Razlogi za to so
bili delno pojasnjeni že v poglavju 0.
V Sloveniji nekako velja pravilo, da je treba finančni lizing za namene DDV obravnavati kot
dobavo blaga, poslovni lizing pa kot dobavo storitev. Vendar lahko ugotovimo, da je edina
zakonska določba, ki bi lahko bila uporabljiva za namene opredelitve finančnega lizinga kot
dobave blaga, določba točke b drugega odstavka 6. člena ZDDV-1 (točka b drugega odstavka
14. člena DDV-direktive 2006), v katerem je navedeno, da za dobavo blaga šteje tudi
»dejanska izročitev blaga na podlagi pogodbe o najemu blaga za določeno obdobje ali o
prodaji blaga z odloženim plačilom, ki določa, da se ob normalnem poteku dogodkov lastništvo
prenese najpozneje ob plačilu zadnjega obroka«. Merila, kdaj šteje, da bi bilo normalno
pričakovati, da se lastništvo prenese ob plačilu zadnjega obroka, niso bila nikoli podana,
vsekakor so se kot dobava blaga štele v praksi tudi vse pogodbe z odkupno opcijo, kar je
razvidno tudi iz primera NLB Leasing. Skladno s sodbo v zadevi Eon Asset Menidžumunt in
nekaterimi drugimi sodbami SEU glede dobave blaga bi lahko povsem utemeljeno sklepali,
da za opredelitev finančnega lizinga kot dobave blaga ni upoštevna točka b drugega
odstavka 6. člena ZDDV-1, temveč je mogoče te transakcije kot dobave blaga opredeliti na
podlagi splošne opredelitve prenosa pravice do razpolaganja, torej v primeru Slovenije na
podlagi prvega odstavka šestega člena ZDDV-1. V splošnem bi lahko sklenili, da je glede na
trenutni trend razvoja sodne prakse SEU davčna praksa v Sloveniji na področju opredelitve
finančnega lizinga skladna s temi smernicami in torej bolj ali manj pravilna.
Vse transakcije, ki jih ni mogoče opredeliti kot finančni lizing oziroma dobavo blaga, se
morajo torej obravnavati kot dobava storitev.
V primeru dobave blaga je treba DDV od celotne nabavne vrednosti obračunati takoj, ko je
transakcija opravljena. Šteje, da je dobava opravljena, ko je blago izročeno. Skladno s petim
odstavkom 39. člena PZDDV imajo zavezanci možnost obresti obravnavati kot oproščeno
transakcijo financiranja, če so izkazane ločeno od dobave predmeta lizinga. Pri poslovnem
lizingu se DDV obračunava sproti, ob vsaki izstavitvi računa oziroma ob vsaki opravljeni
sukcesivni dobavi, s tem da mora biti pri dolgoročnem najemu obračunan vsaj enkrat letno.
4.7.4 Transakcija prodaje in povratnega liziga (»sale & leaseback«)
Kot je bilo predhodno podrobneje že pojasnjeno na področju opredelitve prenosa pravice
do razpolaganja za namene DDV, ostajajo še nerešena vprašanja, čeprav se je SEU s sodbo v
zadevi Eon Asset Menidžmunt odločilo za ekonomsko opredelitev transakcije. Ob tem se
poraja vprašanje, kakšen vpliv ima to na transakcijo »sale & leaseback«, predvsem v
primerih, kadar govorimo o povratnem finančnem lizingu. Ali je torej tudi pri tej treba za
DDV namene zasledovati pravni ali ekonomski vidik. Odgovora na to vprašanje trenutno še
ni in posledično je na tem področju tudi različna praksa držav članic, kot bo razvidno v
nadaljevanju.
4.7.4.1 Razlika med ekonomskim in pravnim vidikom definicije za namene DDV
Če lahko pri davku od dohodkov pravnih oseb trdimo, da zasleduje ekonomsko naravo
transakcije, praksa v EU na področju DDV v tem delu ni tako jasna, zato se pri interpretaciji
določb prepletata ekonomski in pravni vidik. Ta težava je tudi pri opredelitvi transakcij
»sale & leaseback«. Pri transakciji prodaje in povratnega lizinga je mnenje enotno, da
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govorimo o dveh transakcijah za namene DDV, saj je jasno, da se ob prodaji prenese pravica
do razpolaganja. Kupec in bodoči lizingodajalec namreč v tem delu prevzame ekonomska
tveganja in koristi, ki izhajajo iz predmeta lizinga. Težava nastane, kadar govorimo o prodaji
in povratnem finančnem lizingu. V teh primerih sta možni dve rešitvi oziroma davčni
obravnavi.
Pravni vidik opredelitve transakcije »sale & leaseback«
V poglavju 04.7.4.2 Pregled ureditve v EU v katerem so predstavljeni izsledki raziskave o
ureditvi transakcij »sale & leaseback« v državah članicah, je razvidno, da v večini držav
članic DDV vidik transakcije »sale & leaseback« določajo predvsem ob upoštevanju pravne
narave posla. Pri tem je treba upoštevati, da po informacijah, pridobljenih v okviru te
raziskave, v mnogih državah na to temo ni pojasnil davčnih organov, niti se v večini držav
ta problematika ne izpostavlja. Verjetno tudi zaradi tega nobena od držav članic EU Sodišču
EU še ni posredovala vprašanja za predhodno odločanje, s čimer bi se lahko rešila ta dilema.
Kadar govorimo o pravnem vidiku transakcije, države članice sledijo pravni naravi posla, in
sicer prenos lastninske pravice na predmetu lizinga obravnavajo tudi kot prenos pravice do
razpolaganja oziroma dobavo blaga za namene DDV. Povratni lizing pa se šteje kot nova
samostojna transakcija (dobava blaga) za namene DDV. V teh primerih imamo torej opravka
z dvema obdavčljivima transakcijama za namene DDV.
Tak pristop v Sloveniji zagovarja tudi Furs, kar je razvidno tudi iz pojasnila Dursa, številka
4230-291/2007, ki je bilo objavljeno leta 2008. Podrobneje bo o tem več pojasnjeno v
poglavju 4.7.4.3 Opredelitev in davčna praksa v Sloveniji. Do leta 2016 je temu sledila tudi
sodna praksa v Sloveniji, po najnovejši sodbi Vrhovnega sodišča v zadevi NLB Leasing pa ni
mogoče izključiti, da bi se obravnava transakcije v Sloveniji spremenila.
Ekonomski vidik transakcije »sale & leaseback«
V država članicah, kjer transakcijo »sale & leaseback« obravnavajo po njeni ekonomski
vsebini, argumentacija sloni predvsem na sodbah SEU in njihovem razumevanju prenosa
pravice do razpolaganja. Predvsem v Avstriji in Nemčiji je na to temo bogata sodna praksa.
Skladno z njihovo argumentacijo pri transakcijah »sale & leaseback« ni dejanskega prenosa
pravice do razpolaganja na predmetu lizinga, kadar je za povratno dobavo sklenjena
pogodba o finančnem lizingu. V tem primeru naj bi imela transakcija vse znake financiranja,
saj vsa tveganja in koristi, ki izhajajo iz predmeta lizinga, ne glede na dejanski prenos
lastništva, ostajajo ves čas trajanja pogodbe pri lizingojemalcu oziroma prvotnem lastniku.
Lizingojemalec po tej argumentaciji ves čas obvladuje predmet lizinga, prenos lastninske
pravice pa ne pomeni nič drugega kot neke vrste jamstvo za financiranje, 285 ki ga
lizingojemalec dobi.
Če zagovarjamo ekonomski vidik transakcije, torej z vidika DDV prodajna transakcija ni bila
opravljena, saj vse ekonomske koristi in tveganja iz predmeta lizinga ostanejo pri
prodajalcu/lizingojemalcu in posledično naj ne bi bilo prenosa pravice do razpolaganja s
predmetom lizinga, kot da bi bil kupec lastnik. Kot že navedeno, se pri takšnih odločitvah
avstrijska 286 in nemška sodišča večinoma sklicujejo na razlago prenosa pravice do
razpolaganja za namene DDV, ki jo je podalo SEU, ter na tej podlagi pojasnjujejo, da le prenos

Kot je razvidno tudi v poglavju 2.3 Pravna narava transakcije »sale & leaseback«4.7.4.3 Opredelitev in
davčna praksa v Sloveniji, ima tak pogled na transakcijo »sale & leaseback« tudi večina pravnih strokovnjakov
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in teoretikov v Sloveniji.
286 Glej na primer sodbo VWGH 2006/14/0002 z dne 25. 1. 2006.
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lastninske pravice še ne more pomeniti prenosa pravice do razpolaganja in posledično
celotna transakcija pomeni le transakcijo financiranja, ne pa transakcije za namene DDV.
4.7.4.2 Pregled ureditve v EU
Na podlagi manjše raziskave med davčnimi strokovnjaki iz držav članic EU in prejetih
odgovorov v tej raziskavi je pripravljena preglednica, 287 kako je transakcija »sale &
leaseback« obravnavana v več državah članicah.288
Tabela 3: Ureditev transakcij »sale & leaseback« v EU
VPRAŠANJE
DRŽAVA

Avstrija

Belgija
Bolgarija
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francija
Grčija
Hrvaška
Irska
Italija
Latvija
Litva

Ali obravnavate transakcijo »sale &
leaseback« kot dve obdavčljivi dobavi ali
kot finančno transakcijo?

Ali imate v zakonodaji kakšno določbo v
zvezi s to transakcijo oziroma ali obstajajo
smernice davčnega organa ali sodna
praksa?

Transakcija se presoja skladno s pravili za
Le pravila, komu je treba pripisati predmet
davek od dobička pravnih oseb. Če
lizinga, ki so predpisana za namene davka od
lizingodajalec postane ekonomski lastnik
dobička pravnih oseb.
(upravičenec) blaga, gre za dve transakciji,
prodaja blaga, ki ji sledi najem kot storitev. Če
pa je ekonomska narava transakcije
financiranje, se obravnava kot enovita
oproščena finančna transakcija.
Dve obdavčljivi transakciji.

Ni posebnih določb.

Dve obdavčljivi transakciji.

Ni posebnih določb.

Dve obdavčljivi transakciji.

Ni posebnih določb.

Dve obdavčljivi transakciji.

Ni posebnih določb.

Če je povratni najem poslovni najem, dve
obdavčljivi dobavi, drugače finančna storitev.

Ni posebnih določb.

Dve obdavčljivi transakciji.

Ni posebnih določb.

Dve obdavčljivi transakciji, dobava blaga in
povratna dobava storitev (najem).

Ni posebnih določb.

Dve obdavčljivi transakciji.

Posebna določba glede izjeme za
lizingojemalca, da ni treba popraviti DDV pri
prodaji.
Ni posebnih določb.

Dve obdavčljivi transakciji.
Dve obdavčljivi transakciji.

Ni določb, ki bi vplivale na presojo
transakcije, samo glede davčne osnove.

Dve obdavčljivi transakciji.

Ni posebnih določb.

Dve obdavčljivi transakciji.

Ni posebnih določb.

Dve obdavčljivi transakciji.

Ni posebnih določb.

Podane odgovore je treba analizirati celovito, skupaj z odgovori, podanimi v tabeli 2 in predstavljeni v
poglavju
4.7.2 Pregled ureditve po državah članicah0, saj se informacije deloma povezujejo in so bile tudi podane kot del
celovitega vprašalnika. Več o izhodiščih za raziskavo je navedeno v poglavju 4.7.2.
288 Tako kot v poglavju 0 je v preglednico vključenih 26 držav članic EU. Manjkata Ciper, za katerega zanesljive
informacije ni bilo moč pridobiti, in Slovenija, ki je podrobneje predstavljena v nadaljevanju.
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Luxembourg
Madžarska
Malta

Nemčija

Nizozemska
Poljska
Portugalska
Romunija
Slovaška
Slovenija
Španija

Švedska

Dve obdavčljivi transakciji.

Ni posebnih določb.

Dve obdavčljivi transakciji.

Ni posebnih določb.

Dve obdavčljivi transakciji.

Ni posebnih določb.

Če lizingodajalec postane ekonomski lastnik
Pravilnik, ki določa merila za opredelitev
(upravičenec) blaga, sta to dve transakciji,
transakcije.
prodaja blaga, ki ji sledi najem kot storitev. Če
pa je ekonomska narava transakcije
financiranje, se obravnava kot enovita
oproščena finančna transakcija.
Dve obdavčljivi transakciji.

Ni posebnih določb.

Dve obdavčljivi transakciji.

Davčni organ v zadnjem času transakcije
skuša prekvalificirati kot finančno
transakcijo.
Ni posebnih določb.

Dve obdavčljivi transakciji, dobava blaga in
povratna dobava storitev (najem).
Dve obdavčljivi transakciji.

Ni posebnih določb.

Dve ločeni transakciji, dobava blaga in
povratna dobava storitev (najem).

Ni posebnih določb.

Dve ločeni transakciji.

Ni posebnih določb. Pojasnilo Fursa.

Dve ločeni transakciji, prva dobava blaga in
druga dobava storitev; skladno s pravili o
lizinških pogodbah.
Dve ločeni transakciji, razen če ima
transakcija naravo financiranja in se
pričakuje, da bo na koncu lizingojemalec
postal ponovni lastnik blaga.

Ni posebnih določb.
Ni posebnih določb.

Analiza podatkov
Ob hitrem pregledu odgovorov je mogoče sklepati, da je obravnava transakcij »sale &
leaseback« v EU zelo enotna in da skoraj vse države članice transakcijo obravnavajo kot
skupek dveh samostojnih obdavčljivih transakcij. Kar v triindvajsetih od šestindvajset držav
članic je bil namreč odgovor, da se transakcijo »sale & leaseback« za namene DDV obravnava
kot dve ločeni transakciji. V treh državah pa je obravnava odvisna od tega, ali gre za
dejansko dve ločeni transakciji, pri čemer lizingodajalec tudi v celoti obvladuje predmet
lizinga in je povratni lizing vedno kot najemnina ali celotna transakcija pomeni enotno
transakcijo financiranja. Vendar je treba ob tem opozoriti, da je tudi v enajstih državah od
triindvajsetih jasno, da se transakcije finančnega lizinga obravnavajo kot dobava storitev.
Posledično je tudi povsem logično, da se transakcija »sale & leaseback« obravnava kot
sestavljena iz dveh ločenih dobav za namene DDV, saj prva transakcija pomeni prodajno
transakcijo, torej dobavo blaga, druga transakcija pa samo dobavo storitev za namene DDV.
Pri tem je bilo v nekaterih državah (npr. na Slovaškem) izrecno poudarjeno, da se lizinške
pogodbe v praksi vedno sklepajo tako, da se transakcija povratne dobave obravnava kot
dobava storitev, torej da prenos lastninske pravice ni dogovorjen.
Če torej upoštevamo, da je v enajstih državah transakcija »sale & leaseback« sestavljena iz
dveh dobav, ker se povratna dobava šteje kot storitev, hkrati pa je v Estoniji, Avstriji in
Nemčiji transakcija sestavljena iz dveh obdavčljivih dobav le, kadar povratna dobava
pomeni storitev, lahko sklepamo, da je v večini držav članic (štirinajst od šestindvajsetih)
taka obravnava predvsem posledica pogleda na transakcijo finančnega lizinga. Kadar
povratni finančni lizing pomeni dobavo blaga, naj bi transakcijo »sale & leaseback« kot dve
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ločeni dobavi obravnavali v manj kot polovici držav, za katere so zbrani podatki v tej
raziskavi. Vendar je razmerje zelo šibko v korist prvih, kar kaže na to, da obravnava
transakcije »sale & leaseback« v državah članicah ni enotna, čeprav naj bi bil DDV
harmoniziran na ravni EU.
Po dostopnih podatkih do trenutka končanja te naloge nobena od držav članic na SEU še ni
podala vprašanja za predhodno odločanje v tej zadevi. Torej ne glede na zelo različno stanje
v državah še nobena država oziroma njeno nacionalno sodišče ni presodilo, da bi bilo treba
na SEU nasloviti vprašanje za predhodno odločanje. Sodelujoči v raziskavi so poudarili, da
v večini držav članic sodne prakse na tem področju ni ali je ta v manjšem obsegu, le redke
so države z obsežno sodno prakso na področju lizinških poslov in transakcij »sale &
leaseback«. V večini držav tudi v davčni praksi ni opaziti težav na področju lizinških poslov.
Razen na Poljskem, kjer naj bi potekale aktivne razprave o tem tudi na ravni vrhovnega
sodišča, v drugih državah po dosegljivih podatkih ni posebnih aktivnosti na tem področju.
Glede na pridobljene informacije je mogoče skleniti, da lizinške transakcije v večini držav
EU trenutno niso izpostavljene in se transakcije normalno izvajajo glede na zadevno
nacionalno prakso, zavezanci pa tudi ne čutijo pomembnejše izpostavljenosti na tem
področju.
Ob poznavanju najnovejše sodne prakse SEU in odločitve v zadevi Ferreiro bi lahko sklepali,
da je v prihodnje upravičeno pričakovati, da bo katero izmed nacionalnih sodišč na SEU
posredovalo vprašanje za predhodno odločanje glede DDV-obravnave transakcij »sale &
leaseback«, saj gre očitno za zadevo, v kateri države članice različno obravnavajo istovrstne
transakcije. Ob tem seveda ni zanemarljivo, da je po nekaterih podatkih že leta 1976 vladalo
prepričanje, da bi morale države članice pri opredelitvi lizinških transakcij za namene DDV
imeti čim več možnosti samostojnega odločanja o naravi teh transakcij, in ni mogoče
izključiti, da tovrstno mnenje še velja.
4.7.4.3 Opredelitev in davčna praksa v Sloveniji
V Sloveniji tako kot v večini držav članic transakcija »sale & leaseback« ni podrobneje
zakonsko opredeljena. Ni tudi podatkov o sodni praksi v Sloveniji, v kateri bi bile predmet
podrobnejše presoje te transakcije,289 sta le pojasnilo Fursa, ki bo podrobneje predstavljeno
v nadaljevanju, in dejanska praksa na trgu. Tako pojasnilo Fursa kot praksa v Sloveniji
strogo sledita pravni naravi posla, torej da gre v teh primerih za dve ločeni transakciji, in ne
za transakcijo financiranja.
4.7.4.3.1 Opredelitev transakcije
Transakcijo »sale & leaseback« lahko presojamo z ekonomskega in pravnega vidika. Večina
avtorjev se strinja, da je za lizingojemalca osnovni namen transakcije pridobiti financiranje,
za lizingodajalca pa s kompleksno pravno operacijo zagotoviti sredstvo zavarovanja. V
Sloveniji se po pojasnilu Dursa, številka 4230-291/2007, za namene DDV transakcija
obravnava kot skupek dveh ločenih transakcij oziroma dobav. Takšno razumevanje je bilo
povsem pravilno, dokler je bila dobava blaga v slovenskem zakonu o DDV opredeljena kot
prenos lastninske pravice. 290 Čeprav je morala Slovenija z vstopom v EU prenesti tudi
takratno Šesto direktivo, se opredelitev dobave blaga v zakonu o DDV ni spremenila in je bil
slovenski Zakon o DDV z direktivo o DDV v tem delu usklajen šele 1. 1. 2007, ko je bila v 6.
Januarja 2016 je Vrhovno sodišče RS odločalo v zadevi NLB Leasing in v sodbi izpostavilo tudi vprašanje DDVobravnave transakcij »sale & leaseback«. Pri tem je sodišče nakazalo, kakšna bi bila odločitev, če bi se takšno
vprašanje pojavilo v reviziji pred Vrhovnim sodiščem RS, vendar je odločitev o predmetni zadevi prepustilo
Upravnemu sodišču.
290 Glej 4. člen Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV), Uradni list RS, št. 89/98, 30/01 in 67/02, ki je veljal
do 30. 4. 2004, do vstopa Slovenije v EU.
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členu ZDDV-1 podana pravilna opredelitev dobave blaga, to je prenos pravice do
razpolaganja z blagom, kot da bi bil prejemnik lastnik.
Prenos pravice do razpolaganja, kot bi bil prejemnik lastnik, se skladno s sodno prakso SEU
ne more enačiti s prenosom lastninske pravice na blagu skladno z nacionalno zakonodajo.
Ne glede na to se po že navedenem pojasnilu Dursa v Sloveniji prva transakcija, to je prodaja
bodočega predmeta lizinga, obravnava kot dobava blaga za namene DDV. Predvsem pri
nepremičninah je treba paziti, ali transakcija pomeni oproščeno dobavo291 ali obdavčeno,
poleg tega je treba tudi v vseh drugih primerih presojati, ali je ob dobavi nastala obveznost
za obračun DDV in ali so se zaradi narave transakcije spremenili dejavniki, pomembni za
odbitek DDV, in podobno. Transakcijo je torej treba presojati skladno z vsemi pravili, ki
veljajo za vsako dobavo blaga v sistemu DDV. Enako mora ravnati lizingodajalec kot kupec
te nepremičnine.
Povratna dobava, ki je po navadi dogovorjena s pogodbo o finančnem lizingu, v kateri je
dogovorjena tudi odkupna pravica, se obravnava kot druga samostojna transakcija. Davčna
zavezanca morata to transakcijo ponovno presojati kot samostojno in pri določitvi pravilne
obravnave DDV upoštevati vse zakonske določbe in vse dejavnike, ki vplivajo na transakcijo.
Če so izpolnjeni pogoji iz točke b drugega odstavka 6. člena ZDDV-1 oziroma prvega
odstavka istega člena, se tudi ta transakcija obravnava kot dobava blaga.
4.7.4.3.2 Davčni vidik pri lizingodajalcu
Ker se skladno s pojasnilom Dursa, navedenem v prejšnjem poglavju, z vidika DDV
transakcije »sale & leaseback« v Sloveniji obravnavajo kot dve ločeni dobavi, je obravnava
DDV na ravni lizingodajalca in lizingojemalca predstavljena na ravni dveh ločenih dobav.
Prodajna pogodba
Prva, to je prodajna oziroma nakupna transakcija, pomeni vedno dobavo blaga skladno s 6.
členom ZDDV-1. Lizingodajalec kot kupec predmeta lizinga ima ob tem več možnosti:
– če je dobava predmet obdavčitve z DDV, lahko lizingodajalec kot kupec blaga, uveljavlja
odbitek zaračunanega mu DDV, če so izpolnjeni zakonski pogoji;292
– če je dobava oproščena DDV:293
o lahko v primeru nepremičnin pogodbeni stranki ob izpolnjevanju pogojev pred
dobavo podpišeta opcijsko izjavo za obdavčitev transakcije skladno s 45. členom
ZDDV-1. V tem primeru prejme lizingodajalec račun brez obračunanega DDV in mora
sam po načelu obrnjene davčne obveznosti obračunati DDV (76.a člen ZDDV-1),
hkrati ima pravico do odbitka tega, če so izpolnjeni zakonski pogoji,
o prejme račun brez obračunanega DDV in na tej podlagi v DDV evidencah izkaže
oproščeno nabavo.
Pogodba o povratnem najemu oziroma lizingu
Če je pogodba o lizingu po svoji vsebini najemna pogodba, pri kateri ni prenosa pravice do
razpolaganja s predmetom lizinga, je taka transakcija z vidika DDV dobava storitev – najem.
Najem je lahko skladno z ZDDV-1 oproščen ali obdavčen (44. člen ZDDV-1). Če je storitev
najema oproščena DDV, obveznost za obračun DDV ne nastane, če je storitev najema
V tem primeru je dobavo mogoče obravnavati kot obdavčeno le na podlagi predhodno oddane opcijske izjave
(45. člen ZDDV-1) ter ob upoštevanju in izponjevanju zakonsko predpisanih pogojev.
292 Račun, izdan skladno z zakonom, blago bo uporabljeno za namene obdavčene dejavnosti, DDV zaračunan v
ustreznem znesku …
293 Na primer pri dobavi objektov, starejših od dveh let, rabljenih vozil, pri čemer ob nabavi ni bilo odbitka …
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obdavčena, pa obveznost za obračun DDV nastane v vsakem obračunskem obdobju. Skladno
z drugim odstavkom 33. člena ZDDV-1 se pri dobavah storitev, za katere se izdajajo
zaporedni računi ali se izvršijo zaporedna plačila, šteje, da so opravljene v trenutku, ko
poteče obdobje, na katero se taki računi ali plačila nanašajo, vendar to obdobje ne sme biti
daljše od enega leta.
V Sloveniji so pogodbe o lizingu v primeru transakcije »sale & leaseback« običajno
vsebinsko pogodbe o finančnem lizingu. Če so izpolnjeni pogoji iz 6. člena ZDDV-1 se taka
transakcija obravnava kot dobava blaga.
Lizingodajalec mora ob sklenitvi pogodbe o lizingu paziti, ali so stroški financiranja
dogovorjeni in obravnavani ločeno od dobave predmeta lizinga (peti odstavek 39. člena
PZDDV) ali so sestavni del cene. Kadar sta dobava predmeta lizinga in posel financiranja
dogovorjena enotno, imajo stroški financiranja enako davčno obravnavo kot dobava
predmeta lizinga, torej kot glavna transakcija. Največkrat dobava predmeta lizinga pomeni
obdavčeno transakcijo, torej se od celotne davčne osnove, določene skladno s 36. členom
ZDDV-1, ki jo sestavljata cena za predmet lizinga in prihodek od financiranja, torej vse, kar
pomeni plačilo, obračuna DDV. Obveznost za obračun DDV skladno s 33. členom ZDDV-1
nastane, ko je dobava opravljena. V primeru dobave blaga je to trenutek, ko je predmet
lizinga dobavljen oziroma ko ob prenosu pravice do razpolaganja s predmetom lizinga, kot
bi bil prejemnik lastnik, torej na začetku pogodbenega razmerja. V tem trenutku mora torej
lizingodajalec obračunati in plačati DDV od polne pogodbene vrednosti (prihodki iz
financiranja in vrednost predmeta lizinga). Obveznost za obračun in plačilo DDV za
lizingodajalca ne bi nastala, če bi bil plačnik davka skladno s 76.a členom ZDDV-1
lizingojemalec ali če bi bila celotna dobava oproščena DDV.
Kadar so stroški financiranja vključeni v davčno osnovo za obračun DDV, je treba naknadno
popraviti DDV, če dogovorjena obrestna mera ni fiksna. Z vsako spremembo obrestne mere
in posledično pogodbene vrednosti se namreč spremeni tudi davčna osnova in posledično
tudi znesek DDV.
4.7.4.3.3 Davčni vidik pri lizingojemalcu
Prodajna pogodba
Lizingojemalec kot izvirni lastnik predmeta lizinga z bodočim lizingodajalcem sklene
prodajno pogodbo, na podlagi katere prenese lastninsko pravico na predmetu lizinga.
Transakcija se za namene DDV obravnava kot normalna prodajna transakcija oziroma
dobava blaga (6. člen ZDDV-1), pri čemer načeloma obveznost za obračun DDV nastane ob
dobavi (33. člen ZDDV-1). 294 Izjema je le, kadar je transakcija oproščena plačila DDV. 295
Davčno osnovo pomeni pogodbena vrednost oziroma vse, kar pomeni plačilo.
Pogodba o povratnem najemu oziroma lizingu
Kadar bi pogodba o lizingu imela naravo klasične najemne pogodbe, bi takšno transakcijo z
vidika DDV obravnavali kot dobavo storitev, ki je lahko oproščena ali obdavčena, kot
predhodno že predstavljeno pri obravnavi transakcije z vidika lizingodajalca. Če je dobava
obdavčena, ima lizingojemalec pravico odbijati vstopni DDV, ko prejme ustrezni račun, če
so izpolnjeni drugi pogoji, predpisani v ZDDV-1, za uveljavitev pravice do odbitka vstopnega
DDV.
Plačnik davka je lahko prodajalec skladno s splošnimi pravili ali kupec skladno s 76.a členom ZDDV-1.
Ker je pri transakciji »sale & leaseback« kraj obdavčitve vedno tam, kjer je blago ob transakciji, saj imamo
primer dobave brez prevoza, bi lahko bile oprostitve največkrat skladno s 44. členom ZDDV-1.
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Če ima pogodba o lizingu naravo pogodbe o finančnem lizingu in se prenese pravica do
razpolaganja s predmetom lizinga, kot da bi bil lizingojemalec lastnik, transakcija po tej
pogodbi pomeni za lizingojemalca nabavo blaga. Posledice so v tem primeru enake kot za
lizingodajalca pri prodajni pogodbi v poglavju 0.296 Lizingojemalec ima torej pravico odbiti
DDV, zaračunan na računu, če izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje, pri čemer je treba
biti pozoren, da transakcija ne bi pomenila oproščene dobave ali dobave, pri kateri bi bil
lizingojemalec plačnik davka skladno s 76.a členom ZDDV-1.
4.7.4.3.4 Predčasno prenehanje pogodbe
V zakonodaji o DDV obravnava v primeru predčasnega prenehanja pogodbe ni posebej
opredeljena, kar pomeni, da je treba za te namene upoštevati določbe OZ glede materialnih
posledic prenehanja pogodbe in nato te posledice ustrezno obravnavati skladno s splošnimi
določbami v ZDDV-1. Kot je bilo že pojasnjeno v poglavju 2.2.2 Pogodba o lizingu, lahko
pogodba preneha skladno z OZ ali pogodbenimi določili. Razdrtje ali razveljavitev pogodbe
o povratnem najemu ne vpliva na obstoj prvotne prodajne transakcije. 297 Če je bila prodaja
realizirana in se za DDV namene transakcija »sale & leaseback« obravnava kot dve ločeni
dobavi, so DDV-posledice zaradi predčasnega prenehanja pogodbe mogoče le pri transakciji
povratne dobave, torej pogodbi o lizingu. Prenehanje (razdrtje ali razveljavitev) pogodbe se
tako za namene DDV v Sloveniji obravnava enako, ne glede na to, ali je bila podlaga za
sklenjeni posel samostojna pogodba o finančnem lizingu ali transakcija »sale & leaseback«,
pri katerem je povratna dobava dogovorjena s pogodbo o finančnem lizingu. Vendar bi bil
sklep povsem drugačen, če bi celotno transakcijo »sale & leaseback« obravnavali kot enotno
finančno transakcijo, kot je to primer skladno z računovodskimi standardi in kot jo
obravnavajo tudi v nekaterih državah članicah EU. V tem primeru prenos lastninske pravice
ne bi pomenil obdavčljive dobave predmeta lizinga za namene DDV in transakcija povratne
dobave ne bi pomenila samostojne transakcije za namene DDV. Zato bi bile tudi posledice v
primeru predčasnega prenehanja pogodbe o lizingu povsem drugačne.
Davčni organ v Sloveniji v primeru predčasnega prenehanja pogodbe večinoma sledi strogo
pravni logiki, torej ali je bila pogodba realizirana ali razdrta, in pri tem doda še odvzem
predmeta lizinga, ki skladno z OZ ni pogoj za presojo, ali je bila pogodba predčasno razdrta
oziroma razvezana. Pri tem je pomembno, da je Upravno sodišče v sodbi I U 693/2014
navedlo, da je naloga davčnega organa, da pri presoji davčnih obveznosti ravna v skladu z
določbami ZDDV-1. »Po presoji sodišča tudi ni dolžnost davčnega organa, da v davčnem
postopku natančno ugotavlja pogodbena razmerja med omenjenima strankama in raziskuje
ali sta le-ti spoštovali vsa določila pogodbe in aneksov. V davčnem postopku gre za oceno
pogodbenih razmerij zgolj iz davčnega vidika, ocena drugih posledic pa ne more biti predmet
davčnega postopka.«
Vprašanje predčasnega prenehanja pogodbe pa z vidika DDV vpliva predvsem na davčno
osnovo, ki se naknadno spremeni. V strokovni javnosti se pojavljajo različna mnenja, ali
prenehanje pogodbe pomeni tudi spremembo narave transakcije za namene DDV ali le
davčne osnove.
Posledica razveze pogodbe je, da morata pogodbeni stranki druga drugi vrniti, kar sta dobili
na račun razvezane pogodbe in potencialni odškodninski zahtevek. 298 Vendar je hkrati
pomembno, da je Vrhovno sodišče RS v sodbi II Ips 736/2008 navedlo, da že plačani obroki
(lahko) pomenijo nadomestilo za uporabo predmeta lizinga oziroma povračilo za koristi, ki
Razlika je v tem, da so pri pogodbi o lizingu del davčne osnove tako stroški financiranja kot predmet lizinga,
pri prodajni pogodbi pa davčno osnovo tvori pogodbena vrednost blaga.
297 Podrobneje v Varanelli, L., Pravna operacija »Sale and leaseback«, Pravna praksa, št. 35, 2002, str. 12–13.
298 Kranjc, V., Gospodarsko pogodbeno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2006, str. 137.
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jih je lizingojemalec imel s predmetom lizinga. Glede na stališča v praksi299 to pomeni, da je
treba transakcijo finančnega lizinga, ki je bila v začetku obravnavana kot dobava blaga,
naknadno prekvalificirati v dobavo storitev. Menim, da bi bila takšna razlaga možna
predvsem, kadar imamo opravka z zakupno-prodajno pogodbo, pri kateri je bil dejansko
realiziran le del najemnega razmerja, ne pa tudi prodajni del pogodbe. Kadar je bila skladno
s pogodbo o finančnem lizingu dobava blaga opravljena po splošnem pravilu prenosa
pravice do razpolaganja, je vprašanje, ali je mogoče naknadno dobavo blaga prekvalificirati
v dobavo storitev.
V primeru take spremembe bi na področju nepremičnin lahko nastala nova težava, saj je
skladno s 44. členom ZDDV-1 najem nepremičnin, razen nekaterih izjem, oproščen DDV. Če
bi se transakcija prekvalificirala za nazaj v najem in pogodbeni stranki pred transakcijo
nista oddali opcijske izjave, kot bi jo morali, če želita, da je najem obdavčen z DDV, bi torej
celotna transakcija lahko imela hude posledice za lizingodajalca, ki bi moral popraviti
prvotni odbitek DDV, uveljavljen ob nakupu nepremičnine, ki bi se zaradi prekvalifikacije
transakcije uporabljala za oproščeno dejavnost.300 Dodatno bi se odprlo vprašanje, ali je
mogoče opcijske izjave, ki so bile oddane pri prodajni transakciji, obravnavati kot ustrezne
ali bi se posledično tudi prvotna transakcija morala prekvalificirati, kadar bi bila obdavčena
na podlagi 45. člena ZDDV-1. Takšne posledice oziroma zahteve davčnega organa bi
pomenile nesorazmeren ukrep, ki bi bil v nasprotju s sistemom DDV, zato v tem primeru
oddaja opcijske izjave o nameravanih obdavčljivih najemih pred sklenitvijo pogodbe
leaseback ne bi smela pomeniti pogoja za obdavčitev transakcije.
Glede na sistem DDV je po mojem mnenju ustreznejša druga razlaga, po kateri je bila dobava
blaga opravljena, ko se je prenesla pravice do razpolaganja s predmetom lizinga, vendar se
zaradi spremenjenih okoliščin, torej razveze pogodbe, spremenijo dejavniki, ki vplivajo na
davčno osnovo. Takšno bi lahko bilo razumevanje tudi v primeru argumentacije SEU v
zadevi NLB Leasing. Skladno z drugim odstavkom 39. člena ZDDV-1 bi se tako davčna
osnova naknadno spremenila zaradi razveze pogodbe in posledičnega vračila predmeta
lizinga.
V primeru popravka davčne osnove je mogoče izpostaviti nekaj vprašanj, ki bi jih bilo treba
doreči in pojasniti:
–

Kaj predstavlja davčno osnovo za namene DDV ob upoštevanju okoliščin, da je predmet
lizinga lahko odvzet ali ne oziroma je odvzet v različnih trenutkih?

V zakonodaji o DDV ni opredelitve razdrtja oziroma razveljavitve pogodbe, posledično bi
lahko zagovarjali, da je treba šteti, da je pogodba o lizingu za namene DDV prenehala, če je
mogoče na podlagi OZ utemeljiti, da pogodba ni bila realizirana oziroma je bila razdrta ali
razveljavljena. Tudi če predmet lizinga ni bil odvzet, vendar je lizingodajalec zahteval
njegovo vračilo oziroma odstopil od pogodbe, bi bilo treba za namene DDV šteti, da je
pogodba o lizingu prenehala. Torej bi to pomenilo spremembo pogojev po 39. členu ZDDV1 in naknadno spremembo davčne osnove, če predmet lizinga ni bil v celoti plačan. Treba je
določiti davčno osnovo v trenutku razveze pogodbe in če predmet lizinga ni odvzet oziroma
vrnjen, posebej obravnavati naravo uporabe tega predmeta lizinga po prenehanju pogodbe,
torej ali ga lizingojemalec uporablja s privolitvijo lizingodajalca pod pogoji, ki odstopajo od
tistih po predhodni pogodbi, in gre torej za novo pogodbeno razmerje ali ker si ga je

Glej podrobneje argumentacijo v zadevi NLB Leasing v poglavju 4.7.4.4 Predstavitev zadeve NLB Leasing v
Sloveniji in na sodišču EU (C-209/14).
300 Prezelj, T., Sodišče EU sprejelo sodbo v zadevi NLB d.d. proti Republiki Sloveniji. Davčno-finančna praksa, št.
7-8, 2015, str. 7.
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lizingojemalec neupravičeno prilastil. To bi potem tudi pomenilo podlago za DDV-presojo301
nove transakcije.
–

Ali je mogoče davčno osnovo za DDV popravljati tudi, če je pogodba potekla in ni bila
naknadno razdrta zaradi neplačila, ki je bistvena sestavina pogodbe?

Pri tem se pojavi ključno vprašanje, kaj predstavlja plačilo za dobavo blaga – ali dejansko
zapadli obroki, kar bi v primeru pogodb, ki so potekle, največkrat pomenilo celoten
pogodbeno dogovorjen znesek, oziroma kaj pomeni dejansko osnovo za plačilo dobave in
kaj morebitno odškodnino.
Če je pogodba potekla in ni bila realizirana, je lizingojemalec dejansko uporabljal predmet
lizinga celotno obdobje, vendar je hkrati moral predmet lizinga zaradi neizpolnitve
pogodbenih zavez (plačila obveznosti) vrniti lizingodajalcu. Zaradi pozitivnega
pogodbenega interesa lizingodajalcu v takem primeru pripada nadomestilo za škodo, ki mu
je nastala zaradi lizingojemalčevega kršenja pogodbenih določil, hkrati ima lizingojemalec,
vsaj v primeru transakcij »sale & leaseback«, upravičenje do izplačila presežka iztržka nad
terjatvami, če se predmet lizinga proda po ceni, ki je višja od terjatve. Vprašanje, na katero
bi bilo torej treba odgovoriti, je, ali je treba pri določitvi davčne osnove za namene DDV
slediti logiki pravne odškodnine ali se ta osnova določi na drug način, ki je bolj vezan na
vrednost uporabe predmeta lizinga.
Če v primeru predčasnega prenehanja pogodbe lizingodajalec ne bi smel popraviti davčne
osnove za namene DDV in bi celotna pogodbena vrednost pomenila plačilo za dobavo
predmeta lizinga, bi bilo treba skleniti, da je bila dobava za namene DDV v celoti opravljena
in bi moral lizingodajalec v tem primeru vsaj za namene DDV prodati predmet lizinga v
imenu in za račun lizingojemalca. Ob upoštevanju sodb SEU v zadevah NLB Leasing in
Centralan Property bi lahko v nekaterih okoliščinah isti davčni zavezanec opravil tudi dve
dobavi istega sredstva, vendar menim, da bi bilo to mogoče samo, če predmet prenosa ni
identičen pravici do razpolaganja. Vsekakor bi bilo v nasprotju z logiko DDV, če bi vrednosti
obeh dobav pomenili dokončno davčno osnovo, saj skladno s 36. členom ZDDV-1 davčno
osnovo pomeni vse, kar zavezanec prejme za plačilo od kupca v neki transakciji. In
lizingodajalec v primeru dveh dobav v svojem imenu, pri čemer je predmet lizinga odvzet
in prodan zaradi plačilne nediscipline, dejansko prejme le seštevek tega, kar je prejel od
lizingojemalca in tretje osebe. Če bi torej ne imel pravice do popravka obveznosti za DDV v
primeru razdrte pogodbe in bi plačal še DDV od ponovne dobave, bi bila vrednost davčne
osnove in DDV višja od vrednosti prejetega plačila za predmet lizinga, kar je v celoti v
nasprotju z zakonodajo o DDV.
–

Kako je treba upoštevati morebitno plačila, ki jih lizingodajalec prejme ob prodaji
predmeta lizinga in upravičenost lizingojemalca do presežka nad terjatvijo v primeru
prodaje predmeta lizinga?

Vrhovno sodišče RS je v sodbi RS II Ips 427/2003 odločilo, da morajo biti v pogodbi posebne
klavzule, ki varujejo lizingojemalca, da bi bila transakcija »sale & leaseback« zakonita.
Morebitni presežek iz prodaje predmeta lizinga nad terjatvijo lizingodajalca mora biti vedno
izročen lizingojemalcu.
To bi za namene DDV lahko pomenilo, da je pravica do razpolaganja vedno prenesena na
lizingojemalca in pogodba tudi realizirana, ne glede na njeno obligacijsko-pravno
To bi lahko imelo posledice za lizinške družbe, ki svojega razmerja po odstopu od pogodbe o lizingu niso
ustrezno uredile. Če je predmet lizinga nepremičnina, bi lahko novo pogodbeno razmerje pomenilo oproščeno
dobavo storitve (najema), kar vpliva na odbitni delež.
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prenehanje. Vendar bi bilo to po mojem razumevanju sodne prakse SEU v nasprotju z
namenom direktive o DDV, saj bi moral biti vedno mogoč popravek davčne osnove, če
dobavitelj ne prejme polnega poplačila ali če se naknadno spremenijo dejavniki, na podlagi
katerih je bila davčna osnova določena. Čeprav bi bilo zaradi pravnih pravil mogoče trditi,
da ekonomska upravičenja in tveganja ostanejo v primeru transakcije »sale & leaseback«
tudi po razvezi pogodbe pri lizingojemalcu, hkrati ni mogoče prezreti, da se pravno pogodba
razveže in je predmet lizinga odvzet. Ni torej mogoče trditi, da je bila pogodba v celoti
realizirana. Posledica tega je konflikt med pravnim vidikom in DDV-vidikom transakcije.
4.7.4.3.4.1 Posledice predčasnega prenehanja pogodbe pri lizingodajalcu
Vrhovno sodišče RS je že odločilo, da že zahtevek za vrnitev predmeta leasinga ali zakupa
(najema) vsebuje tudi odpoved pogodbe o lizingu, še toliko bolj je to jasno, če je bil predmet
lizinga odvzet. 302 Kot je bilo predhodno že izpostavljeno, je vprašanje, ali lahko pravna
pravila nedvoumno in v celoti prenesemo tudi v prakso o DDV. V nadaljevanju so
predstavljene posledice zaradi nedvoumno razdrte pogodba.
V uvodu je treba opozoriti, da na tem področju ni veliko strokovne literature in da je Furs
izdal samo eno uradno objavljeno pojasnilo, ki je predstavljeno v poglavju 4.7.4.3.6 Praksa
in pojasnila davčnega organa v Sloveniji. DDV-posledice v primeru predčasnega prenehanja
pogodbe so tako navedene glede na razumevanje zakonodaje in sodne prakse. Ker je po
pojasnilu Dursa303 pomembno, ali je predmet lizinga odvzet ali ne, so tudi rešitve podane za
oba primera.
Predmet lizinga je odvzet ob razvezi pogodbe
Skladno z drugim odstavkom 39. člena ZDDV-1 ima lizingodajalec pravico popraviti davčno
osnovo in s tem tudi pripadajoči DDV v višini vseh nezapadlih neplačanih obrokov, če
zapadli obroki dejansko pomenijo vrednost plačila za uporabo predmeta lizinga.
Lizingodajalec lahko popravi (zniža) svojo DDV-obveznost, ko je kupca pisno obvestil, da je
ta dolžan pri sebi popraviti oziroma znižati vstopni DDV. Pri tem je pomembno, da se
natančno določi, kaj pomeni prejeto plačilo za opravljeno dobavo, ter se na tej podlagi
ustrezno določita davčna osnova in pripadajoči DDV.304
Morebitna plačila, ki jih lizingodajalec prejme in ne pomenijo plačila zapadlih neplačanih
obveznosti v trenutku razveze pogodbe, pomenijo plačilo škode, ki ni predmet obdavčitve z
DDV (13. člen PZDDV).
Predmet lizinga ni bil odvzet ob razvezi pogodbe
Kot izhaja iz zgoraj omenjenega pojasnila Dursa iz leta 2014, je v tem primeru treba
ugotoviti sorazmerni del nezapadlih obrokov, ki pomenijo plačilo za dobavo, ki je predmet
DDV. Tudi če lizingojemalec uporablja predmet lizinga v nasprotju z določili pogodbe o
lizingu oziroma si je nezakonito prilastil predmet lizinga, to po pojasnilu Dursa ne vpliva na
obravnavo DDV.
Vendar v predmetnem pojasnilu ni navedeno, kdaj naj bi se popravila davčna osnova, niti
niso podana merila, kako naj bi se presojalo, kateri del davčne osnove se sme popraviti. Ker
pojasnila Fursa niso pravni vir, hkrati pa je pojasnilo pripravljeno splošno, je lahko le
Sodba II Ips 736/2008.
Pojasnilo št. 4230-156526/2014, 9.4.2014.
304 Davčni organ v davčno-inšpekcijskih nadzorih ne dovoli popravka DDV-obveznosti, če je kupec DDV v celoti
plačal na začetku pogodbenega razmerja. Tako ravnanje davčnega organa ni skladno z zakonodajo o DDV, saj se
DDV vedno veže na davčno osnovo in teh dveh postavk ni mogoče ločiti.
302

303

91

splošna smernica, na katero se davčni zavezanci lahko sklicujejo v dobri veri, vendar niso
dolžni v celoti slediti zapisanemu, temveč morajo pri svojem delu spoštovati predvsem
zakonodajo. Davčna obravnava v nadaljevanju je zato prikazana na podlagi mojega
razumevanja zakonskih določb in sistema DDV. Ob tem je treba upoštevati, da na presojo
vplivajo mnogi dejavniki in ni mogoče predvideti rešitve, ki bi vključevala vse možnosti, ki
iz lahko izhajajo pogodbenih razmerij.
Ker po trenutni praksi Fursa v Sloveniji pri DDV-obravnavi transakcij »sale & leaseback«
sledimo pravnim poslom in torej upoštevamo pravni vidik transakcije, bi bilo pravilno, da
se tudi v primeru odstopa od pogodbe upošteva isti vidik. Posledično bi imel lizingodajalec
v primeru odstopa od pogodbe pravico popraviti DDV-obveznost, ne glede na to, ali je bil
predmet lizinga odvzet ali ne, saj je pogodba razvezana. V tem delu bi bila torej rešitev enaka
kot zgoraj navedeno za primer, ko je predmet lizinga odvzet.
V nadaljnjem koraku pa bi bilo treba presojati naravo nadaljnje uporabe predmeta lizinga:
– če gre za dogovor med lizingojemalcem in lizingodajalcem, da lahko zadnjenavedeni
uporablja predmet lizinga za neko nadomestilo ali brez, pri čemer je lizingodajalec
prevzel posredno posest nad predmetom lizinga, bi tako razmerje lahko opredelili kot
najemno ali zakupno. Če višina najemnine ni dogovorjena, pomeni taka transakcija
neodplačni najem, razen če iz okoliščin nedvoumno izhaja, da je najemnina dogovorjena,
vendar se poravnava kako drugače. Kakršno koli plačilo (v denarju, stvareh ali storitvah)
pomeni davčno osnovo po 36. členu ZDDV-1. Najemno pogodbo bi bilo treba tudi
obravnavati skladno z vsemi pravili zakonodaje o DDV;305
– če je bil predmet lizinga odtujen in ga lizingojemalec ne vrne kljub zahtevam
lizingodajalca in tudi ustreznim sodnim postopkom za pridobitev posesti na predmetu
lizinga, bi se lahko izpostavilo vprašanje, ali gre v tem primeru še za nadomestilo za
uporabo predmeta lizinga, torej plačilo za dobavo, ali za nadomestilo škode oziroma v
kolikšnem delu se plačilo nanaša na kateri del.
Merila za te presoje bi bilo priporočljivo določiti oziroma vsaj delno opredeliti. Predvsem,
ker gre za preplet odškodnine, ki je dejansko izključno nadomestilo za škodo, ki je nastala
lizingodajalcu in je posledično zunaj sistema DDV (13. člen PZDDV), ter nadomestila za
uporabo predmeta lizinga, ki je nedvoumno predmet obdavčitve z DDV.
4.7.4.3.4.2 Posledice predčasnega prenehanja pogodbe pri lizingojemalcu
Tako kot je za dobavitelje določeno, da imajo pravico popraviti DDV-obveznost ob morebitni
naknadni spremembi pogojev, kot sta znižanje cene in vračilo blaga ipd., je v 68. členu ZDDV1 analogno določena obveznost kupca, da mora v zgoraj navedenih primerih popraviti
(znižati) odbitek DDV od te transakcije. Davčni zavezanec je torej skladno z zakonom dolžan
v trenutku spremembe pogojev pri sebi popraviti vstopni DDV, in to ne glede na to, ali
prejme dobropis ali drug dokument od dobavitelja ali ne.306
S tem je transakcija za državo načeloma nevtralna. Vendar v praksi običajno ni tako, saj
lizingodajalci odstopijo od pogodbe predvsem v primerih plačilne nediscipline, ko so
lizingojemalci srečujejo z velikimi finančnimi težavami in posledično državi niso sposobni
plačati DDV-obveznosti, ki nastane zaradi popravka vstopnega DDV. To je tudi razlog, da so
davčno-inšpekcijski nadzori na tem področju precej pogosti, da bi se preprečili zlorabe
sistema in neupravičeno oškodovanje države.

Najem nepremičnin je skladno s 44. členom ZDDV-1 oproščen DDV, če ni pred transakcijo na Furs podana
opcijska izjava o obdavčitvi transakcije (45. člen ZDDV-1).
306 Podrobneje je popravek odbitka DDV predstavljen v poglavju 0.
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4.7.4.3.5 Prekvalifikacija pogodbe
Skladno s prakso v Sloveniji se transakcija »sale & leaseback« za namene DDV obravnava
kot dva ločena posla. Transakcija povratnega najema oziroma lizinga je tako lahko z vidika
DDV storitev, kadar imamo sklenjeno najemno razmerje, oziroma dobava blaga, če ima
pogodba o povratnem najemu naravo finančnega lizinga, pri katerem se je na predmetu
lizinga prenesla pravica do razpolaganja. V nadaljevanju so predstavljene posledice z vidika
DDV, če bi bila ob sklenitvi lizinške pogodbe izvedena napačna presoja ali pogodba pomeni
dobavo blaga ali storitev.
Prekvalifikacija pogodbe z vidika lizingodajalca
Če je bila lizinška pogodba opredeljena kot dobava blaga, čeprav dejansko prenosa pravice
do razpolaganja ni bilo, je bil ob sklenitvi pogodbe obračunan in plačan DDV v previsokem
znesku. V primeru dobave blaga namreč davčna obveznost za celotno pogodbeno vrednost
nastane, ko je dobava opravljena, v primeru dobave storitev pa bi davčna obveznost
nastajala skozi celotno pogodeno obdobje (33. člen ZDDV-1). Lizingodajalec bi na podlagi
izdanega dobropisa lahko popravil (zmanjšal) davčno osnovo in posledično obveznost za
DDV v rednem obračunu DDV in potem ustrezno izkazoval DDV-obveznosti v obdobjih, ko
je ta na podlagi dobavljenih storitev nastala. Če pa je bila pogodba že realizirana, tak
popravek ne bi imel smisla, saj je bila celotna DDV-obveznost že izkazana in plačana, čeprav
prehitro.
Če je lizingodajalec pogodbo o lizingu opredelil kot pogodbo o dobavi storitev, čeprav je
dejansko pravica do razpolaganja na predmetu lizinga prešla, je o obveznosti poročal v
obdobjih, ko so bile storitve opravljene, dejansko pa obveznost za obračun DDV nastane, ko
je dobava predmeta lizinga opravljena. Posledično je bil ob dobavi obračunan in plačan
prenizek znesek DDV. V rednem obračunu DDV je treba izkazati dodatno obveznost in hkrati
obračunati obresti skladno z 88.b členom ZDDV-1. Pri popravku je treba paziti, da se je DDV
obračunaval v mesečnih obrokih in bil torej delno že plačan.
Prekvalifikacija pogodbe z vidika lizingojemalca
Z vidika lizingojemalca bi bila problematična predvsem prekvalifikacija pogodbe o
finančnem lizingu v pogodbo o poslovnem lizingu oziroma prekvalifikacija transakcije, ki se
je prvotno obravnavala kot dobava blaga, v dobavo storitev. V tem primeru bi lizingojemalec
ob sklenitvi pogodbe o finančnem lizingu odbijal DDV od previsoke vrednosti, saj bi mu ta
bil v celoti zaračunan ob sklenitvi posla, in ne mesečno oziroma najmanj enkrat letno, kot je
to določeno za dobave storitev. Tudi če je bil DDV zaračunan, lizingojemalec nima pravice
do odbitka tega DDV, če dejansko obveznost za obračun DDV ni nastala. Lizingojemalec bi
moral v tem primeru v rednem obračunu DDV popraviti previsoko izkazani vstopni DDV in
plačati obresti zaradi previsokega neupravičenega odbitka DDV (88.b člen ZDDV-1).
V primeru prekvalifikacije pogodbe o poslovnem lizingu (dobave storitev) v dobavo blaga,
ki je v praksi verjetnejša, lizingojemalec ne bi imel posledic, saj DDV običajno odbija
mesečno. Negativnih posledic dejansko ne bi smelo biti, ker je dejansko obveznost za
celotno dobavo nastala že ob dobavi, lizingojemalec pa je odbijal DDV ob prejetih računih,
torej sta bila ob vsakem odbitka oba pogoja za odbitek izpolnjena – opravljena dobava in
prejet račun.
4.7.4.3.6 Praksa in pojasnila davčnega organa v Sloveniji
Praksa v Sloveniji je bolj ali manj v skladu s pojasnilom številka 4230-291/2007, ki povzema
pojasnilo števila 423-24/2007 Ministrstva za finance in ga je Durs pripravil 7. 7. 2008. Ob
93

tem je treba najprej opozoriti, da je pojasnilo zelo splošno in obravnava transakcije »sale &
leaseback« na splošno. Navedeno je, da se najprej opravi dobava nepremičnine med
prodajalcem nepremičnine in lizinško družbo kot kupcem, potem pa povratni lizing iste
nepremičnine. V pojasnilu torej ni govora o različnih možnostih transakcij »sale &
leaseback«. Lahko pa iz zadnjega stavka predmetnega pojasnila sklepamo, da je pojasnilo
pripravljeno za klasične transakcije »sale & leaseback«, v katerih je povratna dobava
dogovorjena s pogodbo o finančnem lizingu. V zadnjem stavku Durs namreč opozori, da je
finančni lizing tudi predmet davka na promet nepremičnin.
Transakcija »sale & leaseback« se torej na podlagi tega pojasnila za namene DDV obravnava
kot dve ločeni transakciji oziroma dobavi, in ne kot transakcija financiranja. Pojasnilo, zakaj
Slovenija te transakcije obravnava na navedeni način, ni bilo podano z vidika zakonodaje o
DDV. Utemeljitev za takšno odločitev Ministrstva za finance je:
– večina držav članic te transakcije obravnava kot dve ločeni dobavi, nekatere tudi kot
transakcijo financiranja. Komisija pa naj bi se nagibala k rešitvi, da gre za dve ločeni
dobavi;
– z vidika načel sistema DDV in načel davka na promet nepremičnin naj bi bilo pravilneje,
da se transakcija »sale & leaseback« obravnava kot dve ločeni dobavi. »Finančni najem
je namreč tudi predmet davka na promet nepremičnin, ki pa se v primeru obravnave teh
pogodb kot finančnih storitev ne bi obračunal.«
MF oziroma Durs svojega stališča torej ne utemeljita z vidika zakonodaje o DDV, torej zakaj
se pri prodaji predmeta lizinga po njunem mnenju prenese pravice do razpolaganja skladno
s 6. členom ZDDV-1 in katera tveganja se prenesejo, da lahko o takem prenosu pravice do
razpolaganja govorimo. S tem ne želim prejudicirati, kakšna davčna obravnava bi bila
pravilna, saj bo to jasno šele, ko bo o zadevi odločalo SEU, vendar je utemeljitev, ki je vezana
na nacionalni predpis, kot je ZDPN, v nasprotju s sodno prakso SEU, po kateri bi morali
transakcije presojati enotno in skladno z načeli sistema DDV.
Ob tem morda ni zanemarljivo, da iz raziskave o DDV-obravnavi transakcij »sale &
leaseback« (glej poglavje 4.7.4.2 Pregled ureditve v EU) izhaja, da večina starih oziroma
zahodnoevropskih držav članic EU transakcijo obravnava kot finančno transakcijo ali
finančni lizing v večini primerov obravnava kot dobavo storitev. Točno takšno obravnavo,
kot jo zagovarja davčni organ v Sloveniji, naj bi imele večinoma nove države članice, ki
nimajo tako razvite davčne prakse in tudi zgodovine poznavanja evropskega DDV.
Glede na podana dejstva v tej nalogi bi lahko sklenili, da je treba transakcijo »sale &
leaseback« obravnavati kot enotno finančno transakcijo z vidika DDV, če pogodba o lizingu
vsebuje finančni lizing, pri katerem se prenese pravice do razpolaganja s predmetom
lizinga, kot bi bil prejemnik lastnik. 307 Tudi večina pravnih teoretikov v tem poslu vidi
predvsem transakcijo financiranja, podobno so ugotovili avtorji MSRP, SRS in US GAAP.308
Ker se je SEU pri opredelitvi prenosa pravice do razpolaganja pri finančnem lizingu deloma
sklicevalo tudi na določbe MSR 17,309 bi to lahko bil eden od pokazateljev, kako bi odločilo
tudi v primeru presoje o naravi transakcije »sale & leaseback«.
Če bi transakcijo »sale & leaseback« obravnavali kot enotno finančno transakcijo, bi se
izognili pereči problematiki v primeru predčasnega prenehanja pogodb po povratnem
najemu oziroma lizingu, saj bi bila predmet DDV izključno storitev financiranja, ki pomeni
oproščeno transakcijo skladno s 44. členom ZDDV-1. Odprlo pa bi se novo vprašanje, ali v
trenutku odvzema predmeta lizinga nastane tudi obdavčljiva transakcija za namene DDV,
Glej tudi Dražnik, R., Finančni leasing skozi prizmo davka na dodano vrednost, Davčno-finančna praksa, št. 2,
2007, str. 9–10.
308 Podrobneje o tem v prvem delu naloge, kjer je predstavljen računovodski vidik transakcij »sale & leaseback«.
309 Glej sodbo SEU v zadevi C-118/11, Eon Aset Menidjmunt OOD.
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torej ali se v tem trenutku prenese pravica do razpolaganja s predmetom lizinga na
lizingodajalca ali ta ostane pri lizingojemalcu, ki ima še vedno ekonomska tveganja, vezana
na predmet lizinga oziroma njegovo prodajo. Hkrati bi to pomenilo tudi precejšnje breme
za lizinške družbe, ki bi se jim zaradi tega močno zmanjšal odbitni delež in povečal
oproščeni promet, saj obresti ne bi bilo več mogoče zaračunati enotno s predmetom lizinga
in jih tako obravnavati kot obdavčene. Posledično je treba izpostaviti vprašanje, kako sploh
spremeniti trenutno prakso, tudi če bi za to obstajala želja oziroma bi bila sprejeta odločitev
nacionalnih sodišč v Sloveniji ali SEU, ki bi bila nasprotna s trenutno prakso. Ne glede na to,
da odločitve SEU pomenijo le razlago direktive (so deklaratorne narave) in naj bi veljale ex
tunc,310 menim, da bi bili v tem primeru izpolnjeni vsi pogoji, da bi se taka sodba upoštevala
ex nunc, saj vsi zavezanci ravnajo pri svojih odločitvah skladno z objavljenim pojasnilom
Dursa in ustaljeno prakso, ki se sprejema v vseh davčnih nadzorih, sprememba obravnave
te transakcije ex tunc pa bi za zavezance pomenila ogromno gospodarsko škodo, saj bi v
drugačnih okoliščinah pomembno vplivala na njihove poslovne odločitve že pri sklenitvi
posla. To je še toliko bolj pomembno, ker gre pri mnogih lizinških pogodbah za dolgoročne
posle, ki v primeru nepremičninskih transakcij lahko trajajo tudi 20 in več let.
Glede na trenutno DDV-obravnavo transakcij »sale & leaseback« v Sloveniji je tudi za te zelo
pomembno pojasnilo Dursa o DDV-obravnavi prekinitve (odpovedi) pogodb finančnega
lizinga, št. 4230-156526/2014, ki je bilo objavljeno 9. 4. 2014. Pojasnilo je močno
spremenilo do takrat veljavno davčno prakso lizinških družb in davčnega organa v primeru
prenehanja lizinške pogodbe, kar je v praksi povzročilo nemalo težav. Čeprav se v
inšpekcijskih nadzorih kažejo trendi, ki še nekoliko zaostrujejo pogoje popravka DDVobveznosti in je trend bolj v smeri argumentacije, ki jo je Slovenija zavzela v primeru NLB
Leasing, 311 je v nadaljevanju predstavljeno pojasnilo, ki je po dostopnih informacijah v
trenutku priprave te naloge še vedno edino uradno objavljeno stališče312 Fursa za primer
prenehanja lizinških pogodb. Glede na veliko število lizinških poslov, pri katerih so v praksi
kljub precej poenotenim splošnim pravilom pogosta odstopanja v vsakem posameznem
primeru, naj bi bilo pojasnilo predvsem splošna smernica.
V predmetnem pojasnilu Durs odgovarjai: »Lizingodajalec lahko v primeru, če se pogodba o
finančnem lizingu prekine in lizingojemalec vrne predmet lizinga, zmanjša davčno osnovo in
posledično obračunani DDV, če lizingojemalca pisno obvesti o znesku DDV, do katerega
lizingojemalec nima pravice do odbitka. Temelj za popravek obračunanega DDV je
posredovano pisno obvestilo, katera listina konkretno je to, pa je odvisno od primera do
primera. Če je lizingojemalec končni potrošnik, mora za znižanje obračunanega DDV
lizingodajalec razpolagati z dokumentom, ki dokazuje le delno izpolnitev lizing pogodbe.
Če je pogodba prekinjena in predmet lizinga vrnjen, vrednost do prekinitve pogodbe
nezapadlih obrokov ni predmet DDV. Če predmet lizinga kljub prekinitvi pogodbe ni vrnjen, pa
del sedanje vrednosti do prekinitve pogodbe nezapadlih obrokov predstavlja plačilo za
opravljeno dobavo, zato je predmet DDV. Kolikšen je ta del, je treba ugotoviti v vsakem
posameznem primeru posebej.«
V obliki citata je predstavljen ključni del pojasnila Dursa, ki je po mojem mnenju povsem
korekten. Edini pomislek, ki bi ga lahko izpostavili, je vezan na vprašanje davčne osnove
oziroma obravnave, če lizingojemalec po razvezi pogodbe še naprej uporablja predmet
Knez, R., Mužina, A., Vesel, T., in Sladič, J., Odločitve Sodišča Evropskih skupnosti in Sodišča prve stopnje s
pojasnili, Nebra, Ljubljana, 2004, str. 216–217.
311
Glej
podrobneje
http://www.mf.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/3/2081/0d40d9fa8
53df1028b 430f450e68f164/.
312 Pri tem med uradna stališča niso všteta pojasnila, ki jih je Slovenija oziroma Ministrstvo za finance
posredovalo SEU v zadevi NLB Leasing, ker ga je treba upoštevati kot pojasnilo, dano v specifični situaciji za
specifičen primer, in odločb, ki jih Furs ali MF izdajata v davčno-inšpekcijskih nadzorih, saj niso javne listine.
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lizinga. A tudi v tem delu je pojasnilo dovolj splošno, da omogoča ustrezno presojo in
določitev davčne osnove.
4.7.4.4 Predstavitev zadeve NLB Leasing v Sloveniji in na sodišču EU (C-209/14)
Slovenija je bila v prvih desetih letih članstva v EU med državami z najmanj predhodnimi
vprašanji na SEU. Prvi vprašanji s področja DDV smo tako dočakali šele leta 2014. Prvo, v
zadevi NLB Leasing,313 je bilo vloženo na podlagi sklepa Vrhovnega sodišča z dne 16. 4. 2014
in se nanaša na vprašanje pravilne obravnave prenehanja pogodbe o finančnem lizingu.
Drugo vprašanje (Kezić oz Trgovina Prizma)314 je isto sodišče vložilo na podlagi sklepa z dne
12. 6. 2014 ter je v zvezi z ekonomsko dejavnostjo in statusom zavezanca za DDV. Za namene
te naloge je zanimiv in pomemben predvsem primer NLB Leasing, v katerem je bila med tem
že sprejeta odločitev SEU, ki bo v nadaljevanju tudi predstavljena.
Za lažje razumevanje je v uvodu predstavljena sodba Upravnega sodišča RS IU 1632/2011
z dne 25. 9. 2012, ki je bila glede na izhodišča in podatke izdana v navedeni zadevi. Za
razumevanje postopka315 je poglavitno, da sta družbi NLB Leasing in Domino aprila 2009
sklenili pogodbi »sale & leaseback« za nepremičnini. Družba NLB Leasing je na podlagi
prodajnih pogodb postala lastnica nepremičnin, ki ju je kupila od družbe Domino, na drugi
strani se je s pogodbama o finančnem lizingu sočasno zavezala, da bo ti nepremičnini družbi
Domino dala v najem za nekajmesečna obdobja. V pogodbah o finančnem lizingu je bilo
dogovorjeno, da mora družba Domino pred iztekom teh pogodb izbrati eno od teh treh
možnosti:
– podaljšanje trajanja pogodb,
– vrnitev nepremičnin družbi NLB Leasing ali
– uveljavitev odkupnih opcij, ki jih je imela na teh nepremičninah.
Ob sklenitvi pogodb je družba NLB Leasing od zneska, ki ustreza vsoti vseh mesečnih
obrokov, vključno z odkupnima opcijama, obračunala in plačala DDV. Ker družba Domino
družbi NLB Leasing ob izteku pogodb ni plačala vseh zapadlih mesečnih obrokov, je družba
NLB Leasing, skladno s pogodbenimi določili, prevzela nepremičnini, ki sta bili predmet
finančnega lizinga, v svojo posest in ju prodala tretji osebi, družbi Sava IP. Pri prodaji je bil
obračunan DDV.
Družba NLB Leasing je zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti družbe Domino tej izdala
dobropis in pri sebi naredila popravek obračunanega DDV, in sicer za znesek odkupnih
opcij. Po prodaji predmeta lizinga je NLB Leasing sestavila dokončni obračun, v skladu s
katerim je družbi Domino izplačala znesek, ki ustreza razliki med prejeto kupnino pri
prodaji nepremičnin družbi Sava IP in celotno terjatvijo, ki jo je NLB Leasing imela do
družbe Domino, vključno z odkupnimi opcijami.
Tako davčni organ kot Ministrstvo za finance kot pritožbeni organ se s postopkom nista
strinjala in sta menila, da sta bila dobropisa izdana neupravičeno, saj so vsi lizinški obroki,
vključno z odkupno opcijo, že zapadli, pogodbi pa nista bili razdrti, temveč v celoti
realizirani. Po mnenju davčnega in pritožbenega organa torej ni šlo za prenehanje pogodbe
Primer C-209/14, NLB Leasing, ki ga je Sodišče EU prejelo 25. 4. 2014. Najdeno na spletni strani IBFD,
http://online.ibfd.org/kbase/#topic=doc&url=/collections/ecji/html/ecji_c_209_14summary.html&WT.z_nav=Navigation&colid=4939 25. 10. 2014.
314 Primer C-331/14 (Kezić), ki ga je Sodišče EU prejelo 8. 7. 2014. Najdeno na spletni strani IBFD,
http://online.ibfd.org/kbase/#topic=doc&url=/collections/ecji/html/ecji_c_331_14-summary.html&WT.z_
nav=Navigation&colid=4939 25. 10. 2014. Primerjaj z novico, ki jo je objavilo Ministrstvo za finance 22. 10.
2014: »Vlada sprejela Opredelitev Republike Slovenije v sodnem postopku k zadevi Predlog za predhodno
odločanje«, v kateri je primer poimenovan kot Trgovina Prizma.
315 Pred tem sta imeli družbi že podpisane pogodbe o financiranju in nameri, ki so tudi vezane za ista zemljišča.
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in posledično tudi ne za odškodnino za nastalo škodo, temveč se je s prodajo predmeta
lizinga za račun družbe Domino NLB Leasing samo v celoti poplačal.
Upravno sodišče je pritrdilo toženi stranki in dodalo, da pogodba dejansko ni bila razdrta,
ker ni tožeča stranka v ničemer izkazala, da bi jo razdrla oziroma da bi šlo za sporazumno
razvezo. Če bi tožnik izkazal razvezo oziroma prenehanje pogodbe s pisnimi dokazili, bi
sodišče učinke razdrte pogodbe razsojalo po OZ. Ker dokazov ni, je sodišče zavrnilo tudi
sklicevanje na restitucijo. Po mnenju Upravnega sodišča tudi ni bilo mogoče vračilo
predmeta lizinga, saj sta obe pogodbi realizirani na način, kot je določeno za primer plačilne
nediscipline.
V primeru finančne nediscipline gre po navedbah Upravnega sodišča za unovčenje
instrumentov zavarovanja, med katerimi je na prvem mestu prodaja predmeta lizinga. Ker
je lizingojemalec dolgoval obveznosti po pogodbah, je imel po mnenju sodišča NLB Leasing
pooblastilo za prodajo predmeta lizinga na prostem trgu in jo tudi izpeljal. Prevzem
nepremičnine v posest naj bi v tem primeru torej pomenil realizacijo lizinške pogodbe
zaradi finančne nediscipline in ne pomeni dobave blaga NLB Leasingu.
Družba NLB Leasing v reviziji trdi, da sta davčni organ in sodišče prve stopnje napačno
razlagala 39. člen ZDDV-1 in člen 90(1) DDV-direktive 2006. Vračilo nepremičnin, ki ga je
družba Domino izvedla zaradi neizpolnitve svojih pogodbenih obveznosti, naj bi povsem
ustrezalo enemu od položajev iz zgoraj navedenih določb. Družba NLB še navaja, da če se ne
dopusti, da lahko v okoliščinah, kakršne so te v zadevi v glavni stvari, zmanjša svojo davčno
osnovo, bi to, da je pri prodaji nepremičnin tretji družbi drugič plačala DDV, pomenilo
kršitev načela davčne nevtralnosti.
V teh okoliščinah je Vrhovno sodišče prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje
predložilo ta vprašanja:
»1. Ali je treba glede na okoliščine, kakršne so v postopku v glavni stvari, člen 90(1) Direktive
o DDV razlagati tako, da pomeni vrnitev predmeta leasinga nepremičnine zaradi delnega
neplačila obveznosti leasingojemalca nazaj v posest leasingodajalcu z namenom nadaljnje
prodaje in poplačila iz leasing pogodbe že po zapadlosti vseh obrokov leasinga, situacijo
'preklica naročila, zavrnitve ali celotnega ali delnega neplačila' po dobavi, po kateri se davčna
osnova ustrezno zmanjša?
2. Ali je treba člene 2(1), 14 in 24(1) Direktive o DDV razlagati tako, da se znesek za odkupni
opciji, ki predstavlja bistveni del celotne obveznosti po Pogodbah o finančnem leasingu in ki
ga je leasingojemalec plačal leasingodajalcu na način, da je zaradi delnega neplačila
obveznosti leasingodajalec odvzel predmet leasinga nazaj v svojo posest, ga prodal tretji osebi
in presežek kupnine iz te prodaje izplačal leasingojemalcu, pri čemer je v dokončnem obračunu
od presežka kupnine odštel tudi zneske odkupnih opcij, šteje kot plačilo za izpolnitev pogodbe
in dobavo blaga in kot tako za predmet DDV; ali kot plačilo za storitev najema oziroma
uporabe nepremičnine (in kot tako za predmet DDV po izbiri davčnih zavezancev); ali kot
odškodnina za odpoved pogodbe, plačana za odpravo škode, utrpljene zaradi neizpolnitve
leasingojemalca, ki nima neposredne zveze s kakršnokoli
odplačno storitvijo in kot taka ni predmet DDV?
3. Če je treba na drugo vprašanje odgovoriti, da gre za plačilo za dobavo blaga in izpolnitev
pogodbe, je nadaljnje vprašanje, ali načelo davčne nevtralnosti nasprotuje temu, da je
leasingodajalec izstopni DDV obračunal dvakrat, in sicer prvič ob sklenitvi Pogodb o
finančnem leasingu (tudi za znesek odkupnih opcij, ki je predstavljal večji del pogodbene
vrednosti) ter drugič zaradi delno neplačanih obveznosti leasingojemalca ob (nadaljnji)
prodaji te nepremičnine tretji osebi, glede na to, da je breme DDV od te druge dobave s končnim
obračunom prenesel na leasingojemalca?«316
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SEU je 2. 7. 2015 odločilo v zadevi NLB Leasing in v njej naprej odgovorilo na drugo
vprašanje. Pri tem je v uvodu opozorilo, da na podlagi 267. člena PDEU nima pristojnosti za
uporabo pravil prava Unije za posamezen primer, temveč le pravico posredovati vsa
potrebna napotila, da bi nacionalno sodišče lahko opravilo ustrezne pravne kvalifikacije v
predmetni stvari.
Svojo argumentacijo je SEU začelo s povzemanjem lastne sodne prakse in navedbo meril za
presojo poslovnega in finančnega lizinga. Navedlo je, da je iz ustaljene sodne prakse
razvidno, da je treba poslovni lizing razlikovati od finančnega, za katerega je značilen prenos
večine prednosti in tveganj, povezanih s pravnim lastništvom, na lizingojemalca. To, da se
prenos lastništva opravi ob izteku pogodbe ali da je diskontirana vsota obrokov skoraj
enaka tržni vrednosti blaga, sta merili, ki vsako zase ali skupaj omogočata ugotavljanje, ali
je pogodbo mogoče opredeliti kot finančni lizing. Poleg tega se pojem dobava blaga ne
nanaša na prenos lastninske pravice skladno z nacionalnim pravom, ampak zajema vsak
prenos premoženja v stvareh ene stranke, ki drugo stranko pooblasti, da s tem
premoženjem dejansko razpolaga, kot da bi bila njegov lastnik.
V zvezi s tem po mnenju SEU »dejansko stanje, ki ga zadeva spor o glavni stvari, in sicer zlasti
določila dogovorov o 'poslovnem sodelovanju' ter transakcije, opravljene na podlagi
dokončnega obračuna, kaže na to, da je bil namen pogodb o finančnem lizingu prenos
lastništva nepremičnin, ki sta bili predmet navedenih pogodb, na družbo Domino«, kar mora
preveriti predložitveno sodišče glede na podana merila.
SEU je torej sklenilo, da je v danem primeru najverjetneje šlo za dobavo blaga skladno z
zakonodajo o DDV, kar pa dejansko niti ni bilo sporno, saj je tako ravnal tudi NLB Leasing
ob sklenitvi pogodbe. Vendar je SEU drugo vprašanje Vrhovnega sodišča RS povzelo na
način, da je kot sporno izpostavilo samo, ali je treba transakcijo obravnavati kot dobavo
blaga ali storitev, pri tam pa je v celoti v tem delu izpustilo vprašanje prenehanja pogodbe.
Delni odgovor na drugi del drugega vprašanja, kaj se zgodi v primeru predčasnega
prenehanja lizinške pogodbe oziroma v primeru odvzetega predmeta lizinga, je SEU podalo
pri odgovoru na prvo vprašanje, ali vrnitev predmeta lizinga lizingodajalcu pomeni enega
od primerov iz prvega odstavka 90. člena DDV-direktive 2006. SEU je poudarilo, da morajo
v skladu s to določbo v primeru preklica naročila, zavrnitve, delnega ali polnega neplačila in
naknadnega znižanja cene po dobavi države članice zmanjšati davčno osnovo in torej
znesek DDV, ki ga dolguje davčni zavezanec, vsakič, ko so ti pogoji izpolnjeni. Ta določba je
izraz temeljnega načela direktive o DDV, na podlagi katerega davčno osnovo tvori dejansko
prejeto plačilo in davčna uprava iz naslova DDV ne more prejeti zneska, ki je višji od tistega,
ki ga je prejel davčni zavezanec (sodba C‑337/13, Almos Agrárkülkereskedelmi).
SEU je še pojasnilo, da iz sodne prakse izhaja, da se prvi odstavek 90. člena DDV-direktive
2006 – razen v primerih razveljavitve ali razveze pogodb, v katerih so stranke znova
postavljene v položaj, v katerem so bile pred sklenitvijo pogodbe, in davčni zavezanec nima
več svoje terjatve – nanaša le na položaje, v katerih druga pogodbena stranka terjatve, ki jo
je dolžna izpolniti na podlagi te pogodbe, ne izpolni oziroma jo izpolni le delno.
Zato davčne osnove ni mogoče zmanjšati, če:
– je davčni zavezanec dejansko prejel celotno plačilo v zameno za storitev, ki jo je opravil,
ali
– če prejemnik te storitve – ne da bi bila pogodba razvezana ali razveljavljena – v razmerju
do davčnega zavezanca ni več zavezan k plačilu dogovorjene cene.
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SEU je torej nedvoumno odgovorilo, da se davčna osnova lahko popravi samo, če:
– se naknadno spremeni cena,
– dobavitelj ne prejme polnega ali delnega plačila, čeprav ga terja,
– je pogodba razveljavljena ali razvezana in so stranke znova postavljene v položaj, v
katerem so bile pred sklenitvijo pogodbe.317
Ali se je v danem primeru to res zgodilo ali ne, mora presoditi nacionalno sodišče glede na
vse podatke o zadevi. Glede na navedbe SEU bi Vrhovno sodišče RS lahko presodilo, da je
bila dobava opravljena, vsaj za namene DDV, vprašanje pa je, kako se bo opredelilo do
popravka davčne osnove. Pri tem bi lahko izpostavili štiri zadeve:
– kako je treba razumeti »terjatve«, ki jih je lizingojemalec dolžan plačati na podlagi
pogodbe – ali to pomeni le terjatve iz osnovnega posla, ki po pravnem stališču pomenijo
plačilo za uporabo predmeta lizinga, ali tudi terjatev iz naslova odškodnine, ki nastane
kot posledica te pogodbe;
– vsekakor se znesek, za katerega se zniža odškodnina, ob prodaji predmeta lizinga ne
more šteti kot plačilo za dobavo, ker gre izključno za znižanje obveznosti in s tem se vsaj
v tem delu nedvoumno mora znižati davčna osnova;
– ali znesek odkupne opcije 318 pomeni plačilo za dobavo ali ne, glede na to, da je bil
predmet lizinga odvzet;
– ali je mogoče zagovarjati, da posel ni bil realiziran in da sta stranki znova postavljeni v
položaj, v katerem sta bili pred transakcijo, čeprav prejme lizingojemalec presežek nad
obveznostjo, ki izhaja iz prodaje predmeta lizinga.
S tega vidika je pomembno tudi tretje vprašanje, ki se nanaša na vprašanje davčne
nevtralnosti, ali lahko isti zavezanec dvakrat opravi transakcijo z istim blagom, prvič ob
sklenitvi pogodbe o finančnem lizingu, ki zajema odkupno opcijo, in drugič ob prodaji blaga,
ki je predmet te pogodbe, tretji družbi zaradi neizpolnitve obveznosti lizingojemalca.
SEU je v uvodu opozorilo na načelo davčne nevtralnosti kot neločljiv element skupnega
sistema DDV. V nasprotju s tem načelom bi bilo, če obdavčitev poslovnih dejavnosti
davčnega zavezanca povzroči dvojno obdavčenje. Ob tem je še opozorilo, da je treba za
namene DDV vsako transakcijo običajno obravnavati kot ločeno in samostojno. Kljub temu
je treba v nekaterih okoliščinah več formalno ločenih transakcij, ki bi lahko bile opravljene
ločeno, obravnavati kot enotno transakcijo, če transakcije niso samostojne.
Predložitvenemu sodišču je naložilo, naj preveri, ali je treba predmetne transakcije, in sicer
na eni strani storitve, opravljene za družbo Domino, in na drugi prodajo nepremičnin tretji
družbi šteti za »enotno dobavo«. To velja zlasti, če so dva ali več elementov ali dejanj, ki jih
dobavi davčni zavezanec, tako tesno povezani, da objektivno sestavljajo eno nedeljivo
gospodarsko dobavo, katere razdelitev bi bila umetna. Če se izkaže, da navedenih transakcij
ni mogoče šteti za enotno dobavo, po mnenju SEU načelo davčne nevtralnosti ne nasprotuje
temu, da so, kar zadeva DDV, posebej obdavčene. Iz zgoraj navedenih premislekov izhaja,
da je treba načelo davčne nevtralnosti razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da sta storitev
finančnega lizinga, ki se nanaša na nepremičnine, na eni in prodaja teh nepremičnin tretji
osebi na drugi strani, z vidika DDV, ločeno obdavčeni, če teh transakcij ni mogoče šteti za
enotno dobavo, kar presodi predložitveno sodišče.
Kot že predhodno navedeno, je pomembno vprašanje kako SEU razume to navedbo. Ali lahko v primeru
pogodbe o finančnem lizingu, pri katerem lizingojemalcu ostanejo po njenem prenehanju upravičenja do
presežka od prodanega predmeta lizinga nad dolgom, ki ga ima do lizingojemalca, govorimo o tem, da je pogoj,
da so stranke ponovno postavljene v položaj, v katerem so bile pred sklenitvijo pogodbe, izpolnjen. Iz splošnega
dela OZ izhaja, da je treba ta pogoj izpolniti vedno, ko pogodba preneha, vendar je lizinška pogodba v tem delu
nekoliko specifična.
318 Glede na znana izhodišča je nekoliko nenavadno, zakaj je bilo zavzeto stališče, da je odkupna opcija zapadla
z iztekom pogodbe, saj je šlo za najemno pogodbo, pri kateri bi lizingojemalec pred potekom te moral izkoristiti
eno od treh možnosti, in iz vseh dejstev, ki so podana, ni razvidno, da bi izkoristil katero od njih, zato je vprašanje,
ali bi bilo mogoče, da je iztekla izključno najemna pogodba.
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SEU je torej odločilo, da je treba preveriti, ali sta transakcija finančnega lizinga in poznejša
prodaja blaga povezani storitvi za namene DDV, tako da druga brez druge ne bi mogla
obstajati, ali gre za dve samostojni transakciji. Pri tem je ključno vprašanje, kako je treba
razumeti navodila SEU. Lizinške transakcije se načeloma obravnavajo kot storitev, vendar
je hkrati jasno, da se finančni lizing v nekaterih primerih obravnava kot dobava blaga. Če bi
se transakcija finančnega lizinga obravnavala kot storitev, ni sporno, da se naknadna
prodaja blaga obravnava kot nova dobava za namene DDV. Če pa se prvotna transakcija
obravnava kot dobava blaga, bi bilo nenavadno, da bi se tudi druga dobava obravnavala kot
dobava blaga za namene DDV.319 To bi namreč pomenilo, da bi isti davčni zavezanec dvakrat
prenesel identično pravico do razpolaganja z istim sredstvom, ne da bi jo vmes znova
pridobil. Vendar bi bilo to mogoče in povsem ustrezno, če je bila prva pogodba razdrta in
dobava ni bila v celoti realizirana.
Tak sklep lahko dodatno podkrepimo z navedbami SEU v zadevi GMAC UK, v kateri je v točki
38 zapisano, da je iz spisa razvidno, da bi bilo, če prodaja vozila, ki je bilo zaseženo, ne bi
bila oproščena DDV na podlagi nacionalnega predpisa, obdavčeno plačilo za vsako
transakcijo. Davčna osnova bi bila torej sestavljena iz zneskov, ki sta jih plačala
lizingojemalec in končni kupec, in bi s tem dejansko ustrezala plačilu, ki ga je družba prejela.
V zadevi NLB Leasing bi lahko izpostavili nekaj odprtih vprašanj, na katera bo moralo
odgovoriti Vrhovno sodišče RS pri sprejemu odločitve:
– Ali se je pogodba iztekla in prenosa pravice do razpolaganja ni bilo, ker družba Domino
ni izkoristila nobene od treh ponujenih opcij? V tem primeru bi lahko sodišče sklenilo,
da je bila dejansko realizirana le najemna pogodba, nepremičnina pa je bila vrnjena
lastniku zaradi izteka najemne pogodbe. Davčno osnovo bi v tem primeru najverjetneje
pomenili le zapadli obroki do prenehanja pogodbe, ne pa tudi znesek odkupne opcije, ki
lahko v takem primeru pomeni le odškodnino.
– Ali je pravica do razpolaganja prešla na družbo Domino in pogodba ni bila razdrta?320 V
tem primeru je treba presoditi, kaj pomenita odvzem nepremičnine z vidika zakonodaje
o DDV in nadaljnja prodaja te nepremičnine.321
– Če pa je bila pogodba realizirana kot dobava blaga in izkoriščena odkupna opcija, bi
lahko bilo pomembno pravno vprašanje, ali je bilo plačilo poglavitna sestavina pogodbe,
zaradi katere je ta lahko razdrta tudi po preteku roka. Če bi Vrhovno sodišče RS
razsodilo, da je plačilo poglavitna sestavina pogodbe, bi to lahko pomenilo, da je NLB
Leasing upravičen do popravka DDV skladno z drugim odstavkom 39. člena ZDDV-1.
Vendar bi se hkrati izpostavilo pomembno vprašanje, kaj pomeni davčno osnovo
oziroma plačilo za dobavo blaga.
– Ali bi lahko bili storitev finančnega lizinga, opravljena družbi Domino, in prodaja
nepremičnin družbi Sava IP tako tesno povezani, da tvorita enotno dobavo in morata
biti torej enotno obdavčeni?
Vrhovno sodišče ima tudi možnost predložitve ponovnega oziroma dodatnega vprašanja
SEU,322 če meni, da brez tega ne more sprejeti ustrezne odločitve. Vsekakor bo zanimivo
Menim, da so izhodišča v danem primeru drugačna kot v zadevi Centralan Property, saj je šlo v tisti zadevi za
prenos različnih pravic, medtem ko bi se v danem primeru lahko reklo, da se dvakrat prenašajo istovrstne
pravice, saj gre v obeh primerih za nameravan prenos lastninske pravice.
320 Vrhovno sodišče je v sodbi II Ips 736/2008 že odločilo, da je jasno, da je bila pogodba odpovedana, če je bil
predmet lizinga odvzet. Vprašanje pa je, ali je to mogoče aplicirati tudi na ta primer ali je v primerih, ko je
pogodba iztekla, mogoče ugotoviti le še to, da je odvzem predmeta lizinga unovčenje zavarovanja.
321 Po mojih informacijah nobeden od primerljivih sistemov EU ne pozna takšne rešitve v primeru finančne
nediscipline in odvzema predmeta lizinga, vendar je praksa na področju finančnega lizinga v EU zelo raznolika.
322 Tovrstni primeri so se v preteklosti že zgodili. Glej npr. sodbe SEU v združenih zadevah C-51-54/71 in C-2124/72, International Fruit Company NV, z dne 15. 12. 1972 oziroma 12. 12. 1972; zadevi C-104/79 in 244/80,
Foglia proti Novello, z dne 11. 3. 1980 oziroma 16. 12. 1981, in druge.
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videti, kakšno odločitev bo v tej zadevi sprejelo Vrhovno sodišče, saj bi lahko odločitev imela
pomembne posledice predvsem za lizinške družbe v Sloveniji.323
4.7.4.5 Sodba Vrhovnega sodišča X Ips 476/2012
Že po končanju te naloge je bila objavljena sodba Vrhovnega sodišča v zadevi NLB Leasing.
Zaradi sistematičnosti naloge ne bodo popravljene predhodne navedbe, ki so bile spisane
že v preteklosti, temveč je le dodana točka o sodbi Vrhovnega sodišča RS kot dodatek. To
hkrati omogoča tudi presojo moje argumentacije v primerjavi z mnenjem Vrhovnega
sodišča RS. Vrhovno sodišče je v obravnavani sodbi v pravni analizi zadeve v uvodu
opozorilo na vprašanje klasifikacije pogodbe »sale & leaseback« za namene DDV. Ta del
je zanimiv in pomemben tudi za to nalogo, saj kaže, da bi se lahko praksa na tem področju
ne samo v Sloveniji, temveč v celotni EU temeljito spremenila. Vrhovno sodišče RS je namreč
opozorilo, da je Evropska komisija v postopku predhodnega odločanja izrazila mnenje, da
transakcija, kot je v postopku v glavni stvari, šteje kot transakcija dajanja kreditov in torej
finančna transakcija. Pri tem je seveda pomembno poudariti, da SEU v tem delu ni sledilo
argumentaciji Evropske komisije in je odločalo, kot da gre za dve ločeni dobavi. Treba je
opozoriti, da SEU možnosti, da bi v danem primeru šlo za finančno transakcijo, ni niti
omenilo in posledično bi bilo mogoče izhajati tudi iz predpostavke, da je le odgovarjalo na
podana vprašanja in se ni želelo dodatno opredeliti glede transakcije »sale & leaseback«.
Dokler ne bo vprašanje o DDV-obravnavi transakcij »sale & leaseback« posredovano SEU, je
torej nemogoče predvidevati, kakšen bo odgovor, a vsekakor je mogoče glede na sodbo X
IPS 476/2012 skleniti, da je Vrhovno sodišče RS nakazalo, kako naj bi se zadeve v Sloveniji
odvijale. Kakšne posledice bi to lahko imelo za davčno prakso v Slovenji, je predhodno že
predstavljeno v poglavju 0.
Vrhovno sodišče RS je pri vprašanju, ali gre za dve ločeni transakciji ali enotno dobavo,
presodilo, da pogodba o finančnem lizingu in poznejša prodaja nepremičnine tretji osebi
nedvoumno pomenita dve ločeni dobavi, saj gre pri nadaljnji prodaji tretjemu za povsem
samostojno ravnanje lizingodajalca, ki proda nepremičnino samostojni tretji osebi.
Pri vprašanju vračila blaga je Vrhovno sodišče RS podalo mnenje, da je pogodba o
finančnem lizingu dejansko potekla, vendar druga pogodbena stranka (lizingojemalec) ni
izpolnila svoje obveznosti oziroma jo je izpolnila le delno, saj ni poravnala svojih obveznosti
v celoti, zato pogodba za namene DDV ni bila realizirana in ima lizingodajalec pravico do
popravka DDV-obveznosti. Ključno pri tem je po mnenju sodišča, da civilnopravno
lastništvo ni nikoli prešlo in da je bil predmet lizinga vrnjen. S tem je lizingodajalec znova
pridobil svojo razpolagalno pravico nad predmetom lizinga. Torej tudi, če pogodba pravno
formalno ni bila razdrta, je še vedno treba šteti, da je bilo blago vrnjeno in se je naknadno
spremenila cena. Ob tem je sodišče navedlo, da lahko lizingodajalec opravi dve dobavi istega
predmeta lizinga različnim osebam samo pod pogojem, da se za davčne namene prizna tudi
lizingojemalčevo vračilo predmeta lizinga lizingodajalcu.
Kot še navaja Vrhovno sodišče RS v zgoraj navedeni sodbi, pogodba o finančnem lizingu
(inter partes) ostaja delno neizpolnjena, ker lizingojemalec ni poravnal celotne obveznosti,
lizingodajalec pa ni predal lastninske pravice na predmetu lizinga. Plačilo, ki ga
lizingodajalec prejme ob prodaji predmeta lizinga, po mnenju sodišča ne more šteti kot
plačilo lizingojemalca, saj gre za dva pravno in ekonomsko povsem ločena posla.
Lizingodajalec je tako prejel plačilo od tretjega le za to novo dobavo, ki je nastala, in ne za
predhodno dobavo na podlagi pogodbe o finančnem lizingu.

Več o tem glej tudi Pate, B., Dražnik, R., Sodba Sodišča Europske unije NLB Leasing – kako naprej, Pravosodni
bilten 1/2016, Ljubljana, 2016, str. 245 – 256.
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Kot je sklenilo Vrhovno sodišče RS v predmetni sodbi, je torej treba vrnitev predmeta lizinga
v razpolagalno upravičenje lizingodajalca šteti kot vračilo blaga skladno z 39. členom ZDDV1. Pri tem je pomembno še, da lizingodajalec dejansko ni prejel celotnega plačila, saj plačilo,
ki ga prejme od tretjega po prodaji predmeta lizinga, ne more šteti kot plačilo
lizingojemalca. Plačilo tretjega je namreč plačilo za novo dobavo, ki jo je lizingodajalec
opravil temu tretjemu. Dejstvo, da je bil lizingojemalec ob vračilu predmeta lizinga glede na
pogodbena določila še vedno dolžan plačati celotno pogodbeno vrednost, ne vpliva na
objektivno naravo temeljnega razmerja finančnega lizinga, saj na davčno obravnavo ne sme
vplivati poplačilo na podlagi ločenega pravnega posla, kar prodaja tretjega je. Lizingodajalec
je torej prejel plačilo od lizingojemalca, v kar se vštevajo izključno plačila, ki jih je prejel od
njega, in potem novo plačilo po prodaji predmeta lizinga. Lizingodajalec posledično po
prodaji predmeta lizinga in prejemu plačila za to dobavo od tretjega ne more več terjati
lizingojemalca za preostalo plačilo, zato se ta dolg v celoti odpiše.
Ker pogodba torej ni bila realizirana in so izpolnjeni drugi pogoji iz 39. člena ZDDV-1, ima
lizingodajalec po mnenju Vrhovnega sodišča RS pravico popraviti svojo DDV-obveznost. Pri
tem nekoliko zmoti navedba v 47. točki sodbe, v kateri je sodišče zapisalo: »in sicer, če je
naročnik v svojem obračunu popravil davek, ki ga je odbil in o tem pisno obvestil dobavitelja,
je šlo po mnenju Vrhovnega sodišča za 'vračilo blaga po opravljeni dobavi' pri kateri je
dopusten popravek obračunanega DDV.« Kot je podrobneje pojasnjeno že v poglavju 0, je
moje mnenje v tem delu nekoliko drugačno do mnenja Vrhovnega sodišča RS. Vprašanje, ali
je naročnik pri sebi dejansko popravil vstopni DDV, ne bi smelo biti pomembno in imeti
vpliva na pravico do popravka DDV-obveznosti pri dobavitelju, še manj bi na to lahko
vplivalo vprašanje, ali je naročnik ta DDV tudi dejansko plačal državi, razen seveda če gre za
dejanja davčne utaje. Vrhovno sodišče RS vprašanja vračila vstopnega DDV oziroma
denarnega toka v sodbi ni izpostavilo, je pa izpostavilo vprašanje popravka, kar bi lahko bilo
problematično in lahko vpliva na davčno prakso v Slovenji. Menim, da za takšno zahtevo v
zakonodaji o DDV ni ustrezne podlage.
Vrhovno sodišče RS je v 49. točki sodbe zapisalo, da pogodbe o finančnem lizingu ni mogoče
prekvalificirati v pogodbo o poslovnem lizingu samo zato, ker lizingojemalec ni izpolnil vseh
obveznosti. S tem mnenjem se v celoti strinjam (podrobneje v poglavju 0).
Zelo pomembno je tudi vprašanje davčne osnove, ki se ga je Vrhovno sodišče RS le bežno
dotaknilo in pustilo zadevo precej odprto za prihodnost. V 49. točki sodbe je navedlo, da v
predmetni zadevi znesek odkupne opcije po njegovem mnenju pomeni podlago za popravek
davčne osnove. Pri tem je navedlo, da je, ne glede na to, da je odkupna opcija zapadla v
plačilo, treba upoštevati tudi namen obrokov. Odkupna opcija je namreč vezana na odkup
predmeta lizinga, česar pa v obravnavani zadevi ni bilo. Po mnenju sodišča torej znesek, ki
pomeni realizacijo odkupne opcije, ni predmet obdavčitve z DDV. Vendar je pomembno, da
je v 50. točki sodbe navedlo, da je lahko stvar nadaljnje presoje dejanskega stanja, ali sta
zneska odkupne opcije in uporabnin določena realno glede na tržno vrednost nepremičnin.
Ni torej mogoče izključiti, da bi bila v nadaljnjem postopku sprejeta odločitev, da je
popravek DDV-obveznosti dovoljen, vendar v drugačnem znesku, kot je bil zahtevan. Pri tem
bo v praksi pomembno predvsem vprašanje, kako določiti dejansko stanje in ugotoviti
pravilno vrednost dobave. To bi lahko odprlo nove težave v praksi, čeprav je pomislek
Vrhovnega sodišča RS v celoti na mestu in pomeni enega od izzivov, ki jih bo treba v
prihodnje rešiti.324
Zanimivo je, da je Vrhovno sodišče RS za konec opozorilo tudi na naravo dohodkov, ki jih
prejme lizingojemalec na podlagi končnega obračuna. Torej, če se predmet lizinga proda po
višji vrednosti, kot je višina dolga, mora lizingodajalec presežek vrniti lizingojemalcu. Pri
324
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tem je sodišče odprlo vprašanje, kaj ta znesek dejansko pomeni, vendar v tem delu ni podalo
svojega mnenja. Na vsak način bo glede na vse navedeno zanimivo videti, kako se bo končal
ta postopek, ki je tudi po navedbah Vrhovnega sodišča RS nekoliko specifičen, in kako se bo
spremenila davčna praksa na tem področju v Sloveniji.
4.7.5 Opredelitev transakcije »sale & leaseback« ter davčna in sodna praksa v Avstriji
Kot primer države, kjer se pogodbe »sale & leaseback« z vidika DDV obravnavajo drugače
kot v Sloveniji in večini Evrope, bosta v nadaljevanju na kratko predstavljeni zakonodaja o
DDV in sodna praksa v Avstriji. Ta pregled je koristen tudi pri podajanju rešitev pri čezmejni
transakciji, ki vključuje zavezance iz teh dveh držav.
4.7.5.1 DDV zakonodaja na področju lizinških poslov
Zakonodaja o DDV v Avstriji ne vsebuje posebnih določb o finančnem lizingu ali transakcijah
»sale & leaseback«. Opredelitev dobave blaga je podana v 3. členu zakona o DDV.325 Vendar
ta ne vsebuje posebej določbe drugega odstavka točke b 14. člena direktive o DDV iz leta
2006, niti katere druge določbe, ki bi opredeljevala lizinške transakcije. V 3.a členu
avstrijskega zakona o DDV je podana opredelitev storitev, ki pa ne vsebuje posebej določbe
o lizinških transakcijah.
V smernicah o izvajanju zakonodaje o DDV 326 so v poglavju 3.1.2 opredeljene omejitve
drugih storitev. Pod Rz. 344 je tako navedeno, da obstajajo storitve, ki imajo tako elemente
dobave blaga kot storitev. Pri tem je pomembno, ali njena pomembnejša gospodarska korist
pomeni pridobitev blaga ali opravljeno storitev, dopustitev ali oprostitev. V Rz 45 je med
drugim opredeljena lizinška transakcija. In sicer, če je treba skladno z zakonom o obdavčitvi
dohodka oziroma smernicami o izvajanju tega zakona (EStR 2000 Rz 135 ff) ekonomsko
predmet lizinga pripisati lizingodajalcu, je treba takšno dobavo obravnavati kot dobavo
storitev. Pri tem je treba paziti na morebitne zlorabe.
Finančni lizing
Pravila za opredelitev lizinške transakcije so torej določena v smernicah o izvajanju zakona
o davku od dohodka. 327 Poglavje 2.5 tega pravilnika je namenjeno opredelitvi lizinških
poslov in davčne obravnave teh. Pod točko 2.5.1 (Rz 135) so podana splošna pravila o
lizingu. In sicer termin lizing za namene tega poglavja zajema tako klasične najemne
pogodbe (poslovni lizing) kot prikrite pogodbe o obročnem plačilu blaga. Pomembno
vprašanje razmejitve je pri finančnem lizingu, ki nadomešča običajne oblike financiranja.
Pogodbe o finančnem lizingu tako deli med pogodbe s polno amortizacijo (Full-Pay-OutLeasing), pri katerih med trajanjem lizinga lizingojemalec nosi celotne investicijske stroške
in pričakovani dobiček, in pogodbe z delno amortizacijo (Non-Full-Pay-Out-Leasing), pri
katerih lizingojemalec ne pokrije celotnih stroškov med časom trajanja lizinške pogodbe. Za
pogodbe o finančnem lizingu je značilno tudi to, da načeloma ne omogočajo odpovedi in da
se tveganja uničenja prenesejo na lizingojemalca.
Pripis oziroma davčna obravnava predmeta lizinga je opredeljen v poglavju 2.5.2 smernic o
izvajanju zakona o dohodku. Odgovor na to vprašanje je odvisen predvsem od tega, ali gre
za dejansko pravi najem ali dejansko gospodarski (ekonomski) prenos, pri katerem je
dogovorjeno obročno plačilo. Torej ali postane lizingojemalec dejanski ekonomski lastnik
predmeta lizinga ali ne. Podrobneje so nato podana merila, kdaj se predmet lizinga pripiše
Umsatzsteuergesetz, Uradni list, št. 663/1994, zadnjič spremenjeno v Uradnem listu, številka 40/2014.
Umsatzsteuerrichtlinien 2000, 2005.
327 Einkommensteuerrichtlinien 2000, 2005.
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lizingodajalcu, in to tako za primer pogodbe s polno amortizacijo kot za primer pogodbe z
delno amortizacijo.
Pri tem je zanimivo, da so v poglavju 2.5.2.3 teh smernic podrobneje določena tudi pravila,
kako je treba ravnati v primeru finančnega lizinga zgradb in zemljišč, ki se vedno
obravnavajo ločeno. Določeno je tudi pravilo predplačil in kako lahko ta vplivajo na
obravnavo lizinških pogodb.
Transakcija »sale & leaseback«
Opredelitev transakcije »sale & leaseback« je podana v poglavju 2.5.1 smernic o izvajanju
zakona od dohodka. Pri transakciji »sale & leaseback« naj bi tako zavezanec prodal predmet
lizinga, ki ga je ravno pridobil ali uporabljal že dlje časa ter ga najel nazaj po pogodbi o
finančnem lizingu. V poglavju 2.5.2.5 (Rz 147) so podana merila, kdaj je treba šteti, da pri
tovrstni transakciji ekonomsko razpolaganje ostaja pri prodajalcu/lizingojemalcu. Pravila
niso izključna in so podana primeroma, vključujejo pa med drugim:
– pravila, ki so podana že pri opredelitvi finančnega lizinga (Rz 137) pri že rabljenih
sredstvih,
– prodajna cena odstopa bistveno od tržne vrednosti,
– v primeru zlorab oziroma transakcij, ki so sklenjene izključno z namenom pridobitve
davčne ugodnosti.
V zgoraj naštetih primerih in drugih primerih, v katerih je mogoče presoditi, da ekonomsko
tveganje ostaja pri prvotnem lastniku, je treba takšno transakcijo obravnavati kot posojilno
razmerje, pri čemer je bil predmet lizinga predan lizingodajalcu le kot sredstvo zavarovanja.
Čeprav v Avstriji v zakonu pogodba o lizingu ali transakcija »sale & leaseback« ni normirana,
je oboje v smernicah k zakonu o davku od dohodka precej natančno urejeno, kar vsekakor
olajša poslovanje davčnim zavezancem in pri tem dopušča veliko manj odprtih vprašanj in
dvomov, kot se lahko pojavijo v Sloveniji. Vprašanje, ki bi se ob tem vsekakor lahko
postavilo, je, ali je ustrezno, da se avstrijska zakonodaja o DDV pri obravnavi lizinških
transakcij povsem sklicuje na zakonodajo s področja neposrednih davkov. Glede na splošne
smernice, da naj bi bil DDV samostojen zakon in v celoti harmoniziran v EU, je to nekoliko
nenavadno, vendar je hkrati treba ugotoviti, da s tem ni nič narobe, če opredelitve v
zakonodaji o neposrednih davkih ustrezno sledijo direktivi o DDV. Po sodbi v zadevi Eon
Asset Menidžmunt je tudi takšno sklicevanje bolj logično in razumljivo, še posebej na
področju lizinga, kjer se je tudi SEU sklicevalo delno na mednarodne računovodske
standarde
4.7.5.2 Sodna praksa v Avstriji in Nemčiji
Avstrija in Nemčija imata že nekaj časa v okviru nacionalne zakonodaje urejeno transakcijo
»sale & leaseback«. Pri tem praksa v teh dveh državah precej odstopa od dejanskega stanja
v večini drugih držav članic EU. Pomembni sodbi, ki ju strokovna javnost veliko citira in
analizira, sta sodba v zadevi VwGH328 2000/14/0180, izdana 17. 11. 2004, in sodba v zadevi
BFH329 V R 22/03, izdana 9. 2. 2006. V sodbi v zadevi V R 22/03 BHF je sodišče razsodilo, da
pri transakciji »sale & leaseback« ni prenosa pravice do razpolaganja na predmetu lizinga330
in da predmet lizinga pomeni le sredstvo zavarovanja, zato se prodaja predmeta lizinga
lizingodajalcu in povratna dobava za namene DDV ne obravnavata kot obdavčljiva
transakcija. Svojo odločitev je sodišče utemeljilo s tem, da dobavitelj oziroma poznejši
Verwaltungsgerichtshof je sodišče, ki odloča v upravnih postopkih.
Bundesfinanzhof je vrhovno sodišče za davke in carine.
330 V danem primeru je šlo za pogodbo o prodaji in povratnem finančnem lizingu, v kateri je bilo dogovorjeno,
da se lastninska pravica po preteku lizing pogodbe prenese nazaj na prvotnega lastnika (lizingojemalca).
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lizingojemalec ni nikoli dobavil blaga lizingodajalcu, blago je bilo namreč fizično ves čas v
njegovi posesti, poleg tega nikoli ni prenesel pravice do razpolaganja, ta je bila ves čas pri
lizingojemalcu. Pri tem se sodišče sklicuje na sodbe SEU, v kateri je jasno navedeno, da lahko
govorimo o prenosu pravice do razpolaganja, kadar so prenesena vsa poglavitna
ekonomska tveganja, vendar opredelitev ni vezana na pravno-formalno opredelitev
prenosa lastninske pravice po lokalni zakonodaji.
Po mnenju sodišča je posledično treba ločiti pravni vidik, pri katerem se izvedeta dva
prenosa lastninske pravice, in vidik DDV, pri katerem gre za enotno transakcijo, po kateri se
prenos predmeta lizinga na lizingodajalca obravnava kot instrument zavarovanja. Ob tem
sodišče poudarja, da je treba o tem, ali se v nekem primeru prenese pravica do razpolaganja
ali ne, odločati v vsakem posameznem primeru. Verjetno bi bila odločitev drugačna, če bi
transakcija povratne dobave pomenila poslovni lizing oziroma bi ekonomska tveganja
prešla na lizingodajalca. V danem primeru je sodišče menilo, da sta transakciji prodaje in
povratnega najema povezani in pomenita enotno dobavo, saj ene brez druge ne bi moglo
biti. Obe transakciji pa sta bili tako namenjeni le financiranju.
Sodba je vsekakor vzbudila odziv v strokovni javnosti. Univ. prof. dr. Reinhold Beiser je
menil, da sodišče z odločitvijo posega v pogodbeno voljo strank ter da bi se ta morala
upoštevati pri presoji, ali gre pri transakciji »sale & leaseback« za obdavčljivi transakciji z
vidika DDV ali ne. To je utemeljil z istimi sodbami SEU, na katere se sklicuje tudi BFH v svoji
odločitvi, torej sodbami, ki podajajo opredelitev prenosa pravice do razpolaganja. Dodatno
je svoje mnenje utemeljil še na podlagi osnovnih pravic EU – svobodni pretok blaga, ljudi,
storitev in kapitala. Po njegovem torej skupni trg temelji na svobodni volji subjektov. Temu
sledi tudi direktiva o DDV, zato je treba tudi pri DDV-presoji transakcije »sale & leaseback«
po njegovem mnenju slediti volji pogodbenih strank, ali sta se odločili za prodajo in povratni
najem ali ne, in transakcije temu primerno obravnavati.331 Na drugi strani Sandra Moser ni
podala posebne kritike odločitve, temveč jo je predstavila kot dano dejstvo.332
4.7.6 Primer mednarodne transakcije
Za konec tega poglavja bo prikazan še primer mednarodne transakcije »sale & leaseback« z
vidika zakonodaje o DDV. Pri tem so izhodišča poenostavljena, da gre nedvoumno za
transakcijo »sale & leaseback«, pri kateri se pri povratnem finančnem lizingu tveganja
prenesejo nazaj na lizingojemalca, torej za transakcijo, ki se skladno s SRS obravnava kot
transakcija financiranja. Na podlagi primera transakcije med zavezancema v Avstriji in
Sloveniji bo prikazano, kakšne so posledice tovrstne transakcije in koliko je zakonodaja o
DDV dejansko harmonizirana. Ob tem je treba poudariti, da bi bili sklepi lahko drugačni, če
bi vzeli za primer državo, ki transakcijo obravnava enako kot Slovenija, oziroma državo, kjer
je transakcija finančnega lizinga načeloma obravnavana kot dobava storitev.
V obeh primerih gre za primer prodaje in povratnega lizinga nove premičnine, ki je
obdavčena skladno s splošnimi pravili. Oba zavezanca sta davčna zavezanca, identificirana
za DDV v svoji državi članici.

Beiser, R., Leasing in der Umsatzsteuer, Österreichische Steuerzeitung, 2007/297, Heft 13 v. 15. 6. 2007, str.
298–300.
332 Moser, S., Unsatzsteuerliche Behandlung von »and« Konstruktionen, Auswirkung der Judikate des BFH und
VwGH, RDB Literatur, str. 311–312.
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4.7.6.1 Lizingodajalec v Avstriji in lizingojemalec v Sloveniji
Davčna obravnava v Sloveniji
Lizingojemalec v Sloveniji mora ob prvi dobavi (prodaji) obračunati slovenski DDV, saj gre
za lokalno dobavo brez prevoza (19. člen ZDDv-1). Blago namreč ostane v Sloveniji.333
Lizingodajalec v Avstriji kot kupec blaga, ki bo to blago prodal na podlagi pogodbe o
finančnem lizingu, lahko odbija DDV le v okviru redne mesečne napovedi DDV, torej če se
registrira za namene DDV v Sloveniji. Skladno s slovensko zakonodajo se namreč tudi
transakcija finančnega lizinga oziroma dobave na podlagi pogodbe o finančnem lizingu v
transakciji »sale & leaseback« obravnava kot obdavčljiva dobava, opravljena na ozemlju
Slovenije, zato se mora avstrijski lizingodajalec registrirati za namene DDV v Sloveniji.
– Če se avstrijski lizingodajalec registrira za namene DDV v Sloveniji, bo slovenski
lizingojemalec izstavil račun za dobavo predmeta lizinga skladno s slovensko
zakonodajo, davčna obravnava obresti pa bo odvisna od tega, ali je posel sklenjen kot
enovit ali ne. Hkrati bo lahko odbijal tudi vstopni DDV, ki mu ga je zaračunal slovenski
prodajalec ob nabavi tega blaga.
– Če se avstrijski lizingodajalec ne registrira za namene DDV v Sloveniji, mora slovenski
lizingojemalec obračunati DDV ob nabavi skladno s tretjim odstavkom 76. člena ZDDV1, hkrati pa ima pravico do odbitka tega DDV. Avstrijski lizingodajalec nima možnosti
vračila oziroma odbitka DDV, ki mu ga je zaračunal slovenski prodajalec ob prvotni
dobavi, zato mu ta v celoti pomeni strošek.
Ravnanje slovenskega lizingojemalca je odvisno od tega, ali se avstrijski lizingodajalec
registrira za namene DDV v Sloveniji ali ne, torej ali bo slovenski lizingojemalec od
avstrijskega lizingodajalca za dobavo po pogodbi o finančnem lizingu prejel račun s
slovenskim DDV ali ga bo moral obračunati in plačati sam skladno s tretjim odstavkom 76.
člena ZDDV-1. V vsakem primeru ima slovenski lizingojemalec pravico odbiti DDV, ki mu je
bil zaračunan oziroma ga je dolžan plačati po tretjem odstavku 76. člena ZDDV-1, če
izpolnjuje vse zakonske pogoje.
Davčna obravnava v Avstriji
Skladno z avstrijsko zakonodajo je treba celotno transakcijo obravnavati enovito, in sicer
kot finančno transakcijo. Avstrijski lizingodajalec torej opravi finančno storitev, slovenski
lizingojemalec pa ne opravi transakcij, ki bi bile predmet obdavčitve z DDV. Kraj obdavčitve
finančnih storitev je skladno s členom 3.a avstrijskega zakona o DDV tam, kjer ima
prejemnik sedež, torej Slovenija. Ker je kraj opravljanja storitev v Sloveniji, se transakcija
presoja skladno s slovensko zakonodajo o DDV. Avstrijski lizingodajalec nima iz naslova
navedene transakcije nobene obveznosti za poročanje o transakciji v Avstriji. Ker v Sloveniji
transakcijo »sale & leaseback« obravnavamo kot dve dobavi blaga, in ne kot enotno dobavo
storitev, so DDV-posldeice v Sloveniji izključno tiste, predstavljene pri davčni obravnavi v
Sloveniji, in avstrijski vidik obravnave transakcijo ne vpliva na presojo o DDV ali DDVobveznosti v Sloveniji.

Če bi slovenski lizingojemalec izstavil račun brez DDV, ker je kupec avstrijski lizingodajalec, je to v nasprotju
z zakonodajo v Sloveniji in pomeni veliko tveganje za slovenskega lizingojemalca. Tako ravnanje pomeni
prekršek, lahko tudi kaznivo dejanje.
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4.7.6.2 Lizingodajalec v Sloveniji in lizingojemalec v Avstriji
Davčna obravnava v Sloveniji
Transakcija ni predmet obdavčitve v Sloveniji in iz nje tudi ne izhajajo obveznosti v Sloveniji,
ker je blago ves čas v Avstriji, torej gre skladno s slovenskim pogledom za dve dobavi blaga
v Avstriji.
Davčna obravnava v Avstriji
Skladno z avstrijsko zakonodajo transakcija pomeni le dobavo finančne storitve, ki jo opravi
slovenski lizingodajalec. Ker je takšna storitev obdavčena po kraju sedeža naročnika, je kraj
obdavčitve finančne storitve v tem primeru v Avstriji.334 Skladno z avstrijsko zakonodajo, bi
se moral slovenski lizingodajalec zaradi te transakcije registrirati za namene DDV v Avstriji,
ker pa je transakcija oproščena DDV, obveznost za obračun DDV ne nastane.
Slovenski lizingodajalec bi se torej skladno z avstrijsko zakonodajo moral registrirati za
namene DDV v Avstriji in avstrijskemu lizingojemalcu zaračunati le oproščeno dobavo
finančne storitve. Slovenski lizingodajalec torej ni dolžan izstaviti računa za dobavo blaga
in posledično tudi ne obračunati avstrijskega DDV od take dobave. Transakcija se bo torej
za DDV namene obravnavala enako kot za računovodske namene.
4.7.6.3 Povzetek primera
Kot lahko vidimo, so davčne posledice iste transakcije v obeh državah povsem različne. Oba
zavezanca bi se bila dolžna zaradi transakcije registrirati za namene DDV v drugi državi
članici, s tem da po informacijah, pridobljenih od davčnih svetovalcev iz Avstrije, avstrijski
davčni organ zavezancev, ki se zaradi opravljanja finančnih storitev ne registrirajo za
namene DDV v Avstriji, ne preganja, saj gre izključno za oproščene storitve, ki nimajo vpliva
na prihodke v proračunu. Po drugi strani je registracija avstrijskega lizingodajalca v
Sloveniji obvezna in če ta ne ravna skladno z zakonom, je posledica prepoved odbitka
vstopnega DDV. Kazni za prekršek zaradi opustitve registracije slovenski davčni organ po
dosedanjih izkušnjah ne predpisuje, je pa skladno z zakonom to mogoče.
Kot je bilo opozorjeno že v predhodnem poglavju (glej sprotno opombo 334), se ob tem
zaradi različnega pogleda na transakcijo odpirajo še dodatna vprašanja glede izračuna
odbitnega deleža. Vsekakor je na tem poenostavljenem primeru mogoče skleniti, da v tem
delu DDV ni harmoniziran v EU. Če bi se primerjalno proučilo še druge države na podlagi
praktičnih izkušenj in informacij, ki jih je bilo mogoče pri proučevanju te tematike pridobiti,
verjamem, da bi v nekaterih primerih bila odstopanja še večja in bi odpirala še dodatna
vprašanja.

Po pojasnilu Dursa, št. 4230-319465/2013-5, mora slovenski davčni zavezanec, ki opravi davčnemu
zavezancu iz druge države članice finančno storitev, ki je v Sloveniji oproščena DDV, pri izračunu odbitnega
deleža vključiti znesek transakcije v imenovalec, kar pomeni, da transakcija vpliva na odbitni delež. Ker je treba
skladno s pojasnilom Dursa transakcijo »sale & leaseback« obravnavati kot dve ločeni dobavi, pri čemer se
obresti lahko obravnavajo kot obdavčene skupaj s predmetom lizinga, je vprašanje, kakšne bi bile posledice v
tem primeru oziroma kako bi v tem primeru davčni organ presojal transakcijo. Ali bi od zavezanca zahteval, da
obresti obravnava kot oproščeni promet, ali bi zavezanec lahko zatrjeval, da bi od predmeta lizinga in obresti
obračunal DDV, če bi bila transakcija obravnavana kot dobava blaga v Avstriji? V nasprotnem primeru bi šlo za
neenako davčno obravnavo istovrstnih transakcij.
334
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4.8 Davek na promet nepremičnin v lizinških poslih
4.8.1 Splošno o davku na promet nepremičnin
Davek na promet nepremičnin je posredni davek, ki se plačuje od prometa nepremičnin ter
od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice po
Stvarnopravnem zakoniku (SPZ).335 Promet nepremičnin po tem zakonu je vsak odplačni
prenos lastninske pravice na nepremičnini. Za prenos nepremičnin se skladno s 3.
členom ZDPN-2 šteje tudi:
– zamenjava ene nepremičnine za drugo,
– finančni najem336 nepremičnine,
– prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot
posledica gradnje čez mejo nepremičnine, v skladu s SPZ,
– prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot
posledica povečanja vrednosti nepremičnine, v skladu s SPZ,
– prenos lastninske pravice ob razdelitvi solastnine, in sicer od tistega dela nepremičnine,
ki presega lastniški delež posameznega solastnika in ga je posamezni solastnik dobil
plačanega.
Prenos lastninske pravice na nepremičninah, od katerega je bil plačan DDV, ni predmet
obdavčitve po tem zakonu.
Zavezanec za plačilo davka je prodajalec ali prodajalka nepremičnine. Pri finančnem
najemu je davčni zavezanec najemodajalec.
Davčna obveznost nastane, ko je sklenjena pogodba, na podlagi katere se prenese
nepremičnina, ali s pravnomočnostjo sodne odločbe.
Davčna osnova je skladno z 8. členom ZDPN-2 prodajna cena nepremičnine. Prodajna cena
je vse, kar predstavlja plačilo (v denarju, stvareh, storitvah, prevzetih dolgovih lastnika in
podobno), ki ga bo prodajalec prejel od kupca za opravljeni promet nepremičnin. V primeru
finančnega najema nepremičnine se stroški financiranja ne vštevajo v davčno osnovo, če so
izkazani ločeno od vrednosti nepremičnine. Davčna stopnja je dveodstotna.
Davčni zavezanec mora v 15 dneh po nastanku davčne obveznosti vložiti napoved za
odmero DPN. Napoved se vloži pri davčnem organu na področju, kjer nepremičnina leži.
Če pogodbe o prenosu nepremičnine ali finančnem najemu ni mogoče izpolniti oziroma se
izpolni samo deloma, lahko davčni zavezanec skladno s 16. členom ZDPN-2 zahteva, da se
mu plačani davek na promet nepremičnin vrne v celoti oziroma v ustreznem delu.
4.8.2 Primer transakcije »sale & leaseback« z vidika ZDPN-2
Fizična oseba zgradi stanovanjsko hišo in jo zaradi potrebe po finančnih sredstvih proda
lizinški družbi. Hkrati z lizinško družbo sklene pogodbo o finančnem najemu te
stanovanjske hiše. Ker fizična oseba ne opravlja dejavnosti in ni zavezanec za DDV, bo od
transakcije v celoti obračunan DPN. Davčne posledice z vidika DPN so naslednje:

Zaradi potreb te naloge je v nadaljevanju navedena le zakonska podlaga pri prenosu nepremičnine oziroma
finančnem najemu, ne pa tudi stavbne pravice.
336 ZDPN-2 uporablja izraz finančni najem.
335
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1. fizična oseba mora ob prodaji nepremičnine plačati dveodstotni davek. Davčno osnovo
tvori prodajna vrednost nepremičnine in davčna obveznost nastane v 15 dneh od
sklenitve prodajne pogodbe;
2. po podpisu pogodbe o finančnem najemu nastane nova obveznost za obračun DPN od
prodajne cene v novi transakciji. Če je neto prodajna cena enaka, kot je bila nakupna
cena, za lizinško družbo in bodo obresti izkazane ločeno od cene nepremičnine, bo tudi
v primeru druge transakcije davčna osnova identična tisti ob prvi prodaji nepremičnine
s fizične osebe na lizinško družbo.
Iz tega izhaja, da pri transakciji »sale & leaseback«, v kateri ni obračunan DDV, nastane
dvakratna obveznost za obračun DPN, prva pri prodaji nepremičnine in druga pri sklenitvi
pogodbe o finančnem najemu. Če bi bila pogodba o finančnem najemu razdrta, ker
lizingojemalec ne bi bil sposoben odplačati dolga, bi bila lizinška družba337 skladno s 16.
členom ZDPN-2 upravičena zahtevati vračilo sorazmernega dela DPN.
Pri nastanku obveznosti za DPN je torej pomembno, da je izveden odplačni prenos
lastninske pravice na nepremičnini in se v tem delu upošteva izključno formalni vidik.
Hkrati je v zakonu tudi jasno navedeno, da nastane obveznost za plačilo DPN tudi v primeru
pogodbe o finančnem najemu. Ob tem v zakonu ni podana opredelitev finančnega najema,
niti ni glede tega sklica na katero drugo zakonsko podlago. Davčni zavezanci so torej pri
odločitvi, ali gre v nekem primeru za pogodbo o finančnem najemu ali ne, prepuščeni lastni
presoji oziroma arbitrarnosti davčnega organa.
Edina opredelitev finančnega najema (lizinga) v slovenski zakonodaji je v SRS. Vendar
skladno s to opredelitvijo o finančnem najemu lahko govorimo tudi, kadar ni prenosa
lastninske pravice po preteku najemnega razmerja. 338 Menim, da bi bilo v nasprotju z
osnovno opredelitvijo predmeta obdavčitve in cilja ZDPN-2, če bi bilo treba plačati DPN tudi
v primeru pogodbe o finančnem lizingu, kjer po preteku pogodbe dejansko ni prenosa
lastninske pravice. V skladu s 3. členom ZDPN-2 naj bi bil promet nepremičnin namreč
odplačni prenos lastninske pravice. Ne glede na splošno prakso v Sloveniji, da govorimo o
finančnem lizingu običajno takrat, ko se upravičeno pričakuje, da se bo lastninska pravica
po preteku pogodbenega razmerja dejansko prenesla, se davčni organ v teh primerih ne bi
smel sklicevati na splošno prakso, saj je treba pri določitvi davčnih obveznosti zasledovati
pravilo, da je treba vsako obveznost jasno predpisati. 339 Določba, da se za prenos
nepremičnine šteje tudi prenos po pogodbi o finančnem najemu, po mojem mnenju pomeni
pravno praznino, ki bi jo bilo treba ustrezno odpraviti. Do takrat bi moral davčni organ v teh
primerih presojati transakcijo skladno z načelom in dubio, pro reo, torej v dvomu v korist
zavezanca in slediti osnovni opredelitvi prenosa lastninske pravice na nepremičnini.
Zgornjo argumentacijo bi lahko dodatno podkrepili tudi ob smiselnem upoštevanju
predloga zakona od davku na promet nepremičnin, 340 v katerem je v 3. točki Uvoda
»Poglavitne rešitve« med drugim zapisano: »Trenutek obdavčitve nepremičnine, kupljene na
podlagi finančnega najema kot najpogostejše oblike financiranja nakupa nepremičnin, s
katero leasingojemalec s postopnim odplačevanjem leasing obrokov na koncu pride do
lastništva nepremičnine, katero je sam izbral, oziroma katero je po njegovem naročilu kupil
leasingodajalec, je po novem vezan na trenutek sklenitve pogodbe o finančnem najemu
zadevne nepremičnine.« Tudi iz navedenega bi lahko sklepali, da so predmet obdavčitve
samo tiste pogodbe o finančnem lizingu, v katerih je dogovorjen prenos lastninske pravice.
Še več, menim, da bi tak prenos lastninske pravice moral biti v pogodbi nedvoumno
Upravičenec za vračilo sorazmernega davka je lahko tudi fizična oseba, če je bilo pogodbeno dogovorjeno, da
je ta plačnik davka tudi pri sklenitvi pogodbe o finančnem najemu.
338 Več o tem glej v poglavju 3.1.4.1.2 Finančni najem.
339 V 147. členu Ustave RS je določeno, da država z zakonom predpisuje davke, carine in druge dajatve.
340 Zakon o davku na promet nepremičnin, predlog 30. 8. 2006, str. 2.
337
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dogovorjen, ne pa le podana možnost tega (torej opcija odkupa). Če prenos lastninske
pravice ni nedvoumno dogovorjen, obveznost za obračun DPN nastane šele ob dejanskem
prenosu lastninske pravice.341
4.8.3 Razmerje med ZDDV-1 in ZDPN-2 pomembno za transakcije »sale & leaseback«
Osnova razlika med določbami ZDDV-1 in ZDPN-2 je v opredelitvi predmeta obdavčitve. Pri
ZDPN-2 je namreč predmet obdavčitve odplačni prenos lastninske pravice na
nepremičnini, skladno s 6. členom ZDDV-1 pa se šteje, da gre za dobavo blaga, kadar se
prenese pravica do razpolaganja z blagom. Prenos lastninske pravice je pravni izraz, ki je
v tem primeru določen skladno z nacionalno zakonodajo, pravica do razpolaganja pa naj bi
pomenila bolj ekonomski pojem, na vsak način pa izraz, ki ga opredeljuje direktiva o DDV,
in ne nacionalna zakonodaja.342
Poleg tega je treba opozoriti tudi na razliko glede nastanka obveznosti za plačilo davka. V
ZDPN-2 je namreč jasno predpisano, da nastane obveznost za plačilo davka ob sklenitvi
pogodbe. ZDDV-1 pa predpisuje, da nastane obveznost za obračun DDV, ko je dobava
opravljena, torej v primeru dobave nepremičnine, ko je prenesena pravica do razpolaganja.
Nastanek DDV-obveznosti torej ni v ničemer vezan na podpis pogodbe, temveč lahko
teoretično nastane pred podpisom pogodbe ali po njem. To je še posebej pomembno pri
notarskih overitvah, pri čemer v praksi mnogi notarji zahtevajo ob overitvi pogodbe račun
z obračunanim DDV. Verjamem, da so take zahteve neupravičene, ker je zadosten dokaz, da
bo dobava nepremičnine predmet obdavčitve z DDV, že navedba v pogodbi, obveznost za
obračun DDV v nekaterih primerih pa ob podpisu pogodbe še ne nastane in torej tudi ne
obveza za izdajo računa. V 15. členu ZDPN-2 je namreč določeno, da overitev pogodbe ni
mogoča, če davek ni plačan oziroma ni zakonsko določenih razlogov, da DPN ni treba
obračunati. Pogodben dogovor pogodbenih strank, da bo od dobave obračunan in plačan
DDV, bi moral biti ustrezen zakonski razlog, da obveznost za obračun DPN ne bo nastala in
posledično račun kot dokaz, da je bil DDV obračunan, ni pomemben.

Problem, ki bi se v praksi zagotovo pojavil, je, da bi na tej podlagi verjetno zavezanci začeli sklepati drugačne
dogovore in bi v izogib nastanku obveznosti v transakciji pogodbe sklepali na podlagi opcijske pravice. Vendar
to ne bi smelo vplivati na presojo zakonske določbe, ki je trenutno takšna, kot je.
342 Več o tem glej v poglavju 4.5 Dobava blaga.
341
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5 PREVERJANJE POSTAVLJENIH HIPOTEZ
Ob koncu naloge bodo preverjene postavljene hipoteze.
1. hipoteza: Kljub načelni harmonizaciji DDV v EU so pri definiciji lizinških poslov in s
tem tudi transakcij »sale & leaseback« odstopanja v praksi, kar lahko vodi v dvojno
obdavčitev ali neobdavčitev, s čimer je lahko omejena tudi pravica zavezancev do
prostega čezmejnega poslovanja.
Hipotezo je mogoče v celoti potrditi. Kot je razvidno iz analize obravnave finančnega
lizinga in transakcij »sale & leaseback« v več državah članicah (glej več v poglavjih 0 in 0), v
mnogih državah članicah ni podrobnejše opredelitve oziroma opredelitve davčne
obravnave lizinške transakcije ali poslov »sale & leaseback«. Vendar je davčna obravnava v
njih vseeno različna. Hkrati imajo države, na primer Avstrija in Nemčija, v podzakonskih
aktih te transakcije natančno predpisane. Ti dve državi tudi odstopata po DDV-obravnavi
transakcij »sale & leaseback«.
Kot je razvidno tudi iz prikazanega praktičnega primera, ima lahko različnost v DDVobravnavi teh transakcij v različnih državah posledice tudi za davčne zavezance. Posledice
bi bile še toliko bolj očitne, če bi imeli v transakcijo vključene davčne zavezance z delno
pravico do odbitka DDV ali brez pravice do odbitka DDV.
2. hipoteza: Opredelitev »prenosa pravice do razpolaganja« za namene DDV oziroma
prodaje blaga je treba presojati po njeni ekonomski, in ne pravni vsebini.
Navedene hipoteze ni mogoče ne potrditi ne zavreči. Kot je razvidno iz poglavja 0,
opredelitve prenosa pravice do razpolaganja v direktivi o DDV ni, SEU pa pri presoji ne
zasleduje striktno enotnega pogleda. Glede na nedavno sodno prakso bi bilo mogoče
skleniti, da se SEU v zadnjem obdobju bolj nagiba k ekonomski naravi presoje transakcije,
kar potrjuje tudi sklicevanju na MRS 17, medtem ko je v svojih začetnih sodbah bolj sledilo
pravni logiki.
3. hipoteza: Odločitev države članice, kako bo obravnavala transakcijo »sale &
leaseback« za namene DDV, ima lahko pomemben vpliv tako na prihodke države kot
stroške zavezancev, kadar ti nimajo polne pravice do odbitka DDV.
Hipotezo lahko v celoti potrdimo. Če transakcija »sale & leaseback« pomeni transakcijo
financiranja, lizingojemalec ne nosi bremena DDV, ker mu ta ni zaračunan, razen kolikor je
posredno vključen v ceno finančne storitve zaradi opravljanja oproščene dejavnosti. Vendar
je ta znesek precej manjši, kot če bi se DDV obračunal od celotne vrednosti predmeta lizinga.
Prav tako se vpliv kaže tudi za lizingodajalca, ki mora financirati celoten znesek DDV ali ga
v obliki pologa že ob začetku transakcije prenesti na lizingojemalca. Pri tem zadnjenavedeni
nima nujno pravice do odbitka DDV in posledično transakcija ni nujno nevtralna. Država
ima v tem primeru na vsak način prihodke že ob sklenitvi pogodbe o povratnem finančnem
lizingu, in ne šele postopno in sorazmerno ob plačilu posameznega obroka. Kot je razvidno
iz predstavljenega primera, je lahko ta vpliv še pomembnejši, kadar so v transakciji
udeleženci iz več držav članic.
4. hipoteza: Ne glede na pravico držav članic EU, da različno obdavčijo transakcije »sale
& leaseback« z vidika davka od dohodka pravnih oseb oziroma primerljivega davka v
državah članicah, se lahko davčni zavezanci z uporabo sporazumov o izogibanju
dvojnega obdavčevanja v celoti izognejo tveganjem dvojne obdavčitve istega dohodka,
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zato so sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja v tem delu boljše orodje za
doseganje nevtralnosti kot harmonizirani DDV.
Te hipoteze ni mogoče potrditi. Tudi pri KIDO namreč lahko zasledimo, da države članice
v nekaterih primerih različno opredeljujejo transakcijo in glede na nacionalno zakonodajo
različno aplicirajo določbe KIDO. Ker po KIDO skupni dogovor med državama ni obveza,
ampak samo možnost, se tudi v primeru KIDO lahko zgodi, da pride do dvojne obdavčitve
oziroma različne obravnave transakcije.
Ne glede na navedeno bi dejansko lahko bili mogoči primeri, v katerih bi bila odstopanja na
področju DDV, ki naj bi bil harmoniziran, večja in razlike težje rešljive kot v primeru davka
od dohodka. Razlog za to je predvsem popolna nenormiranost lizinških poslov in transakcij
»sale & leaseback« v direktivi o DDV ter problema opredelitve prenosa pravice do
razpolaganja za namene DDV.
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6 SKLEPNE MISLI
Glavni poudarek magistrske naloge je davčna obravnava transakcij »sale & leaseback«. Pri
tem kot pomembno izhodišče obravnavam lizinško transakcijo kot tako. V ospredju
raziskovanja so pravni, računovodski in davčni vidik tako lizinških transakcij kot transakcije
»sale & leaseback« kot posebne transakcije. V nalogi se skozi preplet računovodskega,
pravnega in davčnega vidika izpostavlja vprašanje ustrezne obravnave transakcij »sale &
leaseback« ter se izpostavlja problematika tako v lokalnem okolju kot z mednarodnega
vidika. V uvodu je tako predstavljen pravni vidik transakcij, pri katerem je predvsem
pomembna dispozitivnost obligacijskega prava in dejstvo, da gre za moderno pogodbo, ki
ni tipizirana. Računovodska obravnava je pomembna kot izhodišče obdavčitve na področju
davka od dohodka pravnih oseb in glede na najnovejšo prakso SEU deloma tudi na področju
DDV. Poseben poudarek je na problematiki obdavčitve transakcij z vidika DDV in za konec
še davka na promet nepremičnin kot prometnega davka, ki naj bi se na področju obdavčitve
nepremičninskih transakcij pokrival z DDV. Celoten pregled je prepleten z mednarodnim
vidikom in vplivi, ki jih mednarodno okolje ima, ter kako problematika vpliva na razvoj
mednarodnih transakcij v globalnem okolju in EU kot enotnem trgu. Naloga je zaokrožena s
preprostimi primeri mednarodne transakcije in prikazom posledic, ki jih ta lahko ima za
zavezance.
Skozi predstavitev pravne obravnave se prikaže predvsem problem umestitve lizinškega
posla oziroma njegove tipiziranosti, saj gre za posel modernega avtonomnega
gospodarskega prava, pogodba o lizingu pa je netipizirana in nekategorizirana. Posledično
so pogodbene stranke precej svobodne pri sklepanju dogovorov, kar hkrati pomeni, da vseh
pogodb ni mogoče obravnavati enovito in po enakem ključu. To lahko vodi tudi do različnih
posledic pri pogodbah, ki nosijo enak naziv, nimajo pa nujno tudi enake pravne in
ekonomske vsebine. Korak naprej pa je vprašanje obravnave transakcij »sale & leaseback«,
pri katerih se tudi na pravnem področju odpirajo še dodatna vprašanja.
Pogodbena svoboda, ki vlada na področju lizinških poslov, ima pomemben vpliv tudi na
davčno obravnavo. Če so računovodski standardi v tem delu precej jasni in poudarjajo
prednost vsebine pred obliko oziroma ekonomski vidik transakcije, je na področju DDV
vprašanje precej bolj odprto. Teoretiki DDV in SEU si namreč niso v celoti enotni, ali naj bi
se na področju DDV sledilo pravni ali ekonomski logiki. Vprašanje, ki se odpira, je torej, ali
države lahko sledijo ekonomski logiki transakcije ali je treba slediti pravni logiki. Glede na
sodbo v zadevi Eon Asset Menidžmunt bi lahko rekli, da se je SEU pri opredelitvi finančnega
lizinga zelo približalo ekonomski obravnavi in posledično ni mogoče izključiti, da bi enako
smer zasledovalo tudi pri vprašanju transakcij »sale & leaseback«. Vendar glede na preteklo
sodno prakso SEU in različno davčno prakso v državah članicah nikakor ni mogoče narediti
sklepa, ki bi bil enoznačen in bi v celoti odgovoril na odprta vprašanja.
Menim, da je dejstvo, da je treba pri poslu »sale & leaseback« spoštovati načelo lex
commissoria, še eden od dokazov, da je ekonomska narava transakcije dejansko
financiranje. Temu načelu sledi tudi računovodska praksa, glede na trenutno prakso v EU
pa temu v večini ne sledi tudi praksa DDV v državah članicah. Vendar ni mogoče izključiti,
da bi se v prihodnje to spremenilo. Sodba Vrhovnega sodišča RS v zadevi X Ips 476/2012 je
že pomemben korak v to smer v Sloveniji, glede na stališče Evropske komisije v zadevi NLB
Leasing pa je mogoče v prihodnje pričakovati tudi širšo razpravo na ravni EU. Seveda bo
imelo zadnjo besedo kot vedno SEU, ki je že večkrat odločilo v nasprotju z mnenjem
Evropske komisije.
Čeprav naj bi bil DDV na ravni EU harmoniziran že na podlagi PDEU, je v praksi mogoče
ugotoviti, da so v okviru DDV-direktive 2006 mogoča mnoga odstopanja, kar povzroča
velike odmike od želene harmonizacije. Poleg tega je glede na zgodovinski vidik
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sprejemanja direktive o DDV mogoče sklepati, da v državah članicah pogosto prevladuje
interes, da bi nekatere zadeve reševale na nacionalni ravni in se ne bi povsem prilagodile
enoviti zakonodaji EU. Eden od tovrstnih pokazateljev bi lahko bila tudi odločitev, da se
opredelitev finančnega lizinga kot posebna vrsta posla ne vključi v direktivo o DDV. Ta
odločitev je pokazala, da že ob sprejemanju direktive o DDV v državah članicah ni bilo
soglasja glede obravnave teh poslov. Ker je davčna obravnava lizinških poslov v EU precej
različna, hkrati pa SEU praktično ni naslovljenih vprašanj s tega področja, lahko sklepamo,
da gre za vprašanje, ki je sistemsko preveč zahtevno, da bi se lahko reševalo v okviru SEU,
ali da v državah članicah ni interesa, da bi se zadeva dosledno uredila.
V magistrski nalogi so tako prikazane nekatere posledice, ki lahko zavezance doletijo zaradi
različnosti v obravnavi lizinških transakcij. Pri tem se postavljata glavni vprašanji
nevtralnosti DDV in enakosti zavezancev v EU, če so izpostavljeni tako različnim pravilom
pri poslovanju. Vplivi te različnosti so pomembni tako na nacionalni ravni, kjer istovrstni
posli v različnih državah vodijo do različnih posledic, kot na mednarodni ravni, kjer lahko
mednarodno poslovanje povzroči zavezancem dodatna administrativna bremena v
določenih državah in konkurenčno prednost v drugih državah.
Če na področju DDV opažamo, da je problematika v Sloveniji pomembna in ima pomembne
finančne učinke na davčne zavezance, je na področju neposrednih davkov oziroma davka
od dohodka pravnih oseb zadeva precej bolj jasna. S tem ni mogoče sklepati, da v praksi ni
težav pri opredelitvi finančnega ali poslovnega lizinga, a v večini primerov so pravila, ki
slonijo na računovodskih standardih, veliko bolj jasna in posledično je tudi davčna
obravnava za zavezance nedvoumna.
Drugače pa je v mednarodnem okolju, kjer so na področju neposrednih davkov zelo
pomembni KIDO, kot osrednje mednarodne pogodbe na davčnem področju, ki naj bi
omogočale čim lažje mednarodno poslovanje in izogibanje dvojni obdavčitvi ali
neobdavčitvi. Prva težava, ki se lahko pojavi pri uporabi KIDO, je različna opredelitev
nekega pojma, ki ni ustrezno ali dovolj natančno urejen v KIDO in se posledično pri njegovi
interpretaciji aplicira nacionalna zakonodaja. Na področju lizinga je tu predvsem vprašanje
opredelitve obresti. Različna nacionalna opredelitev transakcije lahko namreč pomembno
vpliva na pravico do obdavčitve neke države in če se državi podpisnici ne bi dogovorili tudi
na potencialno dvojno obdavčitev zavezancev. Druga težava pri KIDO je, da imajo države
članice podpisano omejeno število pogodb KIDO in če teh ni, se lahko problem morebitne
dvojne obdavčitve deloma rešuje le na podlagi določbe nacionalne zakonodaje. Nadaljnji
dejavnik, ki lahko vpliva na neenakost v mednarodnih transakcijah, pa je dejstvo, da se
državi podpisnici vedno pogajata glede KIDO, preden je ta podpisana in sprejeta. Posledično
so lahko v KIDO, ki jih neka država sklene z drugimi državami, tudi precej različne ureditve,
kar pomeni, da je obdavčitev iste transakcije lahko različna glede na to, iz katerih držav so
subjekti vključeni v transakcije. Ne glede na navedeno te razlike lahko vplivajo le na večjo
ali manjšo atraktivnost držav, medtem ko so sistemska vprašanja pravilne uporabe
prelomnih pravil in opredelitve pojmov ter s tem uporabe členov ključna težava, ki lahko
pripelje do dvojne obdavčitve ali neobdavčitve določenega dohodka.
V času finančne krize se je obseg lizinških poslov močno zmanjšal. Vendar je mogoče
pričakovati, da bodo ti še vedno imeli pomembno vlogo v poslovnem življenju. Gre za
inštitut, ki v različnih oblikah obstaja že stoletja. Glede na podatke, pridobljene ob nastanku
te naloge, bi bilo mogoče sklepati, da netipiziranost pogodbe o lizingu na pravnem področju
lahko prinaša tudi pomembne davčne posledice, hkrati so te pomembno manjše, če se pri
davčni obravnavi zasleduje ekonomska logika oziroma če davčna zakonodaja nekatere
posle ustrezno normira.
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Pri tem bi kot problematično lahko izpostavili predvsem področje DDV, ki bi moralo biti
harmonizirano v EU. Menim, da bi bila rešitev le normiranje pogodbe o finančnem lizingu v
okviru direktive o DDV in natančnejša opredelitev »prenosa pravice do razpolaganja« v
izvedbeni uredbi. Le tako bi se lahko rešilo osnovno vprašanje tako finančnega lizinga kot
transakcije »sale & leaseback«. Najnovejša praksa SEU kaže na to, da bo tudi na področju
DDV pri presoji lizinga in verjetno posledično tudi transakcij »sale & leaseback« prevladal
ekonomski pogled, vendar ostaja eno večjih vprašanj še vedno vprašanje prenehanja
pogodbe, ki se je kot tako izpostavljalo že ob sprejemanju Šeste direktive leta 1976. Zaradi
pravne varnosti, ki bi jo zavezanci pri poslovanju morali imeti, bi države članice na tem
področju morale najti kompromis in s tem rešiti odprto vprašanje, ne pa ga prikrivati s tem,
da se nekatere transakcije ne normirajo ustrezno. Preveč odprta zakonodaja namreč
povzroča preveliko izpostavljenost davčnih zavezancev in premajhno pravno varnost pri
sklepanju poslov. Tudi zato bi bilo toliko bolj pomembno, da bi davčni organ pri teh poslih
zasledoval osnovno načelo in dubio pro reo, in ne načelo, ki se v Sloveniji v praksi pogosto
pojavlja, in dubio pro fiskus.
Menim, da je celovit pregled tematike pomemben tako za teorijo kot prakso v Sloveniji,
čeprav bi bilo mogoče zadeve obravnavati tudi podrobneje, kar pa bi preseglo namen tega
dela. V nalogi so namreč izpostavljene poglavitne lastnosti lizinga in transakcije »sale &
leaseback«, hkrati pa je izpostavljena tudi problematika, ki se na davčnem področju odpira.
Ker je pomemben del naloge tudi pregled mednarodnih vplivov, je lahko ta tudi podlaga za
razmislek, kako bi se lahko transakcije obravnavalo v Sloveniji v prihodnje. Vsekakor lahko
prikaz obravnave vseh transakcij koristi zavezancem pri odločitvi, kako sklepati pogodbe v
prihodnje. Ne glede na odprta vprašanja menim, da bi se zavezanci mnogim tveganjem lahko
izognili, če bi pri sklepanju pogodb in njihovi realizaciji ali prenehanju sledili vsem davčnim
in pravnim pravilom ter bi postopke izvajali sistematičneje. To delo bi posledično lahko
imelo tudi vpliv na nadaljnji razvoj teh transakcij v Sloveniji oziroma njihovo izvajanje v
praksi.
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