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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 

J 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1999-1611-0011 
Številka: 422-17/2002-2 
Ljubljana, 16.12.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 52. redni seji dne 16.12.2003 
določila besedilo: 

' PREDLOGA ZAKONA O DOHODNINI, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
Milojka Kolar, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
Marija Ferlež, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
Irena Zakotnik, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za finance, 
Lucija Perko Vovk, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za finance, 
mag. Edina Ključanin, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance, 
mag. Neva Žibrik, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za finance, 
Jožica Kastelic, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O DOHODNINI 

uvod 

1- OCENA STANJA 

1. 

Dohodnina, ki je letni progresivni davek od dohodkov fizičnih 
?SQb, je bila uvedena z reformo davčnega sistema, sprejeto konec 
®'a 1990. V sklopu navedene reforme so bili sprejeti tudi zakon o 
avku od dobička pravnih oseb, zakon o prispevkih za 

^°kojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in 
^Poslovanje ter zakon o financiranju javne porabe. Z navedenimi ak°ni se je struktura davčnega instrumentarija v Sloveniji, kar 
a(teva neposredne davke, v splošnem uskladila z davčnimi 

nstrumenti v drugih državah. V navedenem sklopu je bila največja 
Pi'ememba narejena prav na področju obdavčitve dohodkov l?'čnih oseb, saj je bila namesto obdavčenja dohodkov s 

posameznimi vrstami davkov (cedularna obdavčitev) uvedena 
obdavčitev vseh dohodkov fizične osebe z eno vrsto davka, to je 
z dohodnino (sintetična obdavčitev). Zakon o dohodnini je stopil v 
veljavo s 1.1.1991. 

Na podlagi prvih podatkov o odmeri dohodnine za leto 1991, je 
bila v letu 1993 pripravljena in sprejeta večja vsebinska 
sprememba zakona o dohodnini, in sicer v obliki novega zakona, 
ki je stopil v veljavo s 1.1.1994. Z navedenim zakonom so bile 
uvedene spremembe predvsem v smeri zmanjšanja davčne 
obremenitve v nižjih dohodkovnih razredih in povečanja v višjih, 
prestrukturiranja davčnih olajšav, širitve davčne osnove, 
uskladitve medletne akontacije davkov z letno odmero dohodnine 
in izenačevanja stopenj posameznih vrst davkov zaradi 
preprečevanja prehodov zavezancev med posameznimi viri 
dohodkov. Zakon je bil noveliran leta 1995, predvsem v smeri 
jasnejšega definiranja davčne osnove in zavezancev ter leta 1996, 
ko je bil s sprejetjem določb o obdavčitvi dobička iz kapitala od 
prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitala, s 
1.1.1997 odpravljen moratorij na obdavčitev navedenih dobičkov, 
ki je veljal od leta 1991. Z uveljavitvijo novega zakona o davčnem 
postopku (1.1.1997), so bile postopkovne določbe iz zakona o 



dohodnini prenesene v zakon o davčnem postopku. Veljavni zakon 
v splošnem temelji na enakem konceptu in strukturi kot leta 1990 
sprejeti zakon o dohodnini. 

2. 

V zvezi z veljavnim zakonom o dohodnini je Ustavno sodišče 
Republike Slovenije sprejelo štiri odločbe, ki še niso bile realizirane 
s spremembami določb veljavnega zakona, in sicer 14.11.1996 v 
zvezi z 10. členom zakona (Ur.l.RS, št. 68/96), 27.11.1997 v 
zvezi z 16., 42., 43. in 86.a členom zakona (Ur.l.RS, št. 82/97), 
22.4.1999 v zvezi s četrto alineo 11. člena zakona (Ur.l.RS, št. 
36/99) in 20.11.2003 v zvezi s tretjim stavkom prvega odstavka 
10. člena zakona o dohodnini (Ur.l.RS, št.118/03). 

V zvezi s prvo navedeno odločbo Ustavnega sodišča RS, po 
kateri so določbe 10. člena zakona o dohodnini v neskladju z 
ustavo, v kolikor ne izvzamejo v celoti iz obdavčevanja tistih 
zneskov, ki jih roditelj mora nameniti preživljanju svojega otroka, 
da bi bil le-temu zagotovljen življenjski minimum, je Vlada RS 
pripravila predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o dohodnini, ki ga je predložila Državnemu zboru RS v obravnavo 
decembra 1997 leta. Druga navedena odločba Ustavnega sodišča 
se nanaša na določitev zakonske podlage za določanje vrste in 
višine povračil stroškov v zvezi z delom, do katere ti niso 
obdavčeni. Tretja navedena odločba se nanaša na določanje 
vzdrževanega družinskega člana, in sicer v zvezi z upoštevanjem 
olajšave za otroka v izvenzakonski skupnosti. Četrta navedena 
odločba se nanaša na priznavanje povečane olajšave za pastorka 
na enak način, kot velja za lastnega otroka. 

Navedene odločbe Ustavnega sodišča RS bodo realizirane v 
določbah predloženega zakona, in sicer sta prvonavedena, 
tretjenavedena in četrtonavedena odločba uresničeni v delu, ki 
ureja sistem olajšav za vzdrževane družinske člane. Odločba 
Ustavnega sodišča, ki se nanaša na določitev zakonske podlage 
za določanje vrste in višine povračil stroškov v zvezi z delom, do 
katere ti niso obdavčeni pa je uresničena v delu, ki ureja 
obdavčitev dohodkov iz zaposlitve in v delu, ki ureja obdavčitev 
dohodkov iz dejavnosti. 

3. 

Veljavni zakon o dohodnini (Ur.l.RS, št. 71/93, 2/94-pop., 7/95,14/ 
96 - odločba US in 44/96) temelji na naslednjih temeljnih 
značilnostih: 

Dohodnina je progresivni davek od dohodkov fizičnih oseb, 
doseženih v posameznem koledarskem letu. Temelji na načelu 
rezidentstva, kar pomeni, da se pri opredelitvi zavezanca za 
dohodnino upošteva stalno prebivališče oziroma začasno 
bivališče fizične osebe v Republiki Sloveniji, ki traja dalj kot šest 
mesecev. Praviloma se dohodnina plačuje od dohodkov, 
pridobljenih na ozemlju Slovenije, rezidenti (osebe s stalnim 
prebivališčem v Sloveniji) pa so zavezani plačevati dohodnino 
tudi od nekaterih dohodkov, ki so pridobljeni izven Slovenije 
(pokojnine iz tujine, dohodki iz premoženja in iz premoženjskih 
pravic iz tujine). Nerezidenti (fizične osebe, ki nimajo stalnega 
prebivališča v Sloveniji), so zavezani za plačilo davkov od 
posameznih vrst dohodkov, ki so pridobljeni na območju Slovenije, 
če bivajo na območju Slovenije več kot šest mesecev pa z oddajo 
napovedi za odmero dohodnine napovejo vse dohodke, dosežene 
v Sloveniji, od katerih se jim odmeri dohodnina. 

Med dohodke, od katerih se plačuje dohodnina, se vštevajo osebni 
prejemki (plače in drugi prejemki iz delovnega razmerja, prejemki 

na podlagi opravljanja storitev in poslov, pokojnine in drugi 
prejemki), dohodki iz kmetijstva, dohodki iz dejavnosti, dobički iz 
kapitala (od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v 
kapitalu ter od prodaje nepremičnin), dohodki iz premoženja 
(udeležba pri dobičku, obresti na posojila in dohodki od najemnin) 
ter dohodki iz premoženjskih pravic (avtorskih pravic, izumov, 
znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav). 

t Stroški, ki jih ima zavezanec v zvezi z doseganjem dohodka, se 
kot odbitna postavka priznavajo različno, v odvisnosti od vrste 
dohodka. Enako velja za obvezne prispevke za socialno varnost. 

Olajšave so določene v obliki zmanjšanja osnove za dohodnino, 
in sicer so poleg splošne olajšave v višini 11% povprečne plače 
zaposlenih v Sloveniji, ki je priznana vsem zavezancem za 
dohodnino ter olajšave za različne namene v višini 3% osnove za 
dohodnino posameznega zavezanca, določene tudi individualne 
olajšave, ki pripadajo posameznim zavezancem glede na njihov 
status oziroma družinske razmere. Navedene olajšave lahko 
uveljavljajo 100%-ni invalidi, dijaki in študenti za prejemke, prejete 
za delo preko študentskega servisa, zavezanci po dopolnjenem 
65. letu starosti ter zavezanci, ki vzdržujejo družinske člane. V 
sistemu obstoji tudi posebna olajšava za prejemnike pokojnin, ki 
je izražena v obliki obrutenja pokojnin s koeficientom povprečne 
stopnje davka od osebnih prejemkov, ki se plačuje od plače. 
Učinek navedenega obrutenja se odraža v nižji efektivni obdavčitvi 
pokojnin, saj je določen del vsake pokojnine obdavčen le fiktivno, 
od dela pokojnine, ki presega določen znesek (pri višjih 
pokojninah) pa se plača davek od osebnih prejemkov. 

Med letom se od posameznih vrst dohodkov, ki so vir dohodnine, 
plačuje akontacija dohodnine v obliki davkov od posameznih vrst 
dohodkov. Stopnje davkov so različne glede na vrsto dohodka- 
Tako se davek od plač in pokojnin obračunava po mesečni lestvici, 
ki je po davčnih razredih in stopnjah vsebinsko enaka lestvici za 
odmero dohodnine na letni ravni. Pri večini ostalih dohodkov, od 
katerih se med letom plačuje davek, je stopnja davka 25%, raze" 
pri davku od dobička iz kapitala, pri katerem je stopnja davka 
30% in pri davku od dohodka iz kmetijstva, pri katerem je stopnja 
8% oziroma 0%. 

Med letom plačane akontacije davkov od posameznih vrst 
dohodkov se po preteku leta poračunajo na letni ravni z dohodnino, 
odmerjeno z odločbo. Lestvica za odmero dohodnine ima šest 
davčnih razredov s progresivnimi stopnjami od 17% do 50%. V 
izogib inflacijskim učinkom je v sistem dohodnine vgrajen 
mehanizem valorizacije. Pri določanju lestvice in olajšav je ta 
določen glede na rast povprečnih plač zaposlenih v Sloveniji. 

4. 

1. V skladu s podatki o odmeri dohodnine za leto 2001 je razvidno, 
daje bilo zavezancev, ki so oddali napoved za odmero dohodnine. 
1.157.909. Poleg navedenih je bilo še 447.396 tistih zavezance", 
ki jim v skladu s 121. členom zakona o davčnem postopku ni bil° 
potrebno oddati napovedi za odmero dohodnine. To so pravilom9 

zavezanci, ki jim ob izpolnjevanju določenih pogojev, že med 
letom ni bilo potrebno plačevati akontacije dohodnine. Od teh j® 
največ upokojencev, ki so imeli v letu 2001 pokojnino kot edini vif 
dohodka in od nje že med letom niso plačevali davka od osebni 
prejemkov (pokojnina v višini do približno 66% povprečne plače) 
in študentov, katerih dohodek ni presegal 51% povprečne let"® 
plače zaposlenih v Sloveniji, kar je bil za leto 2001 znesek v višin| 
1.313.113 tolarjev. Manjši delež tistih, ki jim ni bilo potrebno odda" 
napoved za odmero dohodnine so osebe, ki so imele v letu 200' 
dohodke manjše od 11% povprečne letne plače zaposlenih v 

Sloveniji, kar je za leto 2001 zneslo 283.221 tolarjev. 

poročevalec, št. 2 4 8. januar 200* 



Skupni bruto dohodek zavezancev, ki so oddali napoved za 
odmero dohodnine, je znašal 2.496 mlrd tolarjev, to je v povprečju 
2-155.863 tolarjev na zavezanca (upoštevani so samo dohodki 
ln število tistih, ki so oddali napovedi za odmero dohodnine, kar 
ye'ja tudi za podatke, ki so navedeni v nadaljevanju). V letu 2001 
le znašala povprečna letna bruto plača na zaposlenega v Sloveniji 
2-574.732 tolarjev. Zavezancev, ki so imeli dohodke do višine 
Povprečne plače, je bilo približno 75% in so plačali približno 25% 
realizirane dohodnine. Povprečna stopnja dohodnine (izražena z 
razmet}em med dohodnino in obdavčljivim dohodkom) je znašala 
"•1,6%, v dohodkovnih razredih do povprečne plače je znašala 
6,0%, v dohodkovnih razredih nad povprečno plačo pa 16,9%. 

Med zavezanci prevladujejo tisti, ki so imeli dohodke iz naslova 
Plač oziroma dohodkov iz delovnega razmerja, teh je kar 2/3 
vseh zavezancev. Po številu zavezancev (ne pa tudi po višini 
dohodka) je med viri dohodka pogost tudi katastrski dohodek, ki 
9a je v letu 2001 izkazovalo kar 42,8% zavezancev. 6,2% 
zavezancev je izkazovalo dohodke iz dejavnosti, 25% dohodke 
'2 premoženja (dividende, obresti od danih posojil, najemnine), 
4.8% dohodke od avtorskih pravic in slab procent zavezancev 
dobičke iz kapitala (od prodaje nepremičnin, vrednostnih papirjev 
ln drugih deležev v kapitalu). Večina zavezancev je imela dva ali 
Več virov dohodka. Le 32,1% zavezancev je imelo en sam vir 
dohodka. 

|z podatkov o doplačilih in vračilih dohodnine je razvidno, da je 
™lo približno 13% vseh zavezancev dolžno doplačati odmerno 
razliko dohodnine, 68% zavezancev pa je bilo upravičenih do 
Vračila dohodnine. 

2- Poleg splošne olajšave v obliki zmanjšanja osnove za dohodnino 
v višini 11% povprečne plače zaposlenih v Sloveniji, ki so jo 
avtomatično uveljavljali vsi zavezanci za dohodnino, obstoji v 
S'stemu dohodnine tudi olajšava, ki je nadgradnja splošne olajšave, 
ln sicer olajšava za različne namene v obliki zmanjšanja osnove 
*a dohodnino v višini 3% osnove zavezanca. Navedeno olajšavo, 
ki se zavezancem priznava na podlagi računov, je uveljavilo 89,5% 
Vseh zavezancev. Od zavezancev v dohodkovnem razredu do 
V|šine povprečne plače jih je navedeno olajšavo uveljavilo 86,3%, 
°d zavezancev v dohodkovnem razredu nad povprečno plačo 
Pa 98,9%. 

p° številu zavezancev in glede na finančne učinke je ena 
Pomembnejših tudi olajšava, ki v veljavnem zakonu o dohodnini 
n' izrecno navedena, vendar izhaja iz obrutenja pokojnin in je 
Priznana prejemnikom pokojnin in drugih prejemkov, izplačanih 
na podlagi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in 
Prejemnikom priznavalnin. Navedeni prejemki so kot pravica 
določeni v neto znesku in jih je zaradi tega potrebno za namene 
°dmere dohodnine obrutiti, da bi bili primerljivi z drugimi dohodki, 
Kl so določeni v bruto zneskih. Prejemnikov pokojnin in nadomestil, 
Iračanih pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Js bilo v letu 2001 504.713. Prejemniki navedenih prejemkov so v 
i adu z veljavnim zakonom od navedenih prejemkov obdavčeni 
9 v določenem delu, in sicer v primeru, če je obračunani davek 

V|sji od obračunanega neplačanega davka, zavezanec plača le 
azliko med obema navedenima postavkama, kar je posledica 

ot)rutenja pokojnin. 

^ sistem dohodnine je vgrajena tudi posebna olajšava za učence 
" študente, ki prejemajo dohodke za začasno in občasno delo 
Preko študentskih in mladinskih organizacij, ki opravljajo dejavnost 
Posredovanje dela na podlagi pogodbe o koncesiji, in sicer se 
avedenim zavezancem davčna osnova zniža (poleg 11%-ne 
Piošne olajšave) za 40% povprečne plače zaposlenih v RS, kar 

. *a leto 2001 znašalo 1.029.893 tolarjev. Število zavezancev, ki 
uveljavljalo navedeno olajšavo je bilo 135.144 oziroma 11,7% seh zavezancev za dohodnino. 

Znižanje osnove za dohodnino za seniorsko olajšavo, to je 
posebno olajšavo za zavezance, ki so dopolnili 65 let starosti, je 
uveljavilo 14% vseh zavezancev za dohodnino oziroma 51% 
vseh upokojencev, ki so oddali napoved za odmero dohodnine. 

Znižanje osnove za dohodnino za vzdrževane družinske člane 
je uveljavilo 392.615 zavezancev oziroma 34% vseh zavezancev 
za dohodnino. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

1. 

Eden od temeljnih razlogov za sprejem zakona je uresničitev 
štirih odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije, sprejetimi v 
zvezi z določbami veljavnega zakona o dohodnini. Od navedenih 
štirih odločb je z vidika finančnih posledic za zavezance in za 
proračun posebej pomembna prvo sprejeta odločba v zvezi z 
olajšavami za otroke, saj je za uresničitev navedene odločbe 
ustavnega sodišča potreben poseg v sistem olajšav. 

V dosedanjem obdobju je bila vodena politika v smeri in s ciljem 
razbremenitve najnižjih dohodkovnih razredov, ki je bila 
uresničena tudi z zakonom o izjemnem znižanju davčne 
obveznosti, ki je veljal v obdobju od leta 2000 do leta 2001. V času 
od uveljavitve navedenega zakona so se razmere pomembno 
spremenile, saj so bili v tem času sprejeti zakoni, s katerimi se je 
že v letu 2002 pomembno povečal obseg oziroma višina 
neposrednih transferjev za zagotavljanje socialne varnosti in 
družinskih prejemkov, ki so namenjeni predvsem osebam z 
najnižjimi dohodki. Neposredni transferji so v splošnem bolj 
učinkoviti in transparentni in je z njimi primerneje voditi določeno 
socialno ali družinsko politiko kot z davčnimi mehanizmi, ki imajo 
glede na svoje posebnosti, omejene možnosti vplivanja in se zato 
lahko uporabijo le kot komplementarni instrumenti oziroma kot 
podpora socialni ali drugim politikam. Poleg tega se je v tem času 
tudi minimalna plača povečevala hitreje kot povprečna plača in 
od decembra 2003 dalje znaša 111.484 tolarjev. Iz navedenih 
razlogov in iz razloga -relativno visoke splošne obremenitve 
dohodkov fizičnih oseb, predvsem dohodkov iz dela, so rešitve 
predloženega zakona zastavljene v smeri globalne razbremenitve 
zavezancev, še posebej tistih v nižjih dohodkovnih razredih. 

Uresničitev navedene globalne razbremenitve in povečanja 
olajšave za otroke na podlagi odločbe ustavnega sodišča sta 
bistveni z vidika finančnih posledic zakona tako na zavezance 
kot tudi za proračun in zahtevata kompleksno spremembo 
zakona, saj pomenita velik izpad prihodkov iz naslova dohodnine, 
ki ga ni mogoče nadomestiti le z viri znotraj dohodnine. Znotraj 
sistema dohodnine bo zato potrebna širitev davčne osnove tudi 
na dohodke, ki sedaj niso obdavčeni ali so obdavčeni v manjši 
meri. Predvsem bo potreben tudi premik v smeri večje obremenitve 
pasivnih dohodkov, kot je to veljalo doslej. Poleg tega bo ob zakonu 
potrebno zagotoviti tudi dodatni vir, ki bo nadomestil izpad 
prihodkov iz naslova dohodnine. 

3. 

Iz podatkov o odmeri dohodnine od leta 1991, za katero je bila 
dohodnina zavezancem prvič odmerjena, do leta 2001 izhaja, da 
so se v tem času zgodile tudi pomembne spremembe v strukturi 
zavezancev oziroma v načinu pridobivanja dohodkov. Tako 
ugotavljamo, da je imelo v letu 1991 63,5% vseh zavezancev le 
po enega od virov dohodnine, po podatkih za leto 2001 pa le še 
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32,1% vseh zavezancev. Večina zavezancev torej pridobiva 
dohodke iz različnih virov, kar potrjuje potrebo po sintetični 
obdavčitvi dohodkov z enim davkom, to je dohodnino in nujnost 
po večji izenačitvi obremenitev med različnimi vrstami dohodkov. 

Iz analiz podatkov izhaja, da so davčne obremenitve 
neenakomerno porazdeljene med davčnimi zavezanci. Določeni 
dohodki so povsem neobdavčeni, kot primeroma obresti od 
bančnih depozitov, obresti od dolžniških vrednostnih papirjev in 
posamezni dohodki, doseženi v tujini. 

Ugotavljamo tudi, da se glede na neenakost v sedanji obremenitvi 
posameznih vrst dohodkov zavezanci prilagajajo tako, da prehajajo 
iz davčno bolj obremenjenih oblik dohodkov v davčno manj 
obremenjene oblike dohodkov, predvsem s pomočjo določenih 
pravnih podlag in statusov, kar v splošnem postavlja zavezance 
v neenakopraven položaj. 

Iz navedenih razlogov je potrebno opraviti spremembe v zakonu 
v smeri večje izenačitve obremenitev posameznih vrst dohodkov 
in v smeri jasnejšega definiranja posameznih vrst dohodkov, 
predvsem v odvisnosti od vsebine dohodka, ki se ugotavlja na 
podlagi statusa osebe in razmerja, na podlagi katerega pridobiva 
dohodek in odmik od ugotavljanja dohodka na podlagi oblike 
oziroma naziva dohodka oziroma pravne podlage za izplačilo. Na 
ta način bo prehajanje zavezancev med dohodki bolj omejeno in 
s tem tudi korektneje porazdeljeno davčno breme med zavezanci. 

4. 

Eden od pomembnih razlogov za sprejem zakona so tudi priprave 
na vstop v Evropsko unijo (v nadaljnjem besedilu: EU) in 
prilagoditev zakonodaje sproščanju tokov na področju pretoka 
ljudi, storitev in kapitala ter prilagoditev sistema dohodnine 
mednarodno primerljivim standardom. 

5. 

Od leta 1993, ko je bil sprejet veljavni zakon o dohodnini, je prišlo 
na področju zakonodaje, ki se neposredno ali posredno uporablja 
ob izvajanju zakona o dohodnini in tudi v življenju in načinu 
pridobivanja dohodka ljudi do pomembnih sprememb, ki jih je 
potrebno upoštevati pri oblikovanju besedila zakona. 

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Med temeljnimi cilji predloga zakona je v večji meri določiti 
obremenitev posameznikov glede na višino dohodka in osebne 
razmere in pri tem upoštevati socialno komponento ter pri tem 
slediti cilju globalne razbremenitve zavezancev, kar je realizirano 
s povečanjem splošne olajšave za vse zavezance in s tem 
razbremenitve posebej tistih zavezancev v nižjih dohodkovnih 
razredih, ki bodo razbremenjeni v celoti, in sicer do višine 
minimalnega dohodka, kot je določen v skladu z zakonom o socialni 
varnosti. Navedena razbremenitev se bo realizirala postopno, in 
sicer v letih 2005 in 2006. 

Med temeljnimi cilji, katerim je sledil predlog zakona, je tudi bolj 
enaka in bolj transparentna davčna obravnava dohodkov in s 
tem enakomernejša razporeditev davčnih bremen med davčnimi 
zavezanci, splošna širitev davčne osnove in zaščita domače 
davčne osnove ter preprečevanje mednarodnega dvojnega 
obdavčevanja. 

Zaradi temeljnega izhodišča približno enake davčne obravnave 
zavezancev v približno enakih ekonomskih razmerah oziroma s 
približno enako visokim dohodkom, je potrebno v splošnem 

spremeniti tudi koncept zakona glede na sedaj veljavni, in sicer 
na ta način, da bo vsebina prevladala nad obliko (pravno formo) 
in s tem, da bo ekonomski vidik pomembnejši od pravnega vidika 
pri ugotavljanju vrste dohodka in načina njegove obdavčitve. 

Predlog zakona o dohodnini temelji na načelu splošne davčne 
obveznosti, zato je v obdavčitev načeloma zajet vsak dohodek 
fizičnih oseb, ne glede na vir dohodka. Poleg tega predlog zakona 
temelji tudi na načelu horizontalne enakosti, ki določa obravnavo 
zavezancev v enakem ekonomskem položaju, in sicer so v skladu 
z navedenim načelom zavezanci s približno enako visokimi 
dohodki obremenjeni s približno enako visokimi davki. Upoštevano 
je tudi načelo vertikalne enakosti, ki določa obravnavo zavezancev 
z različno visokimi dohodki, in sicer je v skladu z navedenim 
načelom davčno breme porazdeljeno progresivno glede na raven 
dohodka tako, da se stopnja obdavčitve povečuje z višino 
dohodka. Navedeno načelo izhaja iz predpostavke, da so osebe 
z več dohodka zmožne plačati več davka. 

Navedena načela so realizirana v predlogu zakona, ki temelji na 
sintetični oziroma globalni obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb, kot 
seštevku letnih dohodkov fizične osebe, obdavčenih z enim 
davkom, to je dohodnino, in sicer po progresivnih davčnih stopnjah- 

4. PREDLAGANE REŠITVE 

1. 

Glede na zastavljene cilje in načela, so v predlogu upoštevana 
naslednja izhodišča: 

a. kot osnovni koncept oziroma izhodišče bo ohranjena sintetična 
oziroma globalna obdavčitev vseh dohodkov fizične osebe z 
enim davkom, to je dohodnino, po progresivnih davčnih 
stopnjah in obdavčitev posameznika kot enote obdavčitve; 

b. uveljavljeno bo načelo obdavčitve rezidentov po svetovnem 
dohodku in nerezidentov po viru dohodka v Sloveniji. S tem 
bo doseženo povečanje obsega davčne obveznosti za 
rezidente, ki bodo poslej obdavčeni od dohodka, ki bo doseže" 
v Sloveniji in v tujini (princip obdavčitve svetovnega dohodka) 
in povečane obveznosti za nerezidente, saj bodo jasneje kot 
doslej določena pravila, kdaj se šteje, da je dohodek obdavčen 
v Sloveniji (princip obdavčitve po viru dohodka). Na ta način 

bo v polni meri uveljavljeno načelo obdavčitve po rezidentstv^ 
in po viru dohodka, kot je uveljavljeno v vseh razvitih državah- 
Navedeni princip pa vodi v dvojno obdavčitev dohodkov 
fizičnih oseb, zato bo v bistveno večji meri potrebna uporaba 
bilateralnih pogodb o izogibanju dvojni obdavčitvi dohodka.Iz 

navedenega razloga bo v zakon vgrajen tudi poseben 

mehanizem izogiba dvojni obdavčitvi za primere, ko z določen0 

državo Slovenija nima sklenjene omenjene pogodbe; 

c. uveljavljena bo razširitev davčne osnove na ta način, da bod° 
v obdavčitev načeloma zajeti vsi dohodki fizičnih oseb. M® 
doslej neobdavčenimi dohodki, ki bodo poslej zajeti v 

obdavčitev in jih dosega večina fizičnih oseb, je potrebno 
izpostaviti obresti od denarnih depozitov pri bankah, °° 
dolžniških vrednostnih papirjev in od drugih podobnih finančni" 
terjatev. Predviden je določen neobdavčen del dohodka °° 
obresti, katerega namen je iz obdavčitve Izključiti večino mali" 
varčevalcev. Predvideno je tudi določeno prehodno obdobj0, 

v katerem bodo obresti v začetku le deloma zajete v davčn0 

osnovo in postopno v času treh prehodnih let polno zajeta v 

obdavčitev. Obdavčitev obresti fizičnih oseb rezidenti 
narekuje tudi junija 2003 sprejeta direktiva EU o obdavčeniu 

dohodka od varčevanja v obliki obresti; 
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đ- zakon bo uvedel tudi posamezne definicije dohodka za 
namene tega zakona, saj definicije, ki izhajajo iz določb druge 
zakonodaje, niso zadostne za potrebe izvajanja zakona o 
dohodnini. Vrsto dohodka in način obdavčitve tako ne bo 
določala le pravna podlaga, na podlagi katere bo dohodek 
izplačan in sam naziv dohodka, temveč bo vrsta dohodka in 
način njegove obdavčitve določena predvsem ob upoštevanju 
statusa fizične osebe oziroma razmerja, na podlagi katerega 
bo pridobival dohodek in iz narave dohodka (aktivni ali pasivni 
dohodek); 

6- določena bodo nekatera pravila, ki bodo onemogočala 
izogibanje plačilu davka; 

'• dosežena bo večja uskladitev sistema obdavčitve dohodkov 
fizičnih in pravnih oseb; 

9- uveljavljena bo sprememba inflacijskih mehanizmov, in sicer 
bo zaradi predvidenega zmanjšanja inflacije ukinjena 
indeksacija lestvice in olajšav znotraj posameznega leta. Za 
leto vnaprej bo določena fiksna lestvica za odmero dohodnine 
in olajšave, tako da bodo zavezanci lahko že med davčnim 
letom ugotovili svojo davčno obveznost za tekoče leto. 
Lestvica za odmero dohodnine in večina standardnih olajšav 
bo valorizirana enkrat letno v skladu s koeficientom rasti cen 
življenjskih potrebščin; 

^ spremenjena je lestvica za odmero dohodnine, in sicer je 
število davčnih razredov zmanjšano s sedanjih 6 na 5 davčnih 
razredov, najnižja stopnja dohodnine je znižana s sedanjih 
17% na 16%, najvišja stopnja pa ostaja nespremenjena v 
višini 50%; 

'■ opravljene bodo spremembe v sistemu standardnih olajšav. 
Olajšave bodo tudi v bodoče ostale v obliki zmanjšanja davčne 
osnove, razen olajšave za prejemnike pokojnin in nadomestil 
iz obveznega invalidskega zavarovanja, ki bodo določene v 
obliki zmanjšanja davka. V predlogu zakona bodo predlagane 
naslednje standardne olajšave: splošna olajšava, ki je 
namenjena vsem zavezancem, osebne olajšave, ki so 
namenjene: invalidom s 100%-no telesno okvaro, prejemnikom 
pokojnine, prejemnikom nadomestila iz obveznega 
invalidskega zavarovanja ter prejemnikom priznavalnine in 
osebam, starejšim od 65 let, posebna olajšava, ki je 
namenjena osebam, ki vzdržujejo družinske člane ter posebne 
osebne olajšave za dijake in študente in za samozaposlene v 
kulturi. Splošna olajšava in posebna olajšava za otroke bosta 
pomembno povečani, in sicer bosta določeni približno na ravni 
minimalnih življenjskih stroškov za odraslo osebo oziroma 
otroka. Predlagano je povečevanje olajšave za 34.400 tolarjev 
za drugega in vsakega nadaljnjega otroka. Sedanja olajšava 
za prejemke učencev in študentov, prejete za delo preko 
študentskih servisov pa bo spremenjena na način, da jo bo 
lahko uveljavljala vsaka oseba do 26. leta starosti ob pogoju, 
da se bo izobraževala in bo torej imela status dijaka ali študenta 
in da njeni dohodki ne bodo presegali 1.600.000 tolarjev. 
Olajšavo bo za določeno omejeno obdobje lahko uveljavljala 
tudi oseba, ki se bo vpisala na študij do 26. leta starosti. 
Olajšava za samozaposlene v kulturi je določena v višini 
15% prihodkov iz kulturne dejavnosti posameznika, ob 
Pogoju, da njegovi skupni prihodki ne presegajo določene 
višine. Vse navedene olajšave, razen olajšave za prejemnike 
Pokojnin, nadomestil iz obveznega invalidskega zavarovanja, 
Priznavalnin in olajšave za samozaposlene v kulturi, bodo po 
novem določene v absolutnih zneskih in bodo valorizirane 
enkrat letno v skladu s koeficientom rasti cen življenjskih 

potrebščin. Olajšava za prejemnike pokojnin in nadomestil iz 
obveznega invalidskega zavarovanja bo določena v 
relativnem razmerju do zneska pokojnine oziroma nadomestila 
posameznega prejemnika. 

j. poleg standardnih olajšav bodo v predlogu predlagane tudi 
olajšave, ki so povezane z dejanskim vlaganjem fizične osebe 
v določene namene, predvsem v dolgoročno varčevanje za 
starost, torej za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje, za prostovoljno dodatno zdravstveno 
zavarovanje, za nakup zdravil, zdravstvenih in ortopedskih 
pripomočkov, za prostovoljne prispevke za različne namene, 
za investicije, namenjene reševanju stanovanjskega problema 
posameznika, za vzdrževanje stanovanja ali stanovanjske 
hiše, za nakup likovnih del, nosilcev audio-video vsebin in 
leposlovnih knjig ter za plačane zneske za obnovo 
spomeniških lastnosti kulturnega spomenika, za plačane 
zneske šolnin in nakup učbenikov in strokovne literature, za 
priklop na internet in nakup ustrezne terminalne opreme ter 
za članarine političnim strankam in sindikatom. Posebej je 
določena tudi olajšava za plačane zneske samoprispevka; 

k. obdavčljivi dohodki se v splošnem delijo na aktivne (iz 
zaposlitve in iz opravljanja dejavnosti) ter na pasivne (iz naložb 
premoženja, kot primeroma dividende in obresti). Aktivni 
dohodki so relativno bolj obremenjeni z dajatvami, še posebej 
če upoštevamo tudi obremenitev s prispevki za socialno 
varnost. Poleg tega so aktivni dohodki praviloma namenjeni 
financiranju tekočih življenjskih potreb, pasivni pa povečanju 
premoženja. Zato je v predlogu opravljen premik v smeri večje 
obremenitve pasivnih dohodkov, kot je to veljalo doslej. 

I. med aktivnimi dohodki so natančneje določeni dohodki iz 
zaposlitve, med katere se štejejo vsi dohodki, ki jih fizična 
oseba pridobi iz odvisnega razmerja z delodajalcem in dohodki 
iz dejavnosti, ki jih posameznik pridobi s samostojnim 
(neodvisnim) opravljanjem dejavnosti. Pri dohodku iz 
dejavnosti so rešitve zastavljene v smeri ugotavljanja 
dejanskega dobička, ki je najbolj korekten način ugotavljanja 
davčne osnove, ugotovljen na podlagi vodenja poslovnih knjig 
in evidenc (ki so z zakonom o gospodarskih družbah 
predpisane za namene računovodenja oziroma izkazovanje 
poslovnega dobička in se jih uporablja tudi za namene 
ugotavljanja davčnega dobička). Po predlogu je 
poenostavljeno ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem 
normiranih odhodkov predvideno le za posameznike, ki 
opravljajo dejavnost, pa nimajo statusa samostojnega 
podjetnika (torej praviloma opravljajo eno od poklicnih 
dejavnosti ali dopolnilnih dejavnosti na kmetiji oziroma druge 
dejavnosti, za katere ni potrebna pridobitev statusa 
samostojnega podjetnika), ne zaposlujejo in imajo relativno 
majhen obseg dejavnosti (prihodki do višine 3 milijone tolarjev). 
Navedena davčna obravnava je utemeljena glede na dejstvo, 
da so samostojni podjetniki po zakonu o gospodarskih družbah 
dolžni voditi poslovne knjige že za poslovne namene (in ni 
razloga, da jih ne bi uporabili tudi za davčne namene). 

m. v predlogu zakona bodo vsebinsko prilagojene tudi določbe, 
v zvezi s katerimi so bile sprejete odločbe Ustavnega sodišča 
RS, ki se nanašajo na veljavni zakon o dohodnini, in sicer v 
zvezi z višino olajšav za otroke kot vzdrževane družinske 
člane, v zvezi z določitvijo podlage v zakonu za določanje 
vrste in višine povračil stroškov v zvezi z delom, do katere ti 
niso obdavčeni, v zvezi z upoštevanjem olajšave za otroka v 
izvenzakonski skupnosti ter v zvezi s povečevanjem olajšave 
za pastorka. 
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S predlogom zakona bodo urejena naslednja temeljna področja: 

1. zavezanec za dohodnino in obseg davčne obveznosti 
(upoštevaje načelo obdavčitve po mednarodno primerljivih 
pravilih, ki določajo rezidentstvo posameznika in po pravilih, 
ki določajo pravico obdavčitve dohodka v Sloveniji); 

2. predmet obdavčitve in davčna osnova; 
3. letna davčna osnova, davčne olajšave in stopnje dohodnine; 
4. obveznost plačevanja dohodnine; 
5. davčna osnova in stopnje akontacij dohodnine od posameznih 

dohodkov, ki se plačujejo med letom, ter 
6. metoda odprave dvojnega obdavčenja dohodkov rezidentov 

iz virov izven Slovenije. 

2. 

V poglavju II. • Zavezanec za dohodnino in obseg davčne 
obveznosti - bo določen zavezanec za dohodnino in obseg 
njegove davčne obveznosti v skladu s pravili o obdavčevanju, ki 
jim sledijo države OECD. To je ena bistvenih novosti zakona glede 
na veljavno ureditev, saj je opredelitev zavezanca za dohodnino 
in obsega davčne obveznosti bistveno širša in podrobnejša kot 
je določeno po veljavnem zakonu. 

Zavezanec za dohodnino bo posameznik, fizična oseba. Kot 
podlaga za določanje obsega davčne obveznosti bo določena 
ena od najbolj običajno uporabljenih oblik osebne navezanosti 
fizične osebe na državo, to je rezidentstvo, ki je določeno že v 
veljavnem zakonu. Vendar bo rezidentstvo določeno mnogo širše, 
saj se določa na podlagi več različnih kriterijev, po veljavnem 
zakonu pa je ključni kriterij za določanje rezidentstva samo 
prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Zavezanec bo torej fizična 
oseba, tako rezident kot tudi nerezident. Obseg davčne obveznosti 
pa bo določen glede na to, ali ima posameznik status rezidenta ali 
nerezidenta, in sicer upoštevaje kriterij rezidentstva in kriterij vira 
dohodka. 

Mednarodno gledano večina držav, med njimi vse države OECD, 
uporablja dva kriterija pri obdavčevanju dohodka: (1) rezidentstvo 
in (2) vir dohodka. Po kriteriju rezidentstva se fizične osebe 
obdavčujejo po svetovnem dohodku v državi, kjer so rezidenti, 
kar pomeni da so v državi rezidentstva obdavčeni od vsega 
dohodka, ne glede na to, kje je bil pridobljen (v smislu zemljepisnega 
izvora dohodka). Doslej so bili slovenski rezidenti obdavčeni 
pretežno od dohodka, ki je bil dosežen v Sloveniji. Novo pravilo 
razširja obseg davčne obveznosti za rezidente tako, da bo po 
novem v davčno obveznost vključen tudi ves dohodek, dosežen 
izven meja Slovenije. 

Na podlagi kriterija vira dohodka so fizične osebe obdavčene tudi 
v državi, kjer je bil dohodek dosežen oziroma kjer ima svoj vir. 
Tudi v skladu z veljavnim zakonom so nerezidenti obdavčeni od 
dohodka, ki je dosežen v Sloveniji, vendar niso dovolj jasno 
določena pravila, kdaj se šteje, da je dohodek dosežen v Sloveniji. 
Z jasnejšo določitvijo pravil, ki bodo določala, kdaj ima posamezni 
dohodek svoj vir v Sloveniji bo doseženo, da bodo nerezidenti v 
večji meri plačevali dohodnino od dohodkov, ki jih bodo dosegali v 
Sloveniji. 

V skladu s predlogom zakona bo rezidentstvo fizične osebe 
ugotovljeno na podlagi kriterijev, ki jih v splošnem lahko razvrstimo 
v naslednje tri skupine, in sicer: 
a. uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji; 
b. bivanje izven Slovenije zaradi zaposlitve v diplomatski, 

konzularni ali mednarodni misiji, ali kot javni uslužbenec ali 
funkcionar v državi, ki na podlagi reciprocitete takega 
uslužbenca ne šteje za svojega rezidenta ali kot javni 
uslužbenec v institucijah Evropske skupnosti; 

c. oseba izpolnjuje določene dejanske kriterije, ki kažejo, da so 
njeni osrednji socialni in ekonomski interesi v Republiki 
Sloveniji (ima svoje običajno bivališče ali središče interesov v 
Sloveniji oziroma je prisotna v Sloveniji več kot 183 dni). 

Oseba se bo štela za rezidenta Slovenije, če bo izpolnjen katerikoli 
od navedenih kriterijev. Bistveno novost glede na veljavni sistem 
bo pomenila uvedba tretjega kriterija, po katerem bodo v 
obdavčitev po svetovnem dohodku zajete tudi osebe, ki ne bodo 
imele prijavljenega stalnega prebivališča v Sloveniji v skladu s 
predpisi o stalnem prebivališču, za davčne namene pa bodo zaradi 
daljše prisotnosti na ozemlju Slovenije oziroma zaradi določitve 
središča interesov oziroma običajnega bivališča v Sloveniji, 
prepoznani kot rezidenti Slovenije. Na ta način lahko država polno 
obdavči z dohodnino tudi osebe, ki bivajo na njenem ozemlju 
daljši čas in zato koristijo ugodnosti, ki jim jih zagotavlja naša 
država. Glede na to, da je vedno večje število oseb, ki menjava 
svoje prebivališče oziroma stalno ali občasno migrira, je navedena 
rešitev običajna tudi v razvitih državah. 

Posameznik, ki po nobenem od navedenih kriterijev ne bo 
prepoznan kot rezident, se bo štel za nerezidenta in bo obdavčen 
le od dohodkov, ki bodo imeli svoj vir v Sloveniji. Kot izjema od 
navedenega pravila se bodo za nerezidente štele tudi nekatere 
osebe, ki bodo sicer izpolnjevale pogoje za rezidenta, in sicer: 
a. oseba, zaposlena v tuji diplomatski, konzularni ali mednarodni 

misiji, ali kot uslužbenec tuje države v Sloveniji, pod pogojem, 
da ta tuja država podobnega uslužbenca Slovenije ne šteje 
za svojega rezidenta ali kot javni uslužbenec v institucijah 
Evropske skupnosti v Sloveniji; 

b. oseba, ki je rezident samo z namenom opravljanja dela kot 
funkcionar, strokovnjak ali uslužbenec mednarodne 
organizacije, če ni slovenski državljan; 

c. oseba, ki biva v Sloveniji kot tuj strokovnjak za dela, za katera 
v Sloveniji ni dovolj ustreznega kadra, in 

d. oseba, ki biva v Sloveniji izključno z namenom študija ali 
zdravljenja. 

Navedene izjeme pomenijo, da osebe, ki so navedene, ne bodo 
obdavčene po svetovnem dohodku samo zaradi tega, ker iz 
zgoraj navedenih razlogov bivajo v Sloveniji. Navedenih izjem v 

veljavnem zakonu ni, ker v veljavnem sistemu ni uveljavljenega 
koncepta obdavčitve rezidentov po svetovnem dohodku. 

Pravila, ki določajo vir dohodka v Sloveniji, bodo za razliko od 
veljavnega zakona, določena za vse vrste dohodkov na enem 
mestu in bodo tudi podrobneje določena. To so pravila, s katerimi 
bo določeno, kdaj se šteje, da je posamezen dohodek dosežen " 
Sloveniji in ga ima Slovenija pravico obdavčiti. Navedena pravila 
so pomembna predvsem pri določanju dohodkov nerezidento^. 
ki jih bo imela Slovenija pravico obdavčiti in tudi pri določanju 
dohodkov rezidentov, ko bo potrebno ugotoviti, ali ima dohodek 
vir v tujini in bo rezidentu potrebno priznati odbitek davka, 
plačanega v tujini. Na ta način država ščiti svojo davčno osnovo, 
kadar je dohodek dosežen v Sloveniji oziroma je mogoče ugotovi'! 
vir dohodka v Sloveniji. V splošnem bo določeno, da bodo ime11 

dohodki iz zaposlitve in iz opravljanja storitev vir v Sloveniji, če se 
bo zaposlitev izvajala ali storitev opravila v Sloveniji. Naslednji 
kriterij za določanje vira dohodka v Sloveniji bo pogoj, da s° 
različni dohodki izplačani v Sloveniji. V primeru dohodkov i* 
opravljanja dejavnosti bo veljal kot pogoj za obdavčitev dohodka 
v Sloveniji, opravljanje dejavnosti v Sloveniji, tudi opravljanja 
dejavnosti preko poslovne enote nerezidenta v Sloveniji. Za 

dohodke iz nepremičnega premoženja bo v splošnem veljalo, da 

bodo obdavčeni glede na pogoj, da nepremičnina leži na območji 
Slovenije. Za dohodke od vrednostnih papirjev in drugih lastniški 
deležev pa bo veljalo pravilo, po katerem bodo imeli ti dohodki vir 

v Sloveniji, če bo šlo za deleže gospodarskih družb in drugih obli" 
organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji. 
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Uporaba pravila obdavčitve rezidentov po svetovnem dohodku 
"i nerezidentov po pravilu vira dohodka, kar prakticira večina 
držav, med njimi vse države OECD, vodi v dvojno obdavčitev 
dohodka na mednarodni ravni. Davkoplačevalec je lahko obdavčen 
kot nerezident v državi izvora dohodka, medtem ko je hkrati ta 
dohodek obdavčljiv tudi v državi, kjer je rezident. Zaradi 
navedenega so v predlogu zakona predvidene tudi določbe, ki 
določajo metodo izogiba dvojni mednarodni obdavčitvi, in sicer z 
obliko odbitka v tujini plačanega davka. Sicer so mehanizmi izogiba 
dvojni obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb določeni z bilateralnimi 
Pogodbami o izogibanju dvojni obdavčitvi dohodkov, ki jih je sklenila 
Republika Slovenija. 

2 novim sistemom dohodnine se bo še bolj povečala vloga in 
Pomen bilateralnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja 
(dohodka, premoženja), ki jih je Republika Slovenija sklenila z- 
drugimi državami. Navedene pogodbe z vedno večjo globalizacijo 
svetovnega gospodarstva pridobivajo na pomenu, saj je ena od 
Posledic globalizacije tudi nastanek novih težav na davčnem 
Področju, in sicer predvsem težav v zvezi z vedno večjo 
"mobilnostjo« davčne osnove, uporabo kriterija »fizične 
Prisotnosti« in pridobivanjem potrebnih informacij. 
pogodbe o izogibanju dvojnemu obdavčevanju se sklepajo 
Predvsem z namenom odpravljanja mednarodne dvojne 
obdavčitve (dohodka, premoženja) in preprečevanja davčnih utaj. 
2 odpravo mednarodne dvojne obdavčitve pogodbe spodbujajo 
dvostransko sodelovanje med državama pogodbenicama, saj 
olajšajo prosti pretok kapitala, blaga, storitev in oseb ter povečujejo 
varnost davčnega zavezanca glede obsega njegove davčne 
obveznosti v drugi državi. S pogodbami o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja, s katerimi so natančneje določene pristojnosti dveh 
držav pogodbenic na področju obdavčevanja dohodka in 
Premoženja ter metode za odpravo dvojnega obdavčevanja 
dohodka in premoženja, pa se praviloma ne določa načina 
obdavčevanja posamezne vrste dohodka ali premoženja, saj je 
'a določen v davčni zakonodaji posamezne države. 

trenutno je v Sloveniji v veljavi 30 pogodb, v postopku ratifikacije 
po ratifikaciji jih je 12, medtem ko jih je v postopku pred ratifikacijo 

se 11. Prioriteta pri sklepanju novih pogodb je bila usmerjena k 
sklepanju sporazumov s preostalimi državami članicami EU, 
državami kandidatkami za članstvo v EU, državami v soseščini 
ln nadomeščanju starih pogodb z novimi. 

Slovenski osnutek pogodbe o izogibanju dvojnemu obdavčevanju 
(dohodka, premoženja), tako kot večina osnutkov pogodb drugih 
držav, temelji na vzorčni pogodbi OECD. V skladu z določbami 
obstoječih pogodb, v določenih primerih pravica obdavčevanja 
Posameznega dohodka ali premoženja pripade Sloveniji, vendar 
jovrstni dohodek zaradi obstoječega sistema dohodnine, po 
katerem v obdavčitev načeloma niso zajeti vsi dohodki fizičnih 
oseb, lahko ostane neobdavčen. Polna uveljavitev pravice 
obdavčevanja, ki Sloveniji pripada po pogodbi, bo v teh primerih 
'"ožna le z ustrezno prilagoditvijo sistema dohodnine, predvsem 
2 vključitvijo vseh dohodkov fizičnih oseb v obdavčitev. 

Poglavju III. - Predmet obdavčitve - bodo določeni dohodki 
'*ičnih oseb, ki bodo obdavčeni z dohodnino in način ugotavljanja 

davčne osnove od posamezne vrste dohodka. V obdavčitev bodo 
j' splošnem zajeti vsi dohodki in dobički fizične osebe, ki jih bo 
'*ična oseba pridobila ali dosegla v davčnem letu. Pomembna 

sPrememba v primerjavi z veljavnim sistemom dohodnine bo v 
6rri. da bodo v obdavčitev v splošnem zajeti vsi dohodki in dobički, 
a*en tistih, ki bodo izrecno navedeni kot oproščeni plačila 
obodnine. Dohodek je kategorija v najširšem pomenu besede in 
6 odraža v vsakem povečanju ekonomske blaginje 

posameznika. Dohodek se porabi bodisi za potrošnjo bodisi za 
povečanje premoženja. Glede na načelo čimbolj enake in 
transparentne davčne obravnave dohodkov in tudi glede na 
prakso držav OECD, je koncept splošne obdavčitve dohodkov in 
natančne določitve dohodkov, od katerih se dohodnine ne plačuje, 
primernejši in tudi korektnejši. 

Zato bodo v zakonu določeni dohodki, ki se ne bodo šteli za 
obdavčljive dohodke po zakonu o dohodnini, kot so to primeroma 
darila, ki jih fizična oseba prejme od druge fizične osebe (pod 
pogojem, da ta ni njen delodajalec in da darilo ni prejeto v zvezi z 
opravljanjem dejavnosti). Posebna določba pa bo določala 
dohodke, ki bodo oproščeni plačila dohodnine. Med navedenimi 
bodo pretežno dohodki, ki imajo naravo socialno varstvenih 
prejemkov, določenih prejemkov, ki se zavezancem zagotavljajo 
v obliki plačila storitev ali pokrivanja stroškov v zvezi z 
zavarovanjem ali drugimi primeri, štipendije, ki jih izplačuje država 
iz proračuna in nekateri drugi prejemki, ki so večinoma oproščeni 
plačila dohodnine že po veljavnem zakonu. 

Kot dohodek se bo štelo vsako izplačilo oziroma prejem dohodka, 
ne glede na obliko izplačila oziroma prejema dohodka. Ravno 
zaradi izplačil dohodkov v naravi, ki so vedno bolj pogosta oblika 
izplačevanja dohodka tudi v Sloveniji, bo potrebno v predlogu 
zakona opredeliti tudi metode določanja višine dohodka v primerih, 
ko je ta izplačan v naravi ali med povezanimi osebami. Pri tem se 
v predlogu zakona smiselno določa uporaba določb zakona o 
davku od dohodkov pravnih oseb, kjer bodo natančneje določene 
metode določanja primerljivih tržnih cen. V zakonu bo določena 
tudi definicija povezanih oseb. 

Novost v predlogu zakona bo tudi določba, po kateri se dohodek 
iz premoženja vzdrževanega otroka do 18. leta starosti prišteva 
k dohodku tistega od staršev, ki zanj uveljavlja olajšavo za 
vzdrževanega družinskega člana oziroma tistemu od staršev, ki 
ima višje dohodke, če se olajšava ne uveljavlja. Navedena določba 
je potrebna in tudi v nekaterih drugih državah običajna kot določba 
z namenom preprečevanja izogibanja davčnim obveznostim, 
zaradi vedno večje težnje zavezancev (zaradi progresivnih 
stopenj predvsem tistih z visokimi dohodki) po porazdelitvi 
dohodka iz premoženja med družinske člane, s ciljem doseganja 
ugodnejše davčne obravnave. 

Z dohodnino bodo obdavčeni dohodki iz zaposlitve, dohodki iz 
dejavnosti, dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti, dohodki iz premoženja, dobički iz kapitala in vsi drugi 
dohodki. 

Ena od bistvenih novosti zakona bo tudi v opredelitvi posameznih 
vrst dohodkov in v načinu določanja vrste posameznega dohodka. 
V veljavnem zakonu dohodki, ki so obdavčeni, niso posebej 
opredeljeni, zato se ob izvajanju zakona neposredno uporabljajo 
predpisi, ki urejajo posamezno področje, npr. prejemke iz 
delovnega razmerja urejajo predpisi s področja delovnopravne 
zakonodaje, vključno s kolektivnimi pogodbami. Ob izvajanju 
zakona o dohodnini se je izkazalo, da posamezne definicije 
dohodkov niso zadostne in da status oseb, ki pridobivajo 
posamezne vrste dohodkov v mnogih primerih ni urejen, zato 
nastajajo težave pri izvajanju zakona. Zavezanci, ki imajo dohodke 
oziroma status, na podlagi katerega je mogoča ugodnejša davčna 
obravnava, uporabijo svoj status tako, da so upravičeni do plačila 
nižje obveznosti kot je določena za osebe z dohodki oziroma s 
statusom, ki ga ni mogoče izrabiti za znižanje davčnih obveznosti. 
Glede na to, da so različne vrste dohodkov glede določanja davčne 
osnove v precej različnem položaju, je interes zavezancev, da 
se selijo iz davčno bolj obremenjenih oblik dohodkov v manj 
obremenjene oblike dohodkov. Med dajatvami so poleg dohodnine 
pomembni tudi prispevki za socialno varnost in druge dajatve, ki 
jih v zvezi z opravljanjem dela oziroma storitev plačujejo delodajalci. 
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Zato se je izkazalo, da je za potrebe izvajanja zakona potrebno 
natančneje opredeliti posamezno vrsto dohodka in jo povezati z 
osebo, ki ta dohodek pridobiva v določenem razmerju ali statusu. 
Le na ta način je mogoče slediti enemu temeljnih načel, na podlagi 
katerega je pripravljen predlog zakona, to je enakopravni 
obravnavi davčnih zavezancev. 

Pretežno večino dohodkov fizične osebe dosežejo na podlagi 
lastne aktivnosti, bodisi kot zaposleni ali kot samozaposleni. Za 
zaposlene lahko v najširšem pomenu besede štejemo 
posameznike, ki opravljajo delo ali storitve v odvisnem razmerju 
do naročnika storitve ali izplačevalca dohodka, ki je v funkciji 
delodajalca in med drugim daje zaposlenemu navodila za delo in 
tudi zagotavlja pogoje za opravljanje dela. Za razliko od zaposlene 
osebe, ki je praviloma skoraj v celoti odvisna od delodajalca, 
samozaposlena oseba nastopa samostojno in neodvisno na trgu, 
ima lastna sredstva, ki so potrebna za opravljanje dejavnosti in 
dela v lastno korist in na lasten riziko. Najbolj reprezentativen 
predstavnik zaposlenih je delavec v delovnem razmerju, 
samozaposlenih pa samostojni podjetnik posameznik oziroma 
oseba, ki samostojno opravlja poklicno dejavnost kot npr. zdravnik, 
odvetnik ali samostojni kulturni delavec. Vendar je med navedenima 
tipičnima predstavnikoma, ki v skladu z veljavnimi predpisi 
nastopata v tipično odvisnem ali neodvisnem razmerju, še cela 
vrsta razmerij, v katerih nastopajo posamezniki, za katere ni 
jasno, ali te osebe nastopajo v odvisnem ali v neodvisnem razmerju. 
Ker navedeno ni jasno po predpisih, ki urejajo delovnopravno 
oziroma statusno zakonodajo, tudi ni jasno za davčne namene, 
za kakšno vrsto dohodka gre in kakšen status ima oseba v 
posameznem primeru, ko primeroma opravlja storitve na podlagi 
pogodbenega razmerja, npr. na podlagi delovršne pogodbe ali 
avtorske pogodbe. Narava oziroma vrsta dohodka je pomembna 
tudi za določanje obveznih prispevkov za socialno varnost, saj 
se določeni dohodki za občasno delo ne vključujejo v osnovo za 
prispevke oziroma se od njih ne plačuje prispevkov za socialno 
varnost. Tipičen primer takega dohodka so avtorski honorarji. 

Navedene razmere izhajajo predvsem iz statusne zakonodaje, 
ki ureja opravljanje dejavnosti tako za pravne osebe kot tudi za 
fizične osebe. Ureditev, kot je določena z zakonom o gospodarskih 
družbah namreč za fizične osebe ni celovita, saj v izvedbi ne 
zajema vseh vrst dejavnosti, ki jih lahko opravlja fizična oseba, 
predvsem ne zajema takoimenovanih poklicnih dejavnosti, čeprav 
je definicija samostojnega podjetnika posameznika po zakonu 
zelo široka (podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno 
opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost). Najbolj 
pomembne poklicne dejavnosti so sicer urejene s posebnimi 
predpisi, kot primeroma status samostojnih ustvarjalcev na 
področju kulture, samostojnih športnikov, zdravnikov in 
odvetnikov. Vendar ostaja izven zakonske ureditve cela vrsta 
poklicnih dejavnosti kot npr. dejavnost prevajanja in status 
prevajalca. Ker ni določenih zakonskih pogojev, na podlagi katerih 
bi bilo jasno določeno, kdaj posamezna oseba opravlja poklicno 
dejavnost kot samostojno dejavnost (kot je določeno za 
samostojnega podjetnika), se veliko število oseb, ki opravljajo 
tovrstne dejavnosti štejejo, kot da nastopajo v odvisnem razmerju, 
čeprav samostojno nastopajo na trgu in opravljajo pridobitno 
dejavnost. Pogosta oblika pogodbe, na podlagi katere se opravlja 
navedene dejavnosti je avtorska pogodba, ki je še posebej 
zanimiva zato, ker je dohodek, izplačan na podlagi avtorske 
pogodbe, bistveno manj obremenjen kot druge oblike aktivnih 
dohodkov. Navedena praksa izhaja iz napačne razlage zakona o 
dohodnini, ki davčno ugodneje obravnava dohodke iz avtorskih 
pravic, ki so del dohodkov iz premoženjskih pravic (torej pasivnih 
in ne aktivnih dohodkov) in zaradi dejstva, da je v Sloveniji utečena 
praksa, da se dohodek, izplačan na podlagi določene oblike 
pogodbe (kot primeroma avtorske pogodbe), lahko obdavči na 
način, kot izhaja iz oblike pogodbe, ne glede na naravo dohodka 
in status osebe, ki ta dohodek prejme. Navedena praksa ni 

ustrezna, saj vodi v neenako (ugodnejšo) davčno obravnavo 
oseb, ki opravljajo delo ali storitve, ki imajo naravo avtorskega 
dela. Navedena praksa je tudi posebnost Slovenije, saj v drugih 
razvitih državah honorarji za opravljeno avtorsko delo nimajo 
statusa pasivnih dohodkov, kot pri nas, temveč so v celoti 
obravnavani kot aktivni dohodki, bodisi iz zaposlitve ali iz 
opravljanja dejavnosti. 

Iz navedenih razlogov je bilo potrebno v novem zakonu koncept 
določanja posameznih vrst dohodkov zastaviti drugače kot po 
veljavnem zakonu. Posamezne vrste dohodkov bodo izrecno 
definirane za namene izvajanja tega zakona. Namen takšne 
ureditve je v usmeritvi, da so enake vrste dohodkov oseb, ki so 
v približno enakem statusu, tudi približno enako davčno 
obravnavane. Med aktivne dohodke se bodo v skladu z zakonom 
šteli dohodki iz zaposlitve in dohodki iz dejavnosti. Pretežna večina 
dohodkov iz zaposlitve bodo dohodki zaposlenih iz delovnega 
razmerja, pretežna večina dohodkov iz dejavnosti pa dohodki iz 
opravljanja dejavnosti, ki je registrirana v skladu z veljavnimi 
predpisi. Za aktivne dohodke, ki niso ne iz delovnega razmerja, 
ne iz opravljanja registrirane dejavnosti bo potrebna presoja, ali 
oseba opravlja storitve in posle na podlagi odvisnega ali 
neodvisnega razmerja. Za presojanje narave razmerja bodo 
določeni kriteriji. Najbolj značilni kriteriji za presojanje vrste 
razmerja, v katerem nastopa oseba napram naročniku dela ali 
storitve so predvsem naslednji: kdo nosi odgovornost in riziko za 
opravljeno delo ali storitev, kdo kontrolira delo in daje navodila, 
kdo zagotavlja sredstva in pogoje za delo ter kako oseba nastopa 
na trgu. 

Ob tem je glede na dosedanjo prakso in miselnost potrebno 
poudariti, da bo imela lahko oseba istočasno tako dohodke iz 
delovnega razmerja kot tudi dohodke iz dejavnosti. Tako bo imel 
npr. igralec, ki ima sklenjeno delovno razmerje v gledališču, 
istočasno lahko tudi dohodke iz neodvisnega opravljanja 
dejavnosti, npr. iz naslova igranja v filmu ali nastopanja v drugih 
gledališčih. 

Druga pomembna delitev med dohodki je delitev med aktivne in 
pasivne dohodke. Pasivni dohodki so tisti, ki so doseženi na 
podlagi naložb premoženja, kot npr. dividende, obresti, in dohodek 
iz vzajemnih skladov ter na podlagi oddajanja premoženja oziroma 
prenosa premoženjske pravice na drugo osebo, kot npr. najemnine 
in nadomestila za prenos pravice uporabe določene premoženjske 
pravice na drugo osebo. V praksi se ob izvajanju veljavnega 
zakona pojavljajo nejasnosti, kdaj se posamezen dohodek šteje 
za aktivnega oziroma pasivnega.Tipičen takšen primer so avtorski 
honorarji, ki so praviloma izplačani za opravljeno delo oziroma 
storitev ali stvaritev dela, torej za opravljeno aktivnost, obdavčeni 
pa so kot dohodki iz premoženjskih pravic. Glede na to, da so 
dohodki iz dela in za opravljanje storitev najbolj obremenjeni z 
dajatvami, se z izplačilom dohodka iz premoženjskih pravic (torej 
na podlagi prenosa premoženjske pravice in ne na podlagi dela) 
oseba lahko izogne plačilu obveznih dajatev, ki sicer bremenijo 
aktivne dohodke (od teh so poleg dohodnine najpomembnejši 
prispevki za socialno varnost, davek na izplačane plače in posebni 
davek na določene prejemke). Navedena neenakost v davčni 
obravnavi dohodkov bo odpravljena na ta način, da bo v zakonu 
določeno pravilo proti izogibu plačilu davkov, po katerem se bo v 
primeru, ko bo šlo za dohodek, ki bo izviral tako iz zaposlitve kot 
tudi iz naslova prenosa premoženjske pravice štelo, da gre v 

celoti za dohodek iz zaposlitve. Podobno pravilo bo določeno tudj 
za primer, ko bo šlo za dohodek, ki bo izviral tako Iz dejavnosti 
kot tudi iz premoženjskih pravic. V vseh navedenih primerih se b° 
v skladu z zakonom štelo, da gre za aktivne dohodke, torej bodisi 
za dohodke iz zaposlitve, bodisi za dohodke iz dejavnosti- 
Navedena pravila bodo usmerjena v preprečevanje tovrstni11 

izplačil, s katerimi se zavezanci, glede na naravo dohodka f 
razmerja lahko izognejo plačilu dohodnine in posredno tudi drugih 
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obveznih dajatev, ki so določena za dohodke iz dela oziroma iz 
opravljanja storitev. 

2 zakonom bo določeno še eno od pomembnejših pravil proti 
l2°gibu plačila davčnih obveznosti, ki je prav tako potrebno zaradi 
vedno večjega števila zavezancev, ki si s pomočjo statusa 
oziroma pravne forme zmanjšajo davčno obremenitev. Gre za 
Pnmere, ko se fizične osebe, ki so v delovnem razmerju z 
delodajalcem, inkorporirajo ali pa postanejo samostojni podjetniki 
oziroma samostojni poklicniki in opravljajo delo oziroma storitve v 
tipično odvisnem razmerju, čeprav so formalno v neodvisnem 
razmerju. Torej gre za formalno spremembo pripadnosti dohodka 
2 namenom zmanjšanja davčnih obveznosti. V ta namen bo v 
zakonu določeno pravilo, po katerem se bo pripadnost določala 
dohodka drugače, kot izhaja iz pogodbe med dvema družbama 
ali med družbo in podjetnikom. 

Navedeni načini izogiba davčnim obveznostim so pogosti in 
pbičajni tudi v drugih državah, ki se proti temu borijo na način, kot 
I® predlagan tudi v zakonu o dohodnini, torej s postavitvijo določenih 
Pravil, ki onemogočajo izogib davčnim obveznostim in s tem 
Postavljajo davčne zavezance v bolj izenačen položaj. 

1- Dohodek iz zaposlitve 

Tako po številu zavezancev kot tudi po obsegu dohodka je 
najpomembnejša kategorija aktivnega dohodka, ki jo prejemajo 
^zične osebe, dohodek na podlagi opravljanja dela ali storitev, ki 

00 v zakonu opredeljen kot dohodek iz zaposlitve. Kot je bilo že 
obrazloženo, bo iz razlogov bolj enake obravnave davčnih 
Rezancev, ki pridobivajo enako ali podobno vrsto dohodka, 
zaradi širitve davčne osnove in zaradi izogiba nejasnostim, ki se 
Pojavljajo ob izvajanju veljavne zakonodaje, v kateri ni posebnih 
efinicij dohodka iz zaposlitve, v zakonu natančneje določeno, 
ai je dohodek iz zaposlitve in katere vrste dohodka se štejejo za 

dohodek iz zaposlitve. Med dohodke iz zaposlitve se bodo v 
adu z zakonom šteli dohodki na podlagi vsakega odvisnega 

Pogodbenega razmerja, na podlagi katerega bo imela fizična oseba 
Pravico do plačila za opravljeno delo ali storitev. Med dohodke iz 
Zaposlitve se bodo poleg dohodkov iz delovnega razmerja šteli 
udi dohodki iz drugih pogodbenih razmerij in razmerij na drugih 
Podlagah, ki imajo naravo odvisnih razmerij, vključno z dohodkom 
*a stvaritev avtorskega dela iz delovnega razmerja in dohodkom, 

' izhaja iz inovacij iz delovnega razmerja ter tudi pokojnine in 
J^gi prejemki iz naslova obveznega pokojninskega zavarovanja, 
1 Po naravi sodijo med dohodke iz naslova pretekle zaposlitve in 
o tudi glede določanja davčne osnove in obračuna dohodnine 
ajbolj podobni dohodkom iz zaposlitve. 

*er bo dohodek iz zaposlitve določen tako široko, bodo v to 
^alegorijo dohodka zajeti tudi nekateri dohodki, ki so se v skladu 

dosedanjo prakso, zaradi napačnega razumevanja zakona in 
Predvsem zaradi zelo ugodne davčne obravnave, šteli kot dohodki 

Premoženjskih pravic. Predvsem gre za avtorske honorarje. 

^ skladu z veljavnim zakonom o dohodnini se v okviru dohodkov 
Premoženjskih pravic obdavčujejo tudi dohodki iz avtorskih 

®v'c- Glede na to, da je davčna obravnava dohodkov iz 
gorskih pravic bistveno ugodnejša od dohodkov iz opravljanja 

^oziroma storitev, se je praksa izrodila v to smer, da se sklepa 
'ko število avtorskih pogodb, ki so avtomatično podlaga za 

r Jo obdavčitev kot to velja za pogodbeno delo ali za delovno 
zmerje. Tako se je povečalo tudi število avtorskih pogodb med 
Poslenimi in delodajalci. V navedenih primerih se praviloma 
anjši del dohodka iz delovnega razmerja izplačuje kot plača z 
6nii dajatvami, praviloma večji del dohodka iz delovnega 

razmerja pa kot avtorski honorar, ki se obdavči kot dohodek iz 
premoženjskih pravic, kar ni v skladu z zakonom (tipični s strani 
davčne uprave zaznani primeri tovrstnih izplačil so pri 
predavateljih na univerzah, novinarjih v časopisnih hišah in pri 
računalniških programerjih, zaposlenih v programerskih družbah). 

Glede na omenjene razmere na tem področju bo potrebno v 
novem zakonu jasno ločiti dohodke iz dela in iz opravljanja storitev 
(kamor sodi večina sedanjih avtorskih honorarjev), od dohodkov 
iz avtorskih pravic, ki so po naravi dohodki, doseženi s prenosom 
avtorske pravice, to je pravice uporabe oziroma izkoriščanja 
avtorskega dela, na drugo osebo, in predstavljajo manjši del 
sedanjih avtorskih honorarjev. Avtorski honorar je namreč 
praviloma sestavljen iz dela dohodka za opravljeno delo ali storitev 
in iz dela dohodka za prenos pravice uporabe oziroma izkoriščanja 
avtorskega dela na drugo osebo. Ker avtorskega honorarja ni 
mogoče ločiti na omenjena dva dohodka (za davčne namene), 
se sedaj v praksi praviloma celotni honorar obdavčuje na davčno 
ugodnejši način, to je kot dohodek iz premoženjskih pravic. 
Rešitev, predlagana v predlogu zakona, je zastavljena ravno v 
obratni smeri, in sicer bodo po predlogu zakona avtorski honorarji 
za namene obdavčitve opredeljeni kot aktivni dohodki, torej za 
osebe v odvisnem razmerju kot dohodki iz zaposlitve in za osebe, 
ki samostojno opravljajo dejavnost kot dohodki iz opravljanja 
dejavnosti oziroma kot dohodki, doseženi na podlagi 
posameznega posla. Kot aktivni dohodek se bo torej štel tudi 
dohodek, dosežen v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, vključno 
s pripravo oziroma stvaritvijo avtorskega dela, kot je zlasti 
predavanje in pisanje člankov, dohodek, dosežen z izvajanjem 
avtorskega ali folklornega dela in dohodek za avtorsko delo iz 
delovnega razmerja, vključno z dohodkom, doseženim iz prenosa 
premoženjske pravice, ki pripada delojemalcu na podlagi stvaritve, 
ustvarjene pri izpolnjevanju svojih obveznosti pri delodajalcu ali 
po navodilih delodajalca. Navedene rešitve so običajne tudi v 
drugih razvitih državah, kjer se avtorski honorarji obdavčujejo 
kot aktivni dohodki. 

Navedena rešitev bo povzročila povečanje stroškov dela 
predvsem pri izplačevalcih v dejavnostih, kjer so se že sedaj v 
veliki meri izplačevali tudi avtorski honorarji. Poleg tega bodo 
zavezanci, ki so doslej prejemali dohodke iz naslova avtorskega 
dela kot avtorske honorarje pod ugodnejšo davčno obravnavo, 
po novem v enakem položaju kot zavezanci, ki prejemajo dohodke 
za dela, ki nimajo naravo avtorskega dela. 

V primerjavi z veljavnim zakonom bodo v predlogu zakona še 
posebej natančno razdelane določbe, ki v obdavčljive dohodke iz 
zaposlitve uvrščajo tudi vse ugodnosti, bonitete, ki izhajajo iz 
zaposlitve, in jih zagotavlja delodajalec. Z zakonom so natančneje 
določena predvsem pravila glede vrednotenja bonitet oziroma 
glede določanja davčne osnove za posamezne vrste bonitet. 

V zakonu bodo tudi natančneje določeni dohodki, ki se ne vštevajo 
v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja. V tem delu 
bo realizirana tudi odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 
ki se nanaša na določitev zakonske podlage za določanje vrste 
in višine povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov iz 
delovnega razmerja, do katere ti niso obdavčeni. V predlogu 
zakona so navedene posamezne vrste povračil stroškov v zvezi 
z delom in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki se do 
določene višine ne bodo vštevali v davčno osnovo. Višino 
neobdavčenega dela navedenih povračil stroškov in drugih 
prejemkov iz delovnega razmerja bo po predlogu zakona določila 
vlada, in sicer na podlagi in upoštevaje raven pravic navedenih 
povračil in prejemkov, določeno z zakoni oziroma kolektivnimi 
pogodbami na ravni države. 
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2. Dohodek iz dejavnosti 

Druga pomembna kategorija aktivnih dohodkov so dohodki iz 
dejavnosti. Temeljni okvir in instituti obdavčevanja teh dohodkov 
bodo načeloma ostali nespremenjeni glede na veljavni sistem 
obdavčitve. Predlagana ureditev bo podrobneje in širše uredila 
zadeve, ki v obstoječi zakonodaji niso urejene in dala večji 
poudarek ločevanju med poslovno in privatno sfero zavezanca 
ter zaščiti davčne osnove. 

Pomemben premik, ki izhaja, kot je bilo že obrazloženo, iz razlogov 
bolj enake obravnave davčnih zavezancev, ki pridobivajo enako 
ali podobno vrsto dohodka in iz opredelitev dohodka, ki izhajajo iz 
druge zakonodaje, katere največkrat niso zadostne za davčne 
potrebe, bo narejen pri opredelitvi dohodka iz dejavnosti oziroma 
opredelitvi zavezanca za dohodnino od dohodka iz dejavnosti. 
Glede na sedanji sistem je opredelitev nekoliko širša in sicer z 
vidika opredelitve dohodka iz dejavnosti kot tudi z vidika 
zavezanosti nerezidentov za dohodnino iz tega naslova. 

Med dohodke iz dejavnosti se bodo v skladu z zakonom šteli 
dohodki, doseženi z delom, ki temelji na samostojnosti in 
neodvisnosti pri pridobitvi dohodka. Bistveni element pri opredelitvi 
dohodka iz dejavnosti bo tako vrsta razmerja, ki se kaže v 
samostojnosti neodvisnosti pri pridobivanju dohodka. Status 
oziroma organizacijska oblika osebe, vrsta dejavnosti in pravna 
podlaga bodo zgolj drugotnega pomena, ki lahko v določeni meri 
nakazujejo, da gre za dohodek, dosežen na samostojen način. 
Za razliko od navedenih dohodkov se bodo v dohodek iz zaposlitve 
uvrščali vsi dohodki iz odvisnih razmerij. 

Z vidika ugotavljanja davčne osnove in načina obračunavanja in 
plačevanja davka od dohodka iz dejavnosti se je pokazala potreba 
po ločevanju dveh vrst dohodka iz dejavnosti, in sicer dohodka, 
doseženega z opravljanjem dejavnosti in dohodka, doseženega 
s posameznim poslom. Obema je skupna značilnost samostojnost 
in neodvisnost pri pridobivanju dohodka, bistvena razlika pa je v 
načinu oziroma obsegu in trajanju aktivnosti. 

V primerjavi z veljavno ureditvijo bo način ugotavljanja davčne 
osnove za dohodke, dosežene z opravljanjem dejavnosti, 
načeloma ostal nespremenjen. Davčna osnova bo dobiček, 
ugotovljen kot razlika med prihodki in odhodki. V tem okviru bo 
davčna osnova podrobneje urejena, zlasti z vidika nepriznavanja 
in omejenega oziroma pogojnega priznavanja določenih kategorij 
odhodkov ter z vidika upoštevanja prihodkov glede na zahtevo 
po ločevanju privatnega od poslovnega. Določeni kategoriji 
zavezancev bo dana možnost posebne obravnave pri ugotavljanju 
davčne osnove z namenom poenostavitve. Osnovno načelo bo 
določanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in 
odhodkov posameznega davčnega zavezanca ter zagotavljanje 
nevtralnosti davčnega sistema (enakost vseh, ki nastopajo na 
trgu), kar pomeni podobno obravnavo, kot velja za pravne osebe, 
kolikor je to mogoče, glede na specifične značilnosti fizične osebe, 
ki opravlja dejavnost. Zato bo ugotavljanje davčne osnove temeljilo 
na smiselni uporabi predpisov o obdavčitvi dohodkov pravnih 
oseb, če sam zakon ne bo določal drugače. Ugotavljanje davčne 
osnove bo tako temeljilo na predpisih in slovenskih računovodskih 
standardih, ki se uporabljajo za namene poslovnega 
računovodstva, ob ustreznih prilagoditvah, ki bodo določene z 
zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb in s tem zakonom. 

Tudi po predlogu zakona o davku od dohodkov pravnih oseb bo 
davčna osnova podrobneje urejena, zlasti z vidika priznavanja 
določenih kategorij odhodkov. Podrobneje bo določeno tudi davčno 
obravnavanje transfemih cen in v tej povezavi tudi povezane 
osebe. 

Ugotavljanje korektne davčne osnove od dohodka, doseženega 
z opravljanjem dejavnosti in zagotavljanje kolikor se da enake 
obravnave glede na pravne osebe, zahteva, da se pri ugotavljanju 
davčne osnove izhaja iz ločevanja med privatno in poslovno sfero 
fizične osebe. To pomeni, da prelivanje sredstev med podjetjem 
zavezanca in njegovim gospodinjstvom z davčnega vidika ne bo 
davčno nevtralno, in sicer v smislu vplivanja na davčno osnovo, 
čeprav sredstvo ostaja v lasti oziroma posesti iste fizične osebe, 
kajti spremeni se funkcija sredstva. Z zakonom se posebej definira, 
kaj se bo dodatno štelo za odsvojitev oziroma pridobitev sredstev 
zavezanca v okviru opravljanja dejavnosti in bo vplivalo na davčno 
osnovo tako, kot da gre za klasično pridobitev oziroma odtujitev 
sredstva. Za pridobitev oziroma odtujitev sredstev se bo štelo 
prelivanje sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim 
gospodinjstvom, razen denarnih sredstev, in prenehanje 
opravljanja dejavnosti. Tako široka opredelitev pridobitve oziroma 
odsvojitve sredstev bi pripeljala do dvojne obdavčitve 
posameznega zavezanca glede na to, da se zavezanca 
obravnava, kot da gre za dva ločena subjekta. V izogib temu je z 
zakonom določeno pravilo, da se v teh primerih dohodki, ki 
nastanejo s pridobitvijo oziroma odtujitvijo sredstev, obdavčujejo 
samo na ravni dohodka iz dejavnosti oziroma fizične osebe, ki 
opravlja dejavnost. 

V sedaj veljavnem sistemu prenehanje opravljanja dejavnosti ni 
urejeno. Po predlogu zakona bo navedeno področje urejeno na 
način, da se bo pri prenehanju opravljanja dejavnosti štelo, da so 
sredsteva odtujena. V kolikor bo druga fizična oseba prevzela 
nadaljevanje opravljanja dejavnosti, se bo štelo, da je pridobila 
srestva. Z namenom, da takšna davčna obravnava ne bo vplivala 
na ravnanje zavezanca oziroma njegove odločitve glede na 
začetek oziroma nadaljevanje dejavnosti preko druge osebe, se 
bo pod določenimi pogoji zagotavljala nevtralna davčna obravnava 
začetka opravljanja dejavnosti in prenosa opravljanja dejavnosti 
na druge osebe. S tem se bo pozitivno vplivalo tudi na ohranjanje 
delovnih mest in spodbujanje nastajanja novih delovnih mest- 
Izkušnje v drugih državah in vse bolj tudi doma kažejo, da je 
takšna davčna obravnava potrebna. 

Z namenom zagotovitve enake davčne obravnave dohodkov 
fizične osebe, doseženih iz naložb, ne glede na to, iz katerih 
dohodkov fizična oseba financira naložbo (iz zaposlitve, i* 
opravljanja dejavnosti, iz drugih virov) in z namenom preprečitve 
manipulacij zavezanca z navedenimi dohodki v smislu 
zmanjševanja davčne obveznosti, se bodo določeni dohodki iz 
naložb, ki jih bo dosegala fizična oseba, ki opravlja dejavnost, 
izključili iz dohodkov iz dejavnosti. 

Kot po veljavni ureditvi se bo izguba pokrivala z zmanjšanje^1 

davčne osnove v naslednjih petih davčnih letih. V tem delu uredite^ 
ostaja nespremenjena glede na veljavni sistem, s tem da bo jasno 
določeno, da izgube ni mogoče prenesti na novega zasebnika 
oziroma pravno osebo v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti- 

Za določene kategorije zavezancev ugotavljanje davčne osnove 
na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov davčnega zavezanca, 
ki zahteva ustrezno evidentiranje poslovanja oziroma vodenj0 

določenih poslovnih knjig in evidenc, ni smiselno. To so zavezane' 
z majhnim obsegom poslovanja ter zavezanci z dohodki, 
doseženimi s posameznim poslom. Za takšne zavezance b® 
predpisan drugačen način določanja davčne osnove, ki bo temelji' 
na dejanskih prihodkih in normiranih oziroma posebej določeni" 
odhodkih. 

Zavezanci z majhnim obsegom poslovanja, za katere se bod° 
šteli zavezanci, ki bodo izpolnjevali določene pogoje, se bod° 
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'ahko sami odločili za poenostavljen način določanja davčne 
osnove. Zavezanec bo moral izpolnjevati naslednje pogoje, in 
sicer, da zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig po 
drugih predpisih, da prihodki iz dejavnosti, doseženi v preteklem 
obdobju ne presegajo 3 mio tolarjev, da ne zaposluje delavcev in 
da v preteklem letu ni ugotavljal davčne osnove na podlagi 
dejanskih prihodkov in odhodkov ali je ugotavljal davčno osnovo 
na Podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov v zadnjih zaporednih 
|reh davčnih letih in je na kancu tega obdobja dvakrat zaporedoma 
Spolnjeval ostale pogoje. Za zavezance, ki bodo izpolnjevali 
"svedene pogoje, bo določena možnost poenostavitev v načinu 
sflfemljanja poslovanja in vodenja poslovnih knjig, saj se bo davčna 
osnova določala na podlagi normiranih odhodkov, kar pomeni 
obveznost vodenja ustreznih evidenc samo na strani prihodkov. 

Veljavni sistem olajšav obsega investicijsko olajšavo, olajšavo v 
2vezi z rezervacijami za investicijska vlaganja, olajšavo za 
^poslovanje, olajšavo za zavezanca invalida, olajšavo v zvezi z 
Rajanjem praktičnega dela v vzgojno izobraževalnem sistemu 
ln olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, 
jJvedeno z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

predlogu bo sistem olajšav v določeni meri spremenjen. 
Ohranjena bo olajšava za investiranje, olajšava za zaposlovanje, 
0|ajšava za zavezanca invalida, olajšava za izvajanje praktičnega 
dela v strokovnem izobraževanju in olajšava za prostovoljno 
dodatno pokojninsko zavarovanje, s tem da bodo uvedene 
določene omejitve v smislu višine olajšav in pogojev, ki morajo biti 
'^polnjeni za pridobitev olajšave. Uveljavljena bo nova olajšava, in 
sicer olajšava za donacije. Olajšava za prostovoljno dodatno 
Pokojninsko zavarovanje bo prenesena iz zakona o pokojninskem 
ln invalidskem zavarovanju, po katerem jo lahko pod določenimi 
Pogoji uveljavlja zavezanec (fizična oseba, ki opravlja dejavnost) 
delodajalec, ki plačuje premije za prostovoljno dodatno 
Pokojninsko zavarovanje v korist svojih zaposlenih. 

°'ajšava za investiranje bo spremenjena v smeri večje 
Učinkovitosti in nevtralnosti. Predlagana je olajšava za investiranje 
v tišini 20% investiranega zneska v opredmetena osnovna 
sredstva, razen v osebna motorna vozila, pohištvo in pisarniško 
Opremo (brez računalniške opreme), in v neopredmetena 
dolgoročna sredstva. Z namenom zagotovitve večje nevtralnosti 
o'ajšave ter možnosti koriščenja olajšave tudi zavezancem, ki v 
ekočem letu nimajo dobička oziroma zavezancem, ki so na 

Začetku opravljanja dejavnosti, je v predlogu predviden prenos 
0riščenja olajšave v naslednjih pet davčnih obdobij. S tem je 

odpravljena ena bistvenih pomanjkljivosti obstoječega sistema 
davčnih olajšav. 

^eljavni sistem investicijskih olajšav povzroča bistveno poseganje 
nevtralnost davčnega sistema. Davčne olajšave postavljajo 

Poslovne subjekte v precej različne pogoje poslovanja. Temeljna 
Pomanjkljivost sedanjega sistema je njena odvisnost od dejanske 
®iikosti dobička. Za nova podjetja in podjetja v težavah so davčne 
ajšave brez večjega pomena, ker običajno nimajo dobička. To 

Poraja nove oziroma poveča obstoječe cenovne izkrivljenosti in 
at0 napačno porazdelitev sredstev. Zaradi spremenjenih cen 

Poslovni subjekti niso v enakem položaju, saj so tisti, ki lahko v 
anjši meri izkoristijo davčne olajšave (novi subjekti, subjekti v 
*avah, subjekti z delovno intenzivno proizvodnjo) dodatno 
Orernenjeni, saj je potrebno fiskalni izpad zaradi davčnih olajšav 
adomestiti z drugimi davčnimi viri. 

tu* 081 v okviru sistema obdavčevanja dohodka iz dejavnosti bo di uvedba davka od posameznega dohodka (davčnega 
dtegijaja) že ob izplačilu dohodka. V sedaj veljavnem sistemu 
davčevanja dohodkov iz dejavnosti navedeno velja samo za 
vozance, ki se odločijo za ugotavljanje davčne osnove na 

Os normiranih odhodkov in dosegajo dohodke s pravnimi ebami. Po predlogu bo davčni odtegljaj davka uveden tudi za 

zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih 
prihodkov in odhodkov, s tem da bo za te zavezance obveznost 
davčnega odtegljaja omejena samo na določene dohodke in ne 
bo nastala, če bo zavezanec izplačevalcu dohodka predložil svojo 
davčno številko. 

3. Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti 

Čeprav sta kmetijstvo in gozdarstvo običajni ekonomski 
(gospodarski) dejavnosti, se osnovna kmetijska in osnovna 
gozdarska dejavnost zaradi nekaterih posebnosti obravnavata v 
posebnem poglavju. Tako določanje davčnega zavezanca kot 
ugotavljanje davčne osnove sta namreč za potrebe izvajanja 
zakona o dohodnini tako specifični, da teh dveh dejavnosti ni 
mogoče obravnavati v okviru obdavčevanja dohodka iz dejavnosti. 

Fizične osebe opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost v okviru 
kmetij, ki so po določbah zakona o kmetijstvu organizacijsko in 
poslovno zaokrožene gospodarske celote z enotnim vodstvom 
in niso pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. V tem 
smislu zanje torej ne veljajo predpisi, ki urejajo poslovanje 
gospodarskih družb, zanje ne velja obveznost vodenja knjig niti 
obveznost ureditve drugih formalnih razmerij, kot so npr. 
lastninska, obligacijska in delovna razmerja med osebami, ki na 
kmetiji opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost. V pravno 
formalnem smislu je torej kmetija predvsem skupek premoženja 
oziroma osnovnih in obratnih sredstev v lasti ali zakupu oziroma 
najemu (uporabi) posameznih članov kmetije, ki so praviloma 
tudi člani iste družine. 

Kmetije se v primeru, da preko nosilca dejavnosti na kmetiji 
uveljavljajo pravico do različnih plačil iz naslova kmetijske politike, 
sicer zavedene v registru kmetijskih gospodarstev, vendar se s 
tem njihov status ne ureja. Poleg tega kmetije ali gospodinjstva, ki 
ne uveljavljajo pravice do plačil, sploh niso registrirana. Po ocenah 
je v lasti ali uporabi takih gospodinjstev v Sloveniji več kot tretjina 
kmetijske zemlje. 

Zato je bila sprejeta odločitev, da se temeljno izhodišče za določitev 
opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, 
ki jo zakon opredeli kot pridelavo, pretežno ali v celoti vezano na 
uporabo kmetijskih in gozdnih zemljišč, enako kot do sedaj šteje 
razpolaganje s pravico uporabljati zemljišča, ki so v katastru 
dejanske rabe in zemljiškem katastru vodena kot kmetijska ali 
gozdna zemljišča, kot zavezanca pa se še vedno določa osebo, 
ki s to pravico formalno (zavedeno v zemljiški knjigi in zemljiškem 
katastru) razpolaga. 

Zavezanost za davek torej izhaja iz potencialne ali dejanske 
možnosti uporabe kmetijskih in gozdnih zemljišč in s tem iz 
potencialne ali dejanske možnosti pridobivanja dohodka iz tega 
vira. 

Osebe, ki opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko 
dejavnost, niso obvezne voditi poslovnih knjig. Poleg tega so naše 
kmetije relativno majhne in praviloma ne-specializirane in bi jim 
vodenje knjig povzročilo nesorazmerno velike stroške. Zato se 
jim tudi za potrebe ugotavljanja dohodka za davčne namene ta 
obveznost ne nalaga. 

Za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti se tako še vedno šteje potencialni tržni dohodek, 
ugotovljen s predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka kot 
razlika med tržnim prihodkom in odgovarjajočimi pridelovalnimi 
stroški. Vendar se v zadnjih letih struktura dohodkov iz kmetijstva, 
zaradi postopnega prehajanja na sistem plačil po vzoru skupne 
kmetijske politike v EU, bistveno spreminja oziroma se vedno 
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večji del dohodka ali prihodka ustvari z različnimi plačili iz naslova 
ukrepov kmetijske politike (»subvencije«). Zato je bilo potrebno 
temu prilagoditi tudi sistem določanja davčne osnove oziroma v 
obdavčitev poleg katastrskega dohodka zajeti tudi dohodke iz 
takih plačil. 

Za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti se zato po novem štejejo tudi plačila iz naslova ukrepov 
kmetijske politike, denarne pomoči zaradi naravnih nesreč ter 
druga plačila iz naslova državnih pomoči, donacije, dotacije itd. 

Ker katastrski dohodek že upošteva proizvodne stroške, se druga 
plačila vštevajo v davčno osnovo v bruto zneskih. Izjema so 
plačila, namenjena dolgoročnim vlaganjem, ki se sicer v celoti 
vštevajo v davčno osnovo leta, v katerem so prejeta, vendar se 
za določitev davčne stopnje upošteva le 20 % teh sredstev. 

Zato pa zakon omogoča, da se na drugi strani izvzame iz 
obdavčitve katastrski dohodek zemljišč, ki jih iz različnih razlogov 
ni mogoče ali jih je prepovedano uporabljati za opravljanje osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kmetijskih in gozdnih 
zemljišč, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti, ki ni določena 
kot osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost ter 
zemljišč v času izvedbe investicij. 

Poleg tega je mogoče katastrski dohodek kot posledico škode 
zaradi naravnih nesreč zmanjšati za odstotek zmanjšanja pridelka 
v takih primerih. Kljub pavšalnemu ocenjevanju davčne osnove, 
ki v okviru katastrskega dohodka med stroški upošteva tudi 
stroške osnovnih sredstev, pa je mogoče tudi uveljaviti 
investicijsko olajšavo, s katero je mogoče celotno davčno osnovo 
zmanjšati za 20 % dejansko vloženih sredstev. 

Zaradi bistvenih sprememb v sistemu obdavčitve dohodkov iz 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ter zaradi 
dejstva, da se bodo plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike 
V Sloveniji postopoma približevala zneskom v EU in polni obseg 
dosegla šele v letu 2007, zakon določa prehodno obdobje za 
postopno vključevanje dohodkovnih plačil v obdavčitev. 

Katastrski dohodek kot osnova za določitev dela dohodka iz 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se torej 
ohranja. Tudi izhodišča za njegovo izračunavanje ostajajo enaka. 
Vendar je potrebno v prihodnjem letu zaradi ukinjanja nekaterih 
podatkov v zemljiškem katastru, ki so potrebni za njegov izračun, 
predvsem pa zaradi posodobitve ocenjevanja in omogočanja 
hitrejšega prilagajanja izračunov realnim razmeram, pripraviti in 
uzakoniti tudi novo metodo ugotavljanja katastrskega dohodka. 

4. Dohodek Iz premoženja 

Dohodke iz naložb premoženja v splošnem štejemo za pasivne 
dohodke, saj so to dohodki, v zvezi s katerimi ni potrebna stalna 
aktivnost osebe. Ena od novosti v predlogu zakona o dohodnini 
bo tudi ureditev vseh vrst dohodka iz premoženja v enem poglavju, 
ki bo zajemalo pet podpoglavij oziroma pet vrst dohodkov, in 
sicer dohodek iz oddajanja premoženja v najem, dohodek iz 
prenosa premoženjske pravice, obresti, dividende in dohodek iz 
vzajemnih skladov. 

V tem poglavju predloga zakona je tudi opravljen pomemben premik 
v smislu jasnejše opredelitve različnih skupin dohodka, ki se 
vštevajo med dohodek iz premoženja. V veljavnem zakonu o 
dohodnini tovrstnih opredelitev ni. Iz opredelitev dohodka je 
razvidna vsebina transakcije, ki bo imela pri opredeljevanju 
dohodka po predlogu zakona na splošno prednost pred obliko 
transakcije. 

Novost v predlogu zakona je možnost zavezancev, da se odločijo 
za obdavčevanje dohodkov iz oddajanja v najem oziroma 
dohodkov iz prenosa premoženjske pravice kot dohodkov iz 
poglavja 111.2. (dohodek iz dejavnosti). V tem primeru bodo zanje 
veljale določbe iz poglavja III.2., vključno s pravili glede priznavanja 
odhodkov pri doseganju dohodkov iz dejavnosti. 

4.1. Dohodek iz oddajanja v najem 

Z namenom zagotovitve enake davčne obravnave podobnih 
dohodkov, so v poglavju 111.4.1. predloga zakona bolj celovito kot 
doslej zajeti pravni posli oddajanja v najem, skupaj z vsefni 
vsebinsko podobnimi in sorodnimi posli (zakup, vzajemno 
oddajanje, podnajem ipd.). 

Dohodek bo po novem opredeljen široko in bo načeloma zajemal 
vse oblike prejemkov iz oddajanja v najem, prejetih v denarju ali v 
naravi. Oprostitev plačila dohodnine bo po predlogu zakona veljala 
za dohodek iz oddajanja premičnin v najem (z izjemo opreme, 
bivalnika in prevoznega sredstva), materialna vlaganja najemnika, 
ki ohranjajo uporabno vrednost kmetijskega ali gozdnega 
zemljišča, dohodek preživljanca po pogodbi o dosmrtnem 
preživljanju in dohodek za odstop prostora za izvedbo volitev ali 
referenduma na državni ali lokalni ravni, izvedenih v skladu z 
zakonom, če dohodek ne bo presegal 10.000 tolarjev. 

Način ugotavljanja davčne osnove bo po novem ostal načeloma 
podoben dosedanjemu. Premik bo opravljen pri opredelitvi 
stroškov, ki zmanjšujejo dohodek iz oddajanja v najem, saj bo po 
novem natančneje določena vrsta teh stroškov in njihovo 
priznavanje. Dejanski stroški se bodo, tako kot doslej, priznavali 
v neomejeni višini. V dejanske stroške se bodo vštevali stroški 
vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost 
premoženja, če je te stroške v času oddajanja v najem in za 
navedeno premoženje plačal najemodajalec. Normirani stroški 
se bodo po novem priznavali v enaki višini v primeru oddajanja 
opremljenih ali neopremljenih prostorov v najem. Zaradi 
zmanjšanja višine normiranih stroškov na 20%, se bo p° 
pričakovanjih povečal pomen dejanskih stroškov in njihovega 
dokazovanja, saj jih bodo zavezanci, tako kot doslej, lahko 
uveljavljali na podlagi ustreznih dokazil. 

4.2. Dohodek iz prenosa premoženjske pravice 

Novost v predlogu zakona je natančnejša ureditev dohodka iz 

prenosa premoženjske pravice. Ureditev dohodkov i* 
premoženjskih pravic v sedaj veljavnem zakonu o dohodnini, P° 
katerem se med te dohodke vštevajo dohodki iz avtorskih pravic 
ter dohodki iz izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav, 
ne glede na to ali so zavarovani po zakonu, je neustrezna, 
upoštevamo pojav vedno novih poslov in transakcij, ki temeljijo 
na ali so sorodni pravicam intelektualne lastnine, ter neustrezno 
prakso na tem področju v Sloveniji. 

V skladu z veljavnim zakonom o dohodnini se v okviru dohodkov 
iz premoženjskih pravic obdavčujejo tudi dohodki iz avtorski" 
pravic. Glede na to, da je davčna obravnava dohodkov |z 

avtorskih pravic bistveno ugodnejša od dohodkov iz opravljanj3 

dela oziroma storitev, se je praksa izrodila v to smer, da se sklep8 

veliko število avtorskih pogodb, ki so avtomatično podlaga *a 

nižjo obdavčitev kot to velja za pogodbeno delo ali za delovno 
razmerje. Tako se je povečalo tudi število avtorskih pogodb m0° 
zaposlenimi, ki le-te sklepajo z delodajalci, in se praviloma mani'1 

del dohodka iz delovnega razmerja izplačuje kot plača z vsa"1 

dajatvami, praviloma večji del dohodka iz delovnega razmerja P8 

kot avtorski honorar, ki se obdavči kot dohodek iz premoženjski"1 

pravic, kar ni v skladu z zakonom. 
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Zato je v predlogu zakona natančneje opredeljen prenos 
Premoženjske pravice, kar naj bi ločilo dohodke, dosežene s 
Prenosom premoženjskih pravic, izhajajočih iz t.i. pravic 
"itelektualne lastnine, od dohodkov iz zaposlitve. Iz predlagane 
opredelitve dohodka iz prenosa premoženjske pravice je razvidno, 
da se bodo po tem poglavju zakona obdavčevali le dohodki, ki 
bodo prejeti kot nadomestilo za prenos premoženjskih pravic. 

Davčna osnova se bo po novem v določenih primerih zmanjševala 
le za normirane stroške v višini 10%. 

4.3. Obresti 

Eden pomembnejših premikov v predlogu zakona je opravljen na 
Področju obdavčevanja obresti. Ker so po sedaj veljavnem zakonu 
0 dohodnini obdavčene le obresti na posojila, dana fizičnim in 
Pravnim osebam, ostali dohodki od premoženja pa so v načelu 
obdavčeni (dividende, najemnine, kapitalski dobički), so obresti, 
k°t oblika dohodkov iz premoženja, v davčno ugodnejšem 
Položaju v primerjavi z drugimi podobnimi dohodki od naložb 
Premoženja fizične osebe. V tem predlogu zakona je zato z 
namenom zagotavljanja večje davčne nevtralnosti pri 
obdavčevanju dohodka iz različnih vrst naložb, predvideno širše 
obdavčevanje obresti. Tovrstni premik je potreben tudi po 
Priporočilih mednarodnih organizacij (OECD, IMF) ter glede na 
Predpise EU in mednarodno prakso na tem področju. 

y predlogu zakona je natančneje in bolj celovito opredeljen dohodek 
(obresti), ki je obdavčljiv po tem poglavju zakona in, ki med drugim 
vključuje tudi dohodke od denarnih depozitov fizičnih oseb pri 
bankah in hranilnicah, obresti od dolžniških vrednostnih papirjev, 
dohodke od finančnega najema in pogodbe o življenjskem 
zavarovanju. 

Obdavčljivi dohodek je opredeljen široko in načeloma zajema 
Vse oblike obresti in njihove ekvivalente oziroma substitute. Širša 
opredelitev obresti v predlogu zakona je potrebna tudi zaradi 
oslovite vključitve obresti iz dolžniških vrednostnih papirjev, saj 
®e te obresti - upoštevaje različne vrste teh papirjev - lahko 
dosežejo v obliki povečanja vrednosti vrednostnega papirja ali v 
obliki vnaprej določenega plačila. Zaradi širše opredelitve obresti 
J® v predlogu zakona natančneje določen tudi način ugotavljanja 
davčne osnove od doseženih obresti. 

Oprostitev plačila dohodnine bo po predlogu zakona veljala za 
obresti, ki se bodo zavezancu izplačale iz naslova neupravičeno 
al' preveč odmerjenih in plačanih davkov in prispevkov, obresti 
na pozitivno stanje na transakcijskom računu pri izvajalcu 
Plačilnega prometa, ter za dohodek iz življenjskega zavarovanja, 
Kl ie sklenjeno za primer smrti in se dohodek izplača zaradi smrti 
osebe. V predlogu zakona je zaradi posebnega pomena nekaterih 
°olik varčevanja, za določene vrste obresti, ki jih bodo dosegali 
Zavezanci rezidenti, določena oprostitev v obliki letnega 
^obdavčenega zneska dohodka (tj.obresti na denarne depozite 
'žičnih oseb pri bankah in hranilnicah v Sloveniji ali EU, vključno 

dohodki iz varčevalnih pogodb po nacionalni stanovanjski 
arčevalni shemi, ter obresti na dolžniške vrednostne papirje, s 
ateriml se trguje na borznem trgu v Sloveniji ali na priznanih 
orzah v EU). Za te vrste obresti je zaradi navedenega 
^obdavčenega dela ustrezno znižana tudi stopnja akontacije 
ohodnine. Prav tako je v predlogu zakona predvideno tudi 
0|očeno prehodno obdobje, v katerem bodo obresti postopno in 
®]n° zajete v davčno osnovo in po preteku treh prehodnih let 

Po'ho zajete v obdavčitev. 

4.4. Dividende 

Upoštevaje določila veljavnega zakona o dohodnini je v tem 
poglavju predloga zakona pomemben premik opravljen pri 
opredelitvi dohodka, ki bo obdavčen po tem poglavju zakona. V 
sedanjem zakonu o dohodnini tovrstne opredelitve ni. S predlagano 
opredelitvijo se skuša odpraviti določene pomanjkljivosti in 
nejasnosti, ki so se pojavljale v dosedanji praksi ter preprečiti 
prelivanje ene vrste dohodka v dohodek druge vrste (kot 
primeroma prelivanje dividend v kapitalske dobičke), ki je manj ali 
pa sploh ni obdavčen. 

Po sedaj veljavnem zakonu o dohodnini so obdavčeni dohodki, 
doseženi z udeležbo pri dobičku. Pri ugotavljanju davčne osnove 
je z namenom blažitve ekonomske dvojne obdavčitve dohodka, 
doseženega z udeležbo pri dobičku (tj. z davkom od dobička 
pravnih oseb in dohodnino), na letni ravni za rezidente uveljavljen 
sistem integracije. To pomeni, da se vsak posamezen prejemek, 
povečan za plačano posebno akontacijo, zmanjša za 40%, z 
izjemo v primeru udeležbe pri dobičku osebnih družb, ko je letna 
davčna osnova posamezen prejemek, povečan za plačan davek 
od dobička pravnih oseb. V primeru udeležbe v dobičku osebnih 
družb, se zavezancu odmerjena dohodnina na letni ravni zmanjša 
za plačani davek od dobička pravnih oseb. Po sedaj veljavnem 
zakonu o dohodnini se od dohodkov, doseženih z udeležbo pri 
dobičku, v davčnem letu obračunava in plačuje akontacija po 
stopnji 15% za prenos v tujino in po stopnji 25% za prejemnike 
rezidente Slovenije (razen za prejemnike družbenike osebnih 
družb). 

Novost v predlogu zakona je opredelitev lastniškega deleža, ki 
bo po novem podlaga za pridobivanje dividend. Dohodek bo 
opredeljen široko in bo zajemal dividende v splošnem pomenu 
(vključno s povečanjem lastniškega deleža zavezanca zaradi 
preoblikovanja dobička ali rezerv, v delu oblikovanem iz dobička, 
ali njunega prevrednotovalnega popravka, v osnovni kapital) in 
dividendam podobne dohodke ter nadomestila, ki jih bodo 
zavezanci prejeli na podlagi lastniškega deleža. Pri ugotavljanju 
davčne osnove bo za rezidente na letni ravni načeloma ohranjen 
sistem integracije. Spremenil se bo le procent znižanja s sedanjih 
40% na 35%. Znižanje je posledica znižanja stopnje davka od 
dobička pravnih oseb (s 30% na 25% v letu 1995). V primeru 
dividend osebnih družb bo na letni ravni načeloma ohranjen 
veljavni sistem obdavčevanja. Akontacija dohodnine se bo po 
novem obračunavala in plačevala po stopnji 25% od dividend, 
plačanih rezidentom in nerezidentom, in sicer ne glede na vrsto 
prejemnika dividend (tudi od dividend, ki jih dosegajo družbeniki 
osebnih družb). 

4.5. Dohodek iz vzajemnih skladov 

Novost v predlogu zakona je natančna ureditev dohodka iz 
vzajemnih skladov. Tovrsten premik je opravljen z namenom 
zagotavljanja večje davčne nevtralnosti pri obdavčevanju 
dohodka iz različnih vrst naložb. 

V veljavnem zakonu o dohodnini dohodek iz vzajemnih skladov 
ni posebej urejen. Ureditev obdavčevanja dohodkov, ki jih fizične 
osebe dosegajo preko vzajemnih skladov, je bila sprejeta še pred 
razmahom tovrstnih naložb pri nas in zato ne upošteva njihovih 
posebnosti. Po veljavnem zakonu o dohodnini so po treh letih 
lastništva investicijskega kupona iz obdavčitve izvzeti vsi dohodki, 
ki jih investitor realizira ob odprodaji oziroma vnovčitvi investicijskih 
kuponov. 
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V Sloveniji trenutno poznamo rastoče sklade, ki ne delijo dohodka, 
temveč prihodke zadržujejo in s tem povečujejo vrednost enot 
premoženja sklada. Posamezni investitor dohodek iz povečanja 
vrednosti enot premoženja takega sklada doseže z odprodajo 
oz. vnovčitvijo investicijskega kupona. K prevladi tovrstnih skladov 
prispeva tudi davčna obravnava dohodkov investitorjev v 
vzajemne sklade, saj stimulira naložbe v rastoče sklade. Ohranitev 
enake davčne obravnave bi zavrla oblikovanje in naložbe v 
vzajemne sklade, domače ali tuje, ki svoje prihodke (obresti, 
dividende, iztržene dobičke pri naložbah, ipd.) ali čisti dobiček 
delijo, saj bi bili taki prihodki oziroma dobiček obdavčeni ob delitvi, 
medtem ko bi bili v primeru doseganja teh prihodkov v obliki 
povečane vrednosti enot premoženja sklada ob odsvojitvi oziroma 
vnovčitvi investicijskih kuponov, po treh letih v celoti neobdavčeni. 
Glede na širše zajemanje predvsem dohodkov iz naslova obresti 
in dividend v obdavčitev po predlogu zakona, bi taka rešitev 
pomenila ugodnejšo davčno obravnavo dohodkov iz naložb v 
vzajemne sklade. 

Po predlogu zakona je način obdavčitve dohodkov, ki jih fizične 
osebe dosegajo iz naložb v vzajemne sklade, odvisna od vrste 
dohodka, ki ga imetnik investicijskega kupona doseže pri 
vzajemnem skladu ter od davčne opredelitve vzajemnega sklada 
(tj. kvalificirani sklad, sklad, katerega poslovanje je usklajeno z 
Direktivo o investicijskih skladih, ali drugi sklad). 

Obdavčljivi dohodek je opredeljen široko in zajema dohodek, ki 
ga zavezanec doseže ob delitvi prihodkov ali čistega dobička 
vzajemnega sklada ter dohodek, ki ga zavezanec doseže v obliki 
povečanja vrednosti investicijskega kupona ob odsvojitvi ali 
vnovčitvi investicijskega kupona oziroma ob likvidaciji vzajemnega 
sklada. V primeru, ko bo zavezanec dosegel dohodek v obliki 
povečanja vrednosti investicijskega kupona vzajemnega sklada, 
se bodo pri ugotavljanju davčne osnove v določenem obsegu 
upoštevali tudi normirani stroški provizij. V primeru, ko bo 
zavezanec dosegel dohodek v obliki povečanja vrednosti 
investicijskega kupona pri kvalificiranem vzajemnem skladu, se 
bo dohodek razdelil na toliko delov, kot je virov prihodkov 
vzajemnega sklada (dividende, obresti, iztrženi dobički pri 
naložbah in drugi prihodki). Velikost posameznih delov se bo 
izračunala z uporabo t.i. deležev rasti vrednosti premoženja 
vzajemnega sklada v obdobju imetništva investicijskega kupona 
po viru rasti premoženja iz posameznih prihodkov vzajemnega 
sklada, ki jih bo mesečno izračunavala in objavljala družba za 
upravljanje, ki upravlja kvalificirani vzajemni sklad. V predlogu 
zakona je določena oprostitev plačila dohodnine za del dohodka, 
ki izvira iz prihodkov kvalificiranega vzajemnega sklada v obliki 
iztrženih dobičkov pri naložbah in sicer v primeru, ko je imel 
imetnik investicijski kupon v lasti več kot tri leta oziroma v primeru, 
ko je bil ta pridobljen z zamenjavo delnic, pridobljenih v postopku 
lastninskega preoblikovanja podjetij. 

Na splošno bo za dohodek, ki ga bo zavezanec dosegel pri 
vzajemnem skladu na podlagi delitve prihodkov v obliki obresti ali 
v obliki dela dohodka, ki izvira iz prihodkov kvalificiranega 
vzajemnega sklada v obliki obresti, na letni ravni veljal neobdavčen 
del dohodka, ki bo veljal tudi za nekatere vrste obresti, ter postopno 
povečevanje deleža dohodka, ki se vključi v obdavčljivi dohodek 
v prehodnem obdobju, kot je določeno v prehodnih določbah in 
kar velja tudi za obresti. Na splošno bo za dohodek, ki ga bo 
zavezanec dosegel pri vzajemnem skladu na podlagi delitve 
prihodkov v obliki dividend ali v obliki dela dohodka, ki izvira iz 
prihodkov kvalificiranega vzajemnega sklada v obliki dividend, 
na letni ravni veljalo enako znižanje kot velja za določene vrste 
dividend. Dohodek, ki ga bo zavezanec dosegel pri vzajemnem 
skladu na podlagi delitve prihodkov v obliki iztrženih dobičkov pri 
naložbah ali v obliki dela dohodka, ki izvira iz prihodkov 
kvalificiranega vzajemnega sklada v obliki iztrženih dobičkov pri 
naložbah, se bo na letni ravni lahko poračunaval z izgubo, 
ugotovljeno po poglavju 111.5. Dobiček iz kapitala. 

5. Dobiček iz kapitala 

Na področju obdavčitve dobička iz kapitala je pomembna novost 
v podaljšanju roka imetništva kapitala, in sicer za nepremičnine in 
pretežne lastniške deleže. 

Posebna ureditev pretežnih lastniških deležev je rešitev, ki sledi 
davčnim ureditvam v drugih državah. Natančna opredelitev 
pretežnega lastniškega deleža je pomembna tudi zato, ker ima 
tovrstna opredelitev hkrati tudi naravo pravila zoper izogib davku. 

Sedanji sistem obdavčitve dobička iz kapitala, ki po treh letih 
imetništva kapitala (nepremičnin, vrednostnih papirjev in deležev 
v kapitalu) omogoča oprostitev plačila davka od dobička iz kapitala, 
ne glede na njegovo vrsto in obseg, ni več ustrezen. Za razliko od 
sedanjega enotnega roka treh let bo po novem veljal različen rok 
glede na vrsto in obseg kapitala, ki se odsvoji.Tako bo po novem 
posebna ureditev brez določenega roka imetništva, veljala za 
primer odsvojitve pretežnega lastniškega deleža ali njegovega 
dela. Daljši, desetletni rok, bo veljal za nepremičnine. Daljši rok 
zanje je v skladu z mednarodno prakso na tem področju. Rok 
imetništva ostaja nespremenjen (tj. trileten rok) za druge 
vrednostne papirje in deleže v gospodarskih družbah, zadrugah 
in drugih oblikah organiziranja. V prehodnih in končnih določbah 
predloga zakona je - z namenom nevplivanja nove ureditve (tj- 
novih rokov) na odločitve davčnih zavezancev o odsvojitvah 
kapitala v obdobju pred uveljavitvijo predloga zakona - določena 
posebna ureditev v povezavi z obdavčitvijo in s štetjem rokov po 
novem v zvezi z dobički, doseženimi z odsvojitvijo nepremičnin 
in pretežnih lastniških deležev. Nova ureditev obdavčevanja 
dobičkov, doseženih z odsvojitvijo nepremičnin, bo tako zajela 
samo dobičke, ki bi bili obdavčljivi tudi glede na rok imetništva iz 
določb veljavnega zakona o dohodnini v primeru odsvojitve 
nepremičnine tik pred uveljavitvijo novega zakona o dohodnini- 
Podobno bo veljalo za pretežne lastniške deleže. Prav tako bo 
ureditev obdavčitve dobička, doseženega z odsvojitvijo 
pretežnega lastniškega deleža, po novem - ne glede na opredelitev 
pretežnega lastniškega deleža v predlogu zakona - zajemala 
samo dobičke, dosežene z odsvojitvijo takega deleža, ki ga t>o 
zavezanec imel ob ali po uveljavitvi predloga zakona. Petletni rok 
iz opredelitve pretežnega lastniškega deleža se torej ne bo šte' 
nazaj v obdobje pred uveljavitvijo novega zakona o dohodnini. 

Ena od pomembnih novosti na področju obdavčitve dobička & 
kapitala, ki sledi rešitvam v drugih razvitih tržnih ekonomijah, b° 
tudi razširitev ugotavljanja dobička iz kapitala ne samo v primež 
prodaje, temveč tudi v primeru vsakršne odsvojitve kapitala- 
Odsvojitev je širok pojem in bo med drugim nastopila tudi v primež 
darovanja (darovalec odsvoji). V tem delu se bo torej zakon 0 

dohodnini, ki ureja sistem obdavčitve dohodkov fizičnih osel3' 
približal zakonu o davkih občanov, ki ureja sistem obdavčitve 
dediščin in daril, torej davkov, ki bremenijo prejemnika dediščin® 
ali darila. V zakonu bodo določeni primeri odsvojitev kapitala, ki n® 
bodo obdavčljivi po tem poglavju zakona, razširitev ugotavljanj8 

dobička iz kapitala na primer vsakršne odsvojitve, pa bo omiljep 

tudi z uvedbo možnosti uveljavljanja odloga ugotavljanja davčn® 
obveznosti v določenih primerih. 

Oprostitev plačila dohodnine bo tako kot doslej veljala za dobile 
iz kapitala, dosežene v primeru prve odsvojitve delnic ali delež® 
v kapitalu, pridobljenega v procesu lastninskega preoblikovanj8 

podjetij, in po novem, pod določenimi pogoji, tudi za dobičke iZ 

kapitala, dosežene v primeru odsvojitve »glavnega prebivališča"- 

V predlogu zakona ostaja način ugotavljanja davčne osnove v 

splošnem podoben dosedanjemu, določene spremembe bod° 
uveljavljene le pri priznavanju stroškov, ki zavezancem nastanek 
v zvezi z odsvojitvijo kapitala. Izgube se bodo po novem, tako k" 
doslej, priznavale za poračun z dobički, doseženimi v iste^J 
davčnem letu. Sedanji sistem obdavčevanja dobička iz kapital 
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sPlošnem ne omogoča priznavanja stroškov, ki zavezancu 
nastanejo v zvezi z odsvojitvijo kapitala (izjema so stroški plačila 
oavka na promet nepremičnin ter stroški investicij in investicijskega 
vzdrževanja), po novem pa bodo zavezanci pri ugotavljanju 
davčne osnove lahko v določenem obsegu uveljavljali tudi 
nekatere druge stroške. 

Drugi dohodki 

V zakonu bo določena tudi kategorija drugih dohodkov, ki je v 
veljavnem zakonu določena med osebnimi prejemki. Kot drugi 
dohodki bodo določeni vsi tisti dohodki fizičnih oseb, ki jih ne bo 
Mogoče uvrstiti med katerega od že navedenih obdavčljivih 
dohodkov po tem zakonu. Navedena odprta definicija drugih 
dohodkov je potrebna zaradi tega, ker v zakonu ni mogoče našteti 
vseh različnih vrst dohodkov fizičnih oseb, ki se izplačujejo 
oziroma jih prejemajo fizične osebe in zato, ker se v praksi in v 
življenju pojavljajo tudi nove vrste izplačil dohodkov, ki jih sicer ne 
bl bilo mogoče zajeti v obdavčitev. Podobna kategorija drugih 
Prejemkov, vključno z nagradami in podobnimi prejemki, je 
vključena že v veljavni zakon o dohodnini, in sicer znotraj 
kategorije osebnih prejemkov. 

Med navedenimi prejemki bodo izrecno navedene nagrade, darila, 
dobitki v nagradnih igrah, priznavalnine in štipendije. Ne glede na 
,0, da bodo štipendije vključene med obdavčljive dohodke pa 
°do tudi vnaprej v pretežni meri ostale neobdavčene, kot to 

velja v skladu z veljavnim zakonom. Večina štipendij, ki bodo 
'"ancirane iz javnih sredstev v skladu s posebnimi predpisi, bo 
oproščena plačila dohodnine. Kadrovske in druge štipendije pa 
°do obdavčene le v delu, ki bo presegal raven minimalne plače, 
primeru štipendij za študij v tujini pa v višini, ki bo presegala 

raven 160% minimalne plače. 

Wed oprostitvami plačila dohodnine od drugih prejemkov bodo 
'Zrecno navedene tudi nagrade in priznanja za izjemne dosežke 
"a posameznem področju, če bodo izpolnjeni določeni pogoji, 
odobno bo tudi za posamezna povračila stroškov, ki se v 
oločenih primerih izplačujejo fizičnim osebam (brez izplačila 
onorarja), določena oprostitev plačila dohodnine ob izpolnjevanju 
o.očenih pogojev. Določen bo tudi minimalni prag, do višine 
aterega ne bodo obdavčena posamezna darila (predvsem 

Poslovna) in dobitki v nagradnih igrah. 

4. 

^ Poglavju IV. - Letna davčna osnova in davčne olajšave - bo 
oločeno, kako se ugotovi davčna osnova za odmero dohodnine a letni ravni, določen bo sistem davčnih olajšav ter njihova 

°rizacija in način obračuna dohodnine na letni ravni. 

^avčna osnova za odmero dohodnine na letni ravni bo tako kot 
slej določena kot vsota davčnih osnov, ugotovljenih za 

osamezno vrsto dohodka, ki ga bo fizična oseba pridobila v 
o'očenem davčnem letu. 

^r' ugotavljanju davčne osnove na letni ravni bo pri obrestih 

oh °^en n0obdavčen del dohodka, in sicer za določene vrste 
v 'esti (iz denarnih depozitov fizičnih oseb pri bankah in hranilnicah 

loveniji ali EU, vključno z dohodki iz varčevalnih pogodb po 
Vr
c,onalni stanovanjski varčevalni shemi, ter iz dolžniških 
ednostnih papirjev, s katerimi se trguje na borznem trgu v 
oveniji ali na priznanih borzah v EU) ter za dohodek, ki ga bodo 

(j8P?Zan°i dosegli pri določenih vzajemnih skladih na podlagi 
,l,ve prihodkov sklada v obliki obresti ali v obliki dela dohodka, 

oh*vira iz prihodkov kvalificiranega vzajemnega sklada v obliki 
ev

resti. 2 določitvijo neobdavčenega dela obresti bo ublažen 
ntualni negativni učinek uvedbe obdavčitve obresti na obseg 
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varčevanja, saj bo s tem večina malih varčevalcev tudi v bodoče 
imela dohodke iz naslova obresti neobdavčene. 

Pri ugotavljanju davčne osnove na letni ravni bo pri dividendah z 
namenom blažitve ekonomske dvojne obdavčitve dividend (tj. z 
davkom od dohodkov pravnih oseb in dohodnino) v splošnem 
upoštevano znižanje davčne osnove za 35%. V veljavnem zakonu 
o dohodnini se znižanje prizna v višini 40%. Znižanje procenta na 
35% je posledica znižanja stopnje davka od dobička pravnih 
oseb (s 30% na 25% v letu 1995). V primeru dividend, katerih 
plačnik je osebna družba v Sloveniji, se bo podobno kot doslej v 
letno davčno osnovo družbenika vštevala prejeta dividenda, 
povečana za plačan davek od dohodkov osebne družbe od deleža 
družbenika pri dobičku osebne družbe. Podobno bo veljalo tudi v 
primeru dividend, katerih plačnik je nosilec tihe družbe v Sloveniji. 
Enak procent znižanja se bo priznal tudi v primeru dohodka, ki ga 
bodo zavezanci dosegli pri določenih vzajemnih skladih na podlagi 
delitve prihodkov sklada v obliki dividend ali v obliki dela dohodka, 
ki izvira iz prihodkov kvalificiranega vzajemnega sklada v obliki 
dividend. 

Sistem davčnih olajšav bo v skladu s predlogom zakona večinoma 
spremenjen glede na veljavni sistem olajšav. Olajšave bodo tudi v 
bodoče ostale v obliki zmanjšanja davčne osnove. Razlog za 
tako odločitev je v tem, da je eden od namenov zakona slediti cilju 
globalne razbremenitve zavezancev glede na zatečeno stanje, 
kar glede na omejitve možnega izpada prihodkov iz naslova 
dohodnine zahteva zadržanje sistema olajšav v obliki, ki 
zmanjšuje davčno osnovo. Navedena oblika olajšav je z vidika 
korektnega merjenja oziroma izkazovanja sposobnosti plačila 
davčnih obveznosti davčnih zavezancev primernejša od oblike 
olajšav, ki zmanjšujejo davčno obveznost. 

Kot standardne olajšave bodo z zakonom določene splošna 
olajšava, ki je namenjena vsem zavezancem, osebne olajšave, 
ki so namenjene invalidom s 100% - no telesno okvaro, 
prejemnikom pokojnine, prejemnikom nadomestila iz obveznega 
invalidskega zavarovanja, prejemnikom priznavalnin in osebam, 
starejšim od 65 let, posebna olajšava, ki je namenjena osebam, ki 
vzdržujejo družinske člane ter posebne osebne olajšave za dijake 
in študente in za samozaposlene v kulturi. Kot standardne olajšave 
se praviloma štejejo tiste, ki so namenjene zavezancem zaradi 
njihovih določenih značilnosti oziroma razmer, kot so to primeroma 
družinske razmere, starost ali zdravje. Za razliko od standardnih 
olajšav so nestandardne praviloma vezane na določena dejanska 
vlaganja fizične osebe, ki jih je potrebno dokazati, kot primeroma 
velja za premije, plačane za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje. 

Nekatere standardne olajšave, ki so določene v veljavnem zakonu 
o dohodnini, bodo zadržane in ne bodo spremenjene niti po višini, 
sprememba bo le v tem, da bodo določene za leto vnaprej, in 
sicer v absolutnih zneskih. Take so olajšava za invalide s 100% - 
no telesno okvaro, seniorska olajšava in olajšava za otroke z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Splošna olajšava in 
posebna olajšava za otroke bosta povečani, in sicer bosta določeni 
na ravni minimalnih življenjskih stroškov za odraslo osebo oziroma 
otroka. Določeno je povečevanje olajšave za 34.400 tolarjev za 
drugega in vsakega nadaljnjega otroka. Tudi olajšava za druge 
vzdrževane družinske člane (ki niso otroci) bo povečana, in sicer 
bo določena v višini, kot bo veljala za vzdrževane otroke. Sedanja 
olajšava za prejemke dijakov in študentov, prejetih za delo preko 
študentskih servisov pa bo spremenjena na način, da jo bo lahko 
uveljavljala vsaka oseba do 26. leta starosti ob pogoju, da se bo 
izobraževala in bo torej imela status dijaka ali študenta in da njeni 
dohodki ne bodo presegali 1.600.000 tolarjev. Navedene olajšave 
bodo za razliko od veljavnega sistema, v katerem so določene v 
relativnem razmerju do povprečne plače zaposlenih v Sloveniji, 
ki se ugotavlja na podlagi dejanskih podatkov, določene za leto 
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vnaprej, in sicer v absolutnih zneskih, ki bodo valorizirani enkrat 
letno, na enak način, kot bo valorizirana tudi lestvica za odmero 
dohodnine. Razlog za spremembo inflacijskih mehanizmov, ki so 
vgrajeni v sistem dohodnine, je v pričakovanemu znižanju 
inflacijskih gibanj v prihodnjem obdobju. 

V zakonu bo posebej določena posebna osebna olajšava za 
samozaposlene v kulturi, ki so vpisani v razvid samozaposlenih 
v kulturi, in sicer v višini 15% prihodkov letno, pod pogojem, da 
prihodki ne presegajo določene višine. Posebej bo v zakonu 
navedena olajšava za prejemnike pokojnin iz obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, in sicer bo izražena 
v relativnem procentu od odmerjene pokojnine iz obveznega 
zavarovanja. Navedena olajšava bo določena v višini, ki bo po 
učinku ustrezala sedanjemu mehanizmu obračunanega 
neplačanega davka od pokojnin, ki je posledica obrutenja pokojnin 
s koeficientom povprečne stopnje davka od osebnih prejemkov, 
ki se plačujejo od plače. Posebej bo določena tudi olajšava za 
prejemnike nadomestila iz obveznega invalidskega zavarovanja 
in za prejemnike priznavalnine, in sicer bo izražena v relativnem 
procentu od odmerjenega nadomestila iz obveznega zavarovanja 
oziroma od priznavalnine. Navedena olajšava bo določena v višini, 
ki bo po učinku ustrezala sedanjemu mehanizmu obračunanega 
neplačanega davka od navedenih nadomestil in priznavalnin. 

Splošna olajšava bo določena v višini minimalnega dohodka, 
ugotovljenega na podlagi zakona o socialnem varstvu. V skladu z 
navedenim zakonom se z minimalnim dohodkom zagotavlja 
zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča 
preživetje. Navedeni minimalni dohodek je v skladu z zakonom o 
socialni varnosti za leto 2002 znašal 40.599 tolarjev mesečno 
oziroma 487.188 tolarjev letno, kar je znašalo približno 17,2% 
povprečne plače za leto 2002. Višina splošne olajšave v predlogu 
zakona temelji na navedenem razmerju med višino minimalnega 
dohodka in višino povprečne plače za leto 2002. 

V tem delu zakona bodo realizirane tudi odločbe Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije v zvezi z olajšavami za otroke in vzdrževanimi 
družinskimi člani. Odločba, ki se nanaša na višino olajšave za 
otroke bo uresničena na ta način, da bodo kot podlaga za olajšavo 
za otroka upoštevani minimalni življenjski stroški otroka. Ti so 
ugotovljeni na podlagi ugotovitev iz raziskave o minimalnih 
življenjskih stroških, ki sta jo v okviru Phare projekta izdelala dr. 
Nada Stropnik in dr. Tine Stanovnik iz Inštituta za ekonomska 
raziskovanja v sodelovanju z dr. Bernd Schultejem. Višina olajšave 
za otroke je določena v višini minimalnih življenjskih stroškov za 
otroka, starega nad 15 let, ki znašajo 80% minimalnega dohodka 
za odraslo osebo. Po podatkih za leto 2002 so ti minimalni stroški 
za otroka znašali 32.479 tolarjev mesečno oziroma 389.750 
tolarjev letno, kar je preračunano v delež od povprečne plače 
zaposlenih v Republiki Sloveniji za leto 2002 znašalo približno 
13,8% te plače. Višina olajšave za otroke, določene v zakonu 
temelji na navedenem razmerju med višino minimalnih življenjskih 
stroškov za otroka in višino povprečne plače za leto 2002. 

Višina olajšave se bo povečevala s številom otrok, in sicer za 
34.400 tolarjev za drugega in vsakega nadaljnjega otroka. Razlogi 
za zmanjšano progresivnost olajšave za drugega in vsakega 
nadaljnjega otroka pa so poleg splošnega povečanja olajšave za 
vsakega otroka tudi v tem, da so se direktni transferji, predvsem 
v obliki otroških dodatkov družinam v skladu z zakonom o 
starševstvu in družinskih prejemkih, ki se uporablja od 1.1.2002 
dalje, v splošnem povečali, poleg tega pa je bil z zakonom uveden 

tudi dodatek za velike družine, ki je namenjen družini s tremi ali 
več otroki. Ob tem je potrebno poudariti, da pri določanju višine 
olajšave ob upoštevanju minimalnih življenjskih stroškov, kot 
odbitek niso bili upoštevani transferji, ki jih država izplačuje direktno 
staršem v zvezi z vzdrževanjem otrok, čeprav je v odločbi 
ustavnega sodišča to izrecno navedeno. Navedeno bi pomenilo 
znižanje navedene olajšave. V zvezi z višino navedene olajšave 
je pomembno opozoriti tudi na to, da se v skladu s predlogom 
zakona navedena olajšava ne bo zniževala za lastne dohodke 
otroka, torej bo ostala nespremenjena tudi po preteku leta, za 
razliko od veljavnega sistema, po katerem se olajšava znižuje za 
nekatere lastne dohodka otroka in se na ta način lahko tudi zniža 
ali celo v celoti izniči. 

Odločbi ustavnega sodišča, ki se nanašata na določanje 
vzdrževanega družinskega člana, in sicer v zvezi z upoštevanjem 
olajšave za otroka v izvenzakonski skupnosti in za pastorka, sta 
uresničeni v delu, ki ureja sistem olajšav za vzdrževane družinske 
člane, in sicer pri definiciji otroka kot vzdrževanega družinskega 
člana. V predlogu zakona je otrok izvenzakonskega partnerja 
izenačen z otrokom v zakonski skupnosti. Pastorek je pri pravici 
do povečane olajšave izenačen z lastnim otrokom zavezanca. 

Poleg standardnih olajšav bodo z zakonom določene tudi olajšave, 
ki so povezane z vlaganjem sredstev fizičnih oseb za določene 
namene, in sicer za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, za prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje, 
in za nakup zdravil, zdravstvenih in ortopedskih pripomočkov, za 
prostovoljne prispevke za različne namene, za investicije 
namenjene reševanju stanovanjskega problema posameznika, 
za vzdrževanja stanovanja ali stanovanjske hiše, za nakup 
likovnih del, leposlovnih knjig, nosilcev audio-video vsebin, za 
vlaganja v obnovo kulturnih spomenikov, za šolnine in nakup 
učbenikov in strokovne literature, za priklop na internet in nakup 
ustrezne terminalne opreme, za plačane članarine političnim 
strankam in sindikatom ter za samoprispevek. Olajšava za 
prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo 
določena na način, kot je določena v veljavnem zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, valorizacija pa bo 
določena na način, kot bo veljal za standardne olajšave. Olajšava 
za prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje in zdravila te' 
pripomočke, za prostovoljne prispevke za različne namene, za 
investicije, namenjene reševanju stanovanjskega problema 
posameznika in za vzdrževanje stanovanja, za nakup likovni'' 
del in leposlovnih knjig, za šolnine, nakup učbenikov in strokovna 
literature, za priklop na internet ter za plačane članarine političnim 
strankam in sindikatom bodo določene največ v višini 2% letna 
davčne osnove zavezanca. Plačila samoprispevka bodo omejen8 
glede na zakonsko določbo glede omejitve višine samoprispevka- 

Glede na to, da bo potrebno olajšave določiti za leto vnaprej v 

absolutnih zneskih, bo zaradi čim bolj realne ocene gibanja 
parametrov, ki so pomembni za določitev višine olajšav, potrebno 
zneske določiti šele v tretji obravnavi zakona, in sicer na podlag1 

zadnjih znanih podatkov. 

Zgoraj navedene olajšave bodo v skladu s predlogom zakona 
lahko uveljavljali le rezidenti Slovenije. Določene standardna 
olajšave (splošno, seniorsko in posebno za vzdrževane družinska 
člane) bodo po pristopu Slovenije v Evropsko unijo lahko uveljavlja'! 
tudi rezidenti članic Evropske unije, ki bodo v Sloveniji dosega'1 

pretežen del svojega dohodka. 
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5. 

^ Poglavju V. - Stopnje dohodnine - je določena lestvica za odmero 
dohodnine. 

Lestvica bo imela za razliko od veljavne lestvice s šestimi davčnimi 
razredi, pet davčnih razredov, s stopnjami od najnižje v višini 
16% d0 najvišje v višini 50%. 

Lestvica bo določena za leto vnaprej, kar je pravilo tudi v drugih 
razvitih državah, predvsem v državah OECD, saj si na ta način 
ahko posameznik že za vnaprej izračuna svojo letno obveznost 

'z naslova dohodnine, glede na pričakovane letne dohodke. 
Lestvica bo vsako leto tudi valorizirana, na enak način kot 
standardne olajšave, in sicer s koeficientom rasti življenjskih 
Potrebščin, določenim na podlagi gibanja cen življenjskih 
Potrebščin. 

Glede na to, da bo potrebno lestvico oziroma neto letno davčno 
osnovo po davčnih razredih določiti za leto vnaprej v absolutnih 
zneskih, bo zaradi čim bolj realne ocene gibanja parametrov, ki 

Pomembni za določitev višine neto letne davčne osnove po 
"avčnih razredih, potrebno zneske določiti šele v tretji obravnavi 
zakona, in sicer na podlagi zadnjih znanih podatkov, enako kot 
Ve|ia tudi za zneske olajšav. 

6. 

^ Poglavju VI. - Obveznost plačevanja dohodnine - bo določena 
obveznost plačevanja dohodnine na letni ravni in med letom. Na 

ni ravni bo dohodnino za zavezanca odmeril davčni organ na 
Podlagi napovedi, ki jo bo vložil zavezanec. Odmera in poračun 
ohodnine se bo za posamezno davčno leto opravila po preteku 
6ta. z odločbo davčnega organa. Od dohodnine, odmerjene 
zavezancu za posamezno davčno leto, se bo odštela med letom 
Plačana dohodnina od posameznega dohodka, ki se šteje za 
Akontacijo dohodnine. 

^ed letom se bodo plačevale akontacije dohodnine, izračunane 
a Podlagi davčnega obračuna, ki ga bo opravil plačnik davka z 
avčnim odtegljajem ali pa zavezanec sam ali na podlagi odmere 
°ntacije dohodnine, ki jo bo opravil davčni organ na podlagi 

apovedi zavezanca ali pa na podlagi podatkov o katastrskem 
dohodku. 

^°ki in način plačevanja akontacije dohodnine od posameznih 
rsl dohodkov bo določen z zakonom o davčnem postopku. 

7. 

^ Poglavju VII. - Akontacije dohodnine - osnove in stopnje - bodo 
l očene stopnje in način izračuna akontacije dohodnine, ki se 

o plačevala med letom kot predplačilo dohodnine za rezidente in 
dokončni davek za nerezidente. Sprememba glede na veljavni 

> ,n 0 dohodnini bo v poenoteni uporabi izraza dohodnina tako 
® letni izračun kot tudi za medletni izračun in plačilo dohodnine, 

ko se bodo med letom izračunavale in plačevale akontacije 
ohodnine in ne več davki od posameznih vrst dohodkov kot 

Podvrsti dohodnine. 

Akontacije dohodnine se bodo od dohodkov iz delovnega 
razmerja, od pokojnin in od večine dohodkov iz dejavnosti 
izračunavale po progresivnih stopnjah, od ostalih dohodkov pa 
po stopnji 25%, razen od dohodkov od osnovne kmetijske in 
gozdarske dejavnosti, od katerih se bodo akontacije izračunavale 
po nižjih stopnjah in od nekaterih dohodkov iz zaposlitve in iz 
opravljanja dejavnosti, pri katerih bo dana možnost, da zavezanec 
izbere stopnjo v okviru določenega razpona. Za razliko od veljavne 
ureditve se bo akontacija dohodnine od dividend plačevala po 
enaki stopnji od dividend, plačanih nerezidentom ali rezidentom, 
in sicer v vseh primerih, ne glede na vrsto prejemnika dividend. 
Akontacija dohodnine od dohodkov, za katere bo veljal letni 
neobdavčen del dohodka (tj. obresti na denarne depozite fizičnih 
oseb pri bankah in hranilnicah v Sloveniji ali EU, vključno z dohodki 
iz varčevalnih pogodb po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, 
obresti na dolžniške vrednostne papirje, s katerimi se trguje na 
borznem trgu v Sloveniji, ali na priznanih borzah v EU ter določeni 
dohodki, doseženi pri vzajemnih skladih, ki imajo naravo obresti), 
se bo izračunala po nižji stopnji v višini 15%. Način plačila in rok 
plačila akontacij dohodnine od posameznih vrst dohodkov bo 
določen z zakonom o davčnem postopku. 

8. 

V poglavju VIII. - Odprava dvojnega obdavčevanja dohodkov 
rezidenta iz virov izven Slovenije - bo določena metoda odprave 
dvojnega obdavčevanja, ki bo veljala za vse vrste dohodkov. 
Navedena metoda se bo uporabljala v primeru, ko bo rezident 
dohodek dosegel v državi, s katero Slovenija nima sklenjene 
pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka. V primeru, 
ko bo rezident dohodek dosegel v državi, s katero ima Slovenija 
sklenjeno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, 
se bo uporabila metoda odprave dvojne obdavčitve po konkretni 
pogodbi. 

Odprava dvojnega obdavčevanja dohodkov rezidenta iz virov 
izven Slovenije bo po zakonu torej možna na način, ki ga omogoča 
metoda navadnega odbitka z omejitvijo po državah. Po tej metodi 
se bo v Sloveniji odmerjena dohodnina rezidenta, zmanjšala za 
ustrezen znesek dela v tujini plačane dohodnine (odbitek) od 
dohodkov, doseženih izven Slovenije, vključenih v njegovo davčno 
osnovo. Odbitek ne bo smel preseči nižjega od zneska dokončne 
in dejansko plačane dohodnine od tujih dohodkov ali zneska 
dohodnine, ki bi jo bilo potrebno plačati po tem zakonu od tujih 
dohodkov, če odbitek ne bi bil možen. Znesek dovoljenega odbitka 
se bo računal ločeno po posameznih državah, v katerih imajo tuji 
dohodki svoj vir. Navedena metoda zagotavlja večjo enakost 
rezidentov v primeru doseganja dohodkov iz domačih in tujih 
virov, saj se s to metodo odpravi razlika med nizko stopnjo davka 
v državi vira in stopnjo dohodnine v Sloveniji. Navedena metoda, 
ki se bo uporabljala za vse vrste dohodkov, je skladna z metodo, 
ki je določena v pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja 
dohodka in premoženja, ki jih je sklenila Slovenija. V nekaterih 
pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki jih je 
Slovenija nasledila od SFRJ, je namreč določena drugačna 
metoda izogiba dvojni obdavčitvi dohodka, in sicer metoda izvzetja 
oziroma oprostitve, kar pomeni, da se določeni dohodek, ki je 
dosežen v drugi državi pogodbenici in je v skladu s pogodbo 
obdavčljiv v tej drugi državi, ne obdavči v Sloveniji. 
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5. PRIKAZ UREDITEV V DRUGIH PRAVNIH 
SISTEMIH 

I. AVSTRIJA 

1) Davčni zavezanec 

Rezidenti so zavezanci za dohodnino od svetovnega dohodka in 
kapitalskih dobičkov. Nerezidenti so na splošno zavezanci za 
davek od določenega dohodka z virom v Avstriji. 

Posameznik je rezident Avstrije, če je njegovo prebivališče ali 
običajno prebivališče v Avstriji. Posameznik ima prebivališče v 
Avstriji, če tam stalno prebiva. V primeru bivanja v Avstriji, ki traja 
nad 6 mesecev, se šteje, da ima posameznik v Avstriji običajno 
prebivališče. 

Zakonci se obdavčujejo ločeno. Tudi otrok se obdavčuje ločeno. 

Dohodek nerezidentov se izračuna po pravilih, ki veljajo za 
računanje dohodka rezidentov. Vendar se nerezidentom ne prizna 
večina olajšav, ki se priznajo rezidentom (npr. stroški se odštevajo 
samo, če so povezani z dohodkom, doseženim v Avstriji). Osebno 
zmanjšanje davka se nerezidentom ne priznava. 

Na zahtevo se lahko državljani držav članic EU, za davčne namene 
obravnavajo kot »domnevni« rezidenti, če vsaj 90% svojega 
svetovnega dohodka dosegajo v Avstriji, ali če njihov dohodek, ki 
ni obdavčen v Avstriji, ne presega 6.975 EUR. 

2) Obdavčljivi dohodek 

Rezidenti so zavezanci za dohodnino od svetovnega dohodka, 
ne glede na to ali je prejet v denarju ali v naravi. V zakonu o 
dohodnini je določen seznam skupin obdavčljivega dohodka. 
Skupine dohodka so: 

dohodek iz zaposlitve; 
- dohodek iz poklicnih in drugih storitev; 

dohodek iz kmetijske in gozdarske dejavnosti; 
- dohodek iz trgovanja in poslovanja; 

dohodek iz nepremičnega premoženja; 
dohodek iz naložb; 
najemnine, plačila iz finančnega najema ter licenčnine in 
avtorski prejemki; in 

- drug naveden dohodek (vključno z določenimi anuitetami in 
dobički iz kapitala od zasebnega premoženja). » 

Obdavčljivi dohodek je skupni seštevek vseh skupin dohodka. 

3) Dohodek iz zaposlitve 

a) Plača 

Dohodek iz zaposlitve vključuje vsa nadomestila, v denarju ali v 
naravi, ki jih doseže zaposlena oseba in jih plača delodajalec ali 
tretja oseba. Po pravilu se od dohodka plača davčni odtegljaj. 
Zavezancu se kot zmanjšanje davčne osnove priznajo določeni 
stroški v zvezi z delom. 

b) Bonitete 

Načeloma so vse bonitete, prejete v naravi, obdavčljive kot 
dohodek iz zaposlitve. Bonitete vključujejo bonitete koriščenja 
stanovanjskih prostorov, službenih avtomobilov, brezplačnih 

počitnic itd. Davka so oproščene bonitete v obliki brezplačnega 
koriščenja športnih kapacitet, delovnih oblek, usposabljanja in 
pokojninskih premij, ki jih plačuje delodajalec. 

c) Pokojnine 

Pokojnine, ki jih prejme nekdanji delavec iz socialnega zavarovanja, 
od pokojninskega sklada, ali od delodajalca so del dohodka iz 
zaposlitve. Prispevki delodajalca v pokojninski sklad so oproščeni 
davka pri delavcu. Prispevki delavca v domači ali tuji pokojninski 
sklad v celoti zmanjšujejo dohodek iz zaposlitve, kadar so plačila 
prispevkov obvezna po zakonu. 

d) Dohodki direktorjev 

Prejemki, ki jih prejmejo direktorji, se obdavčijo kot dohodek iz 
zaposlitve, če so zaposlene osebe v družbi, sicer se obdavči kot 
dohodek od poklicnih storitev. Kadar ima direktor v lasti več kot 
25% v lastniškem kapitalu družbe, se prejemki štejejo za dohodek 
iz poklicnih storitev. 

4) Dohodek iz dejavnosti 

V dohodek iz dejavnosti se vključuje dohodek iz trgovanja in 
poslovanja, dohodek iz poklicnih in drugih storitev in dohodek iz 
kmetijske in gozdarske dejavnosti. Dohodek je dobiček, ugotovljen 
po določenih metodah. Stroški, ki nastanejo v zvezi s 

pridobivanjem, zagotavljanjem in ohranjanjem obdavčljivega 
dohodka, na splošno zmanjšujejo davčno osnovo. 

Pri ugotavljanju dobička se uporabljata dve metodi, in sicer metoda 
obračunane realizacije in metoda plačane realizacije. Metoda 
plačane realizacije se uporablja pri tistih zavezancih, ki niso dolžni 
voditi poslovnih knjig in jih tudi ne vodijo po prostovoljni odločitvi. 
Pri ostalih zavezancih se pri določanju dobička uporablja metoda 
obračunane realizacije, pri £emer se obdavčljivi dobiček določi 
kot razlika med vrednostjo sredstev podjetja na koncu finančnega 
leta in vrednostjo sredstev na koncu predhodnega finančnega 
leta z določenimi korekturami. 

Pri metodi plačane realizacije se dobiček ugotavlja kot razlika 
med prihodki in odhodki. Navedena metoda se predvsem uporablja 
pri zavezancih, ki dosegajo dohodek iz opravljanja poklicna 
dejavnosti. Določeni zavezanci, ki ugotavljajo dobiček po metod1 

plačane realizacije se pod določenimi pogoji lahko odločijo, da 
namesto dejanskih odhodkov uveljavljajo pavšalne odhodke- 
Pavšalni odhodki se priznajo kot procent od bruto prihodkov, 'n 

sicer v višini od 6% (za poslovno in poklicno dejavnost) do 120/4 

(za poučevanje in znanstveno dejavnost). Po priglasitvi se lahk" 
procent poveča (npr. za športnike, vključno z dohodki i* 
reklamiranja, do 33%; za umetnike in pisatelje do 12% in najv®£ 
8.725 EUR; za komercialne zastopnike do 12% in največ 5.825 
EUR). 

Način določanja dohodka iz kmetijske in gozdarske dejavnosti, 
se všteva v davčno osnovo, je odvisen od standardne vrednos'1 

kmetije.Ta odraža ekonomsko sposobnost kmetije, saj je ocenjen8 

na osnovi kapitaliziranoga letnega potencialnega dohodi 
posamezne kmetije. V oceno standardne vrednosti so zajeti tud1 

dohodki od različnih državnih pomoči, z izjemo subvencij z® 
podporo investicij. Kmetije so glede na standardno vrednos 
razvrščene v tri skupine. Kmetije s standardno vrednostjo na 
150.000 EUR so obvezne voditi standardno knjigovodstvo, 1(1 

temelji na metodi obračunane realizacije, v okviru katerega s" 
vse subvencije, razen investicijskih, obravnavane kot dohoda*- 
Kmetije s standardno vrednostjo med 65.000 in 150.000 EUP s°. 
obvezane voditi knjigovodstvo na osnovi plačane realizacije. Tu° 
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'e kmetije morajo subvencije prikazati kot svoj prihodek oziroma 
dohodek. Dohodek kmetije s standardno vrednostjo pod 65.000 

je obdavčen na podlagi pavšalne osnove, ki predstavlja 
okoli 30 % standardne vrednosti kmetije, preračunane na letno 
raven- Za take kmetije se šteje, da so subvencije že zajete v 
'Zračun davčne osnove in se zato ne obdavčujejo posebej. V 
Vsakem primeru pa mora kmet v davčni napovedi navesti ločeno 
'udi prejete subvencije. 

®) Dohodek iz naložb 

Dividende, prejete od rezidenčnih družb, se obdavčijo kot poslovni 
dohodek ali dohodek iz kapitala, in sicer v obeh primerih s končnim 
davčnim odtegljajem po stopnji 25%. Tudi obresti se obdavčijo kot 
Poslovni dohodek ali dohodek iz kapitala, in sicer v obeh primerih 
s končnim davčnim odtegljajem po stopnji 25%. 

dohodek iz premoženjskih pravic in dohodek iz nepremičnin se 
obdavčita kot poslovni dohodek ali dohodek iz oddajanja v najem, 
[sicer se plačila iz najema in dohodek iz premoženjskih pravic 

obdavčita po običajnih stopnjah dohodnine. 

7) Dobički iz kapitala 

dobički iz kapitala se obdavčijo, če so doseženi iz poslovanja, 
°t Spekulativni dobički, ali kot dobički iz odtujitve delnic ali deležev, 
1 so del pretežnega lastniškega deleža (družbenik ima, ali je imel 
kateremkoli času v obdobju preteklih pet let, neposredno ali 

jjos^edno, pretežni lastniški delež v višini 1% lastniškega kapitala 

Spekulativni dobički so deseženi iz: 
Prodaje nepremičnin v 10 letih od pridobitve; 
Prodaje drugega premoženja, še posebej vrednostnih papirjev 
(z določenimi izjemami), v 1 letu od pridobitve, in 
izvršitve izvedenih finančnih instrumentov v 1 letu. 

Kadar se proda zemljišče brez stavb, se kapitalski dobiček 
tanjša za 10% za vsako leto po obdobju imetništva pet let, tako 
aie prodaja zemljišča oproščena davka po 15 letih. Uveljavljena 

6 oprostitev za kapitalski dobiček iz odsvojitve nepremičnine, ki 
8 i8 uporabljala kot glavno prebivališče v določenem obdobju. 

Zmanjšanje davčne osnove, osebne olajšave in 
zmanjšanje davka 

Zmanjšanje davčne osnove 

0d<ški' nas,ali P" pridobivanju in ohranjanju dohodka, se lahko štejejo pri relevantni skupini dohodka. Določene skupine 

*aV0*anCeV' k' dosegajo dohodek iz zaposlitve, se lahko odločijo I Pavšalne stroške namesto dejanskih. Pavšalni stroški se 
kot procent od bruto dohodka. Zdravstveni stroški in 

2a° i20braževania se Priznajo samo, če tvorijo izredno breme zavezanca. Znesek priznanih stroškov je odvisen od dohodka 
Rezanca. 

b) Osebne olajšave 

Posebnih osebnih olajšav, ki se odštejejo od zavezančevega 
dohodka, ni. 

c) Zmanjšanje davka 

Vsem rezidentom se prizna splošno zmanjšanje davka, pri čemer 
je višina zmanjšanja odvisna od osebnih okoliščin in celotnega 
obdavčljivega dohodka zavezanca. Poročenim zavezancem se 
prizna posebno zmanjšanje davka vodji gospodinjstva za 
zakonca, katerega dohodek ne presega 2.200 EUR. Zavezanec, 
ki prejema oproščene otroške dodatke po zakonu o izenačevanju 
družin, je dodatno upravičen do letnega zmanjšanja davka za 
vsakega vzdrževanega otroka enako. 

Osebe, ki dosegajo dohodek iz zaposlitve, so upravičene do 
zmanjšanja davka iz naslova stroškov v zvezi z delom (prevoz 
na delo in z dela ipd.). Tudi upokojencem se prizna posebno 
zmanjšanje davka, ki se postopno znižuje pri pokojninah v višini 
od 16.715 EUR do 21.802 EUR. 

9) Davčne stopnje 

a) Davčna lestvica 

Davčna lestvica za leto 2003 je naslednja: 

Obdavčljivi dohodek (EUR) Stopnje (%) 
prvih 3.640 0 
naslednjih 3.630 21 
naslednjih 14.530 31 
naslednjih 29.070 41 
nad 50.870 50 

b) Davčni odtegljaj 

Od dividend in drugih udeležb v dobičku, ki jih prejme rezident, se 
plačuje končni davčni odtegljaj po stopnji 25%. 

Od naslednjih vrst obresti, ki jih prejemajo rezidenti, se plačuje 
končni davčni odtegljaj po stopnji 25%: 

obresti na depozite in druge dolžniške terjatve pri določenih 
bankah; 
obresti iz določenih vrednostnih papirjev, vključno z 
zamenljivimi obveznicami in obveznicami s pravico udeležbe 
na dobičku; 
dohodek iz udeležbe v investicijskih skladih in podobnih 
udeležb; in 
obresti iz vrednostnih papirjev, ki so jih izdale mednarodne 
organizacije po 30. septembru 1992. 

Delodajalci morajo od plač odtegniti davek, ki se obravnava kot 
predplačilo dohodnine, če je zavezanec dolžan oddati letno davčno 
napoved. Med drugim mora oddati davčno napoved, če je poleg 
dohodka iz zaposlitve dosegel tudi drugi dohodek, ki presega 
730 EUR ali če je bil hkrati zaposlen pri več delodajalcih. 
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II. NEMČIJA 

1) Davčni zavezanec 

Rezidenti so zavezanci za dohodnino od svetovnega dohodka. 
Nerezidenti so na splošno zavezanci za davek od določenega 
dohodka z virom v Nemčiji. 

Posameznik je ne glede na svoje državljanstvo, rezident Nemčije, 
če ima svoje prebivališče ali običajno bivališče v Nemčiji. 
Prebivališče je dom ali bivališče, ki ga ima dalj časa. Običajno 
bivališče je kraj, kjer je posameznik fizično prisoten v 
neprekinjenem obdobju daljšem od šest mesecev. 

Zakonca rezidenta, ki bivata skupaj, davek napovedujeta skupaj, 
razen če se odločita za ločeno napoved. Dohodek otrok se ne 
vključuje v obdavčljivi dohodek staršev, temveč se obdavčuje 
ločeno. 

Dohodek nerezidentov se izračuna po pravilih, ki veljajo za 
računanje dohodka rezidentov. Vendar se nerezidentom ne prizna 
večina olajšav, ki se priznajo rezidentom (npr. poslovni stroški in 
stroški, povezani z doseganjem dohodka, se odštevajo samo, 
če so ekonomsko povezani z dohodkom, doseženim v Nemčiji). 
Enako velja za odštevanje izgub. Večina osebnih olajšav, razen 
splošne olajšave, se nerezidentom ne priznava. 

Nerezidenti se lahko, ne glede na njihovo državljanstvo, odločijo, 
da se za davčne namene v Nemčiji obravnavajo kot »domnevni« 
rezidenti, če je vsaj 90% njihovega svetovnega dohodka 
obdavčljivega v Nemčiji, ali če njihov dohodek, ki ni obdavčen v 
Nemčiji, ne presega 6.136 EUR. Na splošno so »domnevni« 
rezidenti enako obravnavani kot rezidenti, ne glede na vrsto 
dohodka. 

2) Obdavčljivi dohodek 

Rezidenti so zavezanci za dohodnino od svetovnega dohodka, 
ki se uvršča v eno od naslednjih skupin: 
- dohodek iz zaposlitve, 
- dohodek iz poslovanja, 

dohodek iz poklicnih storitev, 
- dohodek iz kmetijstva in gozdarstva, 

dohodek iz oddajanja v najem nepremičnin in določenega 
opredmetenega premičnega premoženja ter dohodek iz 
premoženjskih pravic, 

- dohodek iz naložb kapitala, in 
drugi dohodek (dobički iz privatnih transakcij, preživnine, 
anuitete itd.). 

3) Dohodek iz zaposlitve 

a) Plača 

Dohodek iz zaposlitve je vsak znesek v denarju ali v naravi, ki ga 
prejme zaposleni v zvezi s svojo zaposlitvijo. Delodajalec mora 
od dohodka delavca obračunati in plačati davčni odtegljaj, povečan 
za solidarnostni dodatni davek in prispevke za socialno varnost. 

Določeni stroški so oproščeni davka do določene višine. 
Odpravnine so oproščene davka do višine 12.271 EUR, če so 
plačane zaradi prekinitve zaposlitve po odločitvi delodajalca ali 
sodišča. 

Zaposleni lahko odštejejo nekatere izdatke, povezane s 
pridobivanjem in ohranjanjem dohodka, v nekaterih primerih z 

določenimi omejitvami. Kadar stroški, ki so povezani z delom, ne 
presegajo 1.044 EUR, je zaposleni upravičen do pavšalnega 
zmanjšanja osnove v višini 1.044 EUR. Povračilo, ki ga delodajalec 
zagotovi za stroške javnega prevoza za prevoz na delo in z dela 
je oproščeno davka. 

b) Bonitete v naravi 

Bonitete v naravi, ki jih prejme zavezanec, ali nastanejo iz 
zaposlitve, kot dodatek k redni plači, so opredeljene kot dohodek 
iz zaposlitve. Praviloma se vrednotijo po tržni ceni, vključno z 
DDV. S posebnim aktom se letno določijo vrednosti nekaterih 
bonitet. Delodajalec se lahko odloči, da bo od določenih bonitet v 
naravi prevzel obveznost plačila davka po pavšalni stopnji- 
Vrednost bonitet se v takem primeru ne upošteva pri ugotavljanju 
obdavčljivega dohodka zaposlenega. 

c) Pokojnine 

Pokojnina iz obveznega pokojninskega zavarovanja se obdavči 
kot dohodek iz pretekle zaposlitve. 

d) Dohodki direktorjev 

Direktor, ki upravlja podjetje in direktor, ki je član upravnega odbora, 
se obravnava kot zaposleni. To pomeni, da mora vsa prejeta 
nadomestila na predpisan način napovedati kot dohodek iz 
zaposlitve v svoji davčni napovedi. Dohodek člana nadzornega 
sveta brez kakršnihkoli upravljavskih nalog, se obravnava kot 
dohodek iz poklicnih storitev. 

4) Dohodek iz dejavnosti 

V dohodek iz dejavnosti se vključuje dohodek iz kmetijstva i" 
gozdarstva, dohodek iz poslovanja in dohodek iz poklicnih storitev- 
Na splošno se obdavčljivi dohodek iz kmetijstva in gozdarstva 
ter dohodek iz dejavnosti ugotavljata po metodi neto primerljive 
vrednosti (razlika med vrednostjo sredstev podjetja na koncu 
finančnega leta in vrednostjo sredstev na koncu predhodnega 
finančnega leta), ki temelji na obračunani realizaciji. Vendar se 
lahko zavezanec v primeru, ko letni dobiček ne presega 25.000 
EUR in prihodki ne presegajo 260.000 EUR, odloči za metodo 
neto dohodka (razlika med prihodki in dohodki), ki temelji na plačani 
realizaciji. 

Pri obeh metodah stroški, nastali v zvezi z doseganje^ 
obdavčljivega dohodka, na splošno zmanjšujejo obdavčljiv" 
dohodek. Omejitve obstojijo še posebno pri stroških zasebnega 
značaja (darila ipd.) in stroških za potovanje med službo in domof 
s službenim avtomobilom (veljajo enake omejitve kot za 
zaposlene). 

Metoda neto dohodka je običajna metoda pri dohodku iz poklicni 
storitev. Metoda neto primerljive vrednosti se pri dohodki iz 
poklicnih storitev uporabi samo, če se zanjo odloči zavezanec- 

V dohodek iz kmetijstva in gozdarstva so kot del prihodkov na 
strani obdavčljivega dobička vključene tudi vse odškodnin0; 
subvencije in podpore dane v kmetijstvu. V primeru subvenc'i 
danih za daljšo dobo so le-te obdavčene kot predplačilo. Majhni"1 

kmetijam ni potrebno voditi knjig in se njihove dohodke določi na 
podlagi povprečnega zneska - pavšala. Ta vključuje tud' 
subvencije, tako da se te ne obdavčujejo ločeno. Dohodek 
gozdarstva je vedno obdavčen po pavšalu, ki pa sloni na 
upoštevanju normiranih stroškov. Ti so določeni v višini 35"' 
prodajne vrednosti. 
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6) Dohodek iz naložb 

Dohodek iz naložb vključuje dividende in obresti ter dohodek iz 
Premoženjskih pravic in dohodek iz oddajanja nepremičnega 
Premoženja v najem. V primeru dividend in obresti se prizna 
neobdavčeni del dohodka v višini 1.550 EUR letno. 

Ekonomska dvojna obdavčitev dividende in drugih razdelitev 
dobička se blaži z izvzetjem 50% dohodka iz obdavčitve (»sistem 
Polovičnega dohodka«)- Ta sistem velja tako za domače kot tudi ,uie dividende. Posledično se prizna samo 50% stroškov, ki so 
nastali v zvezi z doseganjem dohodka. 

7) Dobički iz kapitala 

Dobički iz kapitala so obdavčljivi, če znašajo skupni dobički vsaj 
512 EUR v letu in so doseženi: 

z odsvojitvijo nepremičnin in pravic iz nepremičnin, v 10 letih 
od datuma pridobitve, ali premičnin, vključno z delnicami in 
obveznicami, v 1 letu od datuma pridobitve; 
•z derivativnih transakcij, če je pogodbeno obdobje 1 leto ali 
manj; ali 
z odsvojitvijo, ki se opravi pred nakupom premoženja (kar se 
pogosto dogaja v primeru »forward« transakcij z delnicami in 
blagom). 

Dobički iz odsvojitve nepremičnin se ne obdavčijo, če se je 
nePremičnina uporabljala kot glavno prebivališče v določenem 
°bdobju. 

Dobički iz delnic v družbi, rezidenčni ali ne, so obdavčeni, če 
arUžbenik ima (ali je imel v obdobju preteklih 5 let), neposredno ali 
Posredno, pretežni lastniški delež (tj. vsaj 1% lastniškega kapitala 
pužbe). Odsvojitev takega deleža se ne šteje kot privatna 
ransakcija, temveč kot poslovna transakcija. To ima posledice 

nf* pokrivanje in prenašanje izgub. Kadar so obdavčeni, se dobički 
poravnavajo na enak način kot dividende po sistemu polovičnega 
a°hodka (tj. 50% dobičkov je oproščeno davka). 

Zmanjšanje davčne osnove, osebne olajšave in 
zmanjšanje davka 

a) Zmanjšanje davčne osnove 

Osebni in izredni stroški so osebni stroški, ki se odštevajo pri 
"9otavljanju davčne osnove. Natančno so določeni pogoji in 

^©jitve pri uveljavljanju teh stroškov. 

k) Osebne olajšave 

, ki zmanjšuje davčno osnovo, se prizna vsakemu 
Rezancu. 

f"® Vsakega vzdrževanega otroka zavezanca se priznata dve 
'etni 

uporabijo, če otroški dodatek, prejet med letom, presega ali je 
enak koristi iz olajšave. Mesečni otroški dodatek se plačuje med 
davčnim letom. Otroški dodatek se zagotavlja samo zavezancem 
rezidentom in samo za otroke rezidente. 

9) Davčne stopnje 

a) Davčna lestvica 

Dohodnina se obračuna po progresivnih stopnjah iz posebnih 
davčnih lestvic, ki so naslednje: 

Posamezni zavezanci: 

Letni dohodek 
(EUR) 

do 
7.236 do 
9.252 do 

nad 

Mejna stopnja Znaša davek 

7.236 
9.251 
55.007 
55.007 

(%) 
0 
19,96-23,02 
23,02-48,50 
48,50 

(EUR) 
0 
10-436 
444 - 16.798 
16.815 

- Zavezanca, ki oddata skupno davčno napoved: 

Letni dohodek 
(EUR) 

do 
do 
do 

nad 

14.472 
18.504 

14.471 
18.503 
110.015 
110.015 

Mejna stopnja 
(%) 
0 
19,96-23,02 
23,02-48,50 
48,50 

Znaša davek 
(EUR) 

0 
20 - 872 
888 - 33.596 
33.630 

Pavšalni olajšavi, in sicer otroška olajšava in olajšava za 
v*drževanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Te olajšave se ne 

Dodatno se odmeri dodatni solidarnostni davek v višini 5.5% od 
davka, izračunanega po zgornjih tabelah. 

b) Davčni odtegljaj 

Delodajalec mora od plač odtegniti davek. Tak davek se šteje za 
predplačilo dohodnine zaposlene osebe. 

Stopnja davčnega odtegljaja od dividend je 20% (oz. 21,1% 
vključno s 5,5%-nim dodatnim solidarnostnim davkom). 

Davek se odtegne tudi od obresti na zamenljive obveznice in 
obveznice ter posojila s pravico udeležbe v dobičku ter od 
dohodka iz udeležbe tihega družbenika pri poslovanju ali 
dejavnosti. Stopnja je 25% (oz. 26,38% vključno s 5,5%-nim 
dodatnim solidarnostnim davkom). 

Davek se odtegne od obresti, ki jih plačajo banke in od obresti, ki 
se plačajo rezidentom na določene obveznice. Stopnja je 30% 
(oz. 31,65% vključno s 5,5%-nim dodatnim solidarnostnim 
davkom). Anonimne transakcije pri bankah pa se obdavčijo po 
stopnji 35% (oz. 36,93% vključno s 5,5%-nim dodatnim 
solidarnostnim davkom). 

Davčni odtegljaj zmanjšuje končno dohodninsko obveznost 
zavezanca. 
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III. ITALIJA 

1) Davčni zavezanec 

Rezidenti so zavezanci za dohodnino od svetovnega dohodka. 
Nerezidenti so zavezanci za davek od dohodka z virom v Italiji. 

Posameznik je rezident, če: 
je registriran v italijanskem civilnem (javnem) registru; ali 
ima stalno prebivališče ali bivališče v Italiji, kot je definirano v 
civilnem zakoniku, 

v večjem delu davčnega leta. 

Stalno prebivališče je kraj običajnega bivališča; bivališče je kraj, 
kjer je posameznik vzpostavil svoje poslovno in interesno središče 
(središče življenjskih interesov). 

Dohodek zakoncev iz zaposlitve se obdavčuje ločeno. Nadalje 
se vsak zakonec obdavči od polovice dohodka od skupnega 
premoženja in od polovice dohodka mladoletnih otrok. 

Davek nerezidenta se izračuna na enak način kot davek 
rezidentov. Na splošno se davek odmeri od skupnega dohodka, 
doseženega v Italiji. Vendar se dohodek iz naložb in dohodek iz 
poklicnih storitev obdavčita z odtegljajem končnega davka ali z 
nadomestnim davkom. Drugi dohodek se obdavči po progresivnih 
davčnih stopnjah, in sicer na podlagi oddane davčne napovedi. 

Nerezidenti morajo oddati letno davčno napoved v zvezi z dohodki, 
ki imajo vir v Italiji, ki niso dohodki, od katerih se plača odtegljaj 
končnega davka ali nadomestni davek. Postopek je enak tistemu, 
ki velja za zavezance rezidente. 

2) Obdavčljivi dohodek 

Rezidenti so zavezanci za dohodnino od svojega svetovnega 
dohodka, ki se uvršča v katero od naslednjih skupin: 

dohodek iz zaposlitve; 
dohodek iz poklicnih storitev; 
dohodek iz dejavnosti, 
dohodek iz nepremičnega premoženja; 

- dohodek iz naložb; in 
mešan dohodek. 

Skupni obdavčljivi dohodek se izračuna tako, da se sešteje 
navedene dohodke. Dobički iz kapitala iz odsvojitve delnic in drugih 
vrednostnih papirjev ter iz prenosa ali odkupa oz. vnovčitve dolga 
ali dolžniških terjatev, se obdavčijo s posebnim davkom, ki 
nadomešča dohodnino. 

3) Dohodek iz zaposlitve 

a) Plača 

Za dohodek iz zaposlitve se štejejo vsa nadomestila, v denarju ali 
v naravi, vključno z darili, prejetimi med davčnim letom v povezavi 
z zaposlitvijo. Pokojnine vseh vrst in podobni prejemki se štejejo 
za dohodek iz zaposlitve. 

Na splošno so vsa nadomestila, ki jih plača delodajalec, obdavčljiva 
kot dohodek zaposlene osebe, z izjemo povračila potnih stroškov, 
z določenimi omejitvami in pod določenimi pogoji. 

V obdavčljivi dohodek se ne všteva: 
prehranjevanje v kantinah ali podobne storitve (z določenim 
dnevnim limitom); 
prevoz med službo in domom, celo če za prevoz skrbi tretja 
oseba; 
vrednost storitev, ki jih delodajalec opravlja v korist vseh 
zaposlenih za namene izobraževanja, rekreacije, zdravja in 
religioznih namenov ter socialne pomoči; 
izjemna in neponavljajoča se plačila (do zneska 258,23 EUR) 
vsem zaposlenim osebam ali določeni skupini zaposlenih 
oseb. 

b) Bonitete v naravi 

Na splošno se bonitete v naravi obdavčijo kot dohodek zaposlene 
osebe, če njihov znesek v davčnem obdobju presega 258,23 
EUR. Med bonitete v naravi se vštevajo bonitete, ki jih prejmejo 
družinski člani zaposlene osebe in pravice, da se jih prejme od 
tretjih oseb. 

Šteje se, da so bonitete v naravi dohodek v višini njihove tržne 
vrednosti, z določenimi izjemami. 

c) Pokojnine 

Pokojnine se na splošno obdavčujejo kot dohodek iz zaposlitve. 
Vendar se v primeru periodičnih izplačil, ki jih plača pokojninski 
sklad na podlagi zasebnih zavarovalnih polic, davek plačuje samo 
od 87,5% bruto zneska izplačila. 

d) Dohodki direktorjev 

Dohodki članov uprave in nadzornih svetov se obdavčujejo kot 
dohodek iz zaposlitve. 

4) Dohodek iz dejavnosti in poklicnih storitev 

Ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz dejavnosti temelji na 

principih ugotavljanja poslovnega dobička, določenih v predpisih, 
ki določajo računovodenje za poslovne namene. 2 davčnim1 

predpisi so določena odstopanja od principov ugotavljanja 
poslovnega dobička, ki se upoštevajo pri pripravi davčnega 
obračuna. Izgube se lahko prenašajo naprej in zmanjšujejo 
dobičke (davčno osnovo) v naslednjih petih letih. 

Dohodek iz poklicnih storitev je dosežen iz stalnih neodvisnih 
dejavnosti, ki niso poslovna dejavnost, npr. iz umetniških dejavnosti 
ali opravljanja poklicnih storitev. Obdavčljivi dohodek je razlika 
med prejetim plačilom in stroški, ki nastanejo pri tem, vključno s; 

- hotelskimi stroški, stroški pogostitve in razvedrila, ki s® 
odštejejo do višine 2% plačil, prejetih v preteklem letu; in 
amortizacijo stalnih sredstev, ki se uporabljajo v okvi^ 
doseganja dohodka iz poklicnih storitev. Amortizacija vozil, * 
se v večjem delu davčnega leta ne uporabljajo samo z® 
opravljanje poklicnih storitev, se dovoli samo do 50% stroškom 
priznanih za davčne namene. 

Vsi dohodki iz kmetijstva in gozdarstva v zasebnem sektorju s° 
obdavčeni na osnovi pavšalne ocene dohodka, ki je ocenjena 'ia 

osnovi kakovosti zemljišča in vrste rabe za vsako kmetijsk" 
zemljišče. Ocena je narejena ob upoštevanju povprečn® 
donosnosti. Pavšalna davčna osnova načeloma vključuje vs® 
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vrste dohodkov, vendar predstavlja nek povprečni znesek in je ni 
m°9oče prilagajati osebnim okoliščinam zavezanca. Subvencije 
Zato na kmetijah niso samostojna davčna osnova. 

Dohodek iz dejavnosti se na splošno obdavči po progresivnih 
s'opnjah dohodnine. 

t 
6) Dohodek iz naložb 

V Primeru, ko je nepremičnina oddana v najem, je davčna osnova 
enaka višjemu od ocenjenega dohodka ali najemnine, zmanjšane 
2a 15% izdatkov za vzdrževanje. 

dividende, razen dividend iz delnic, ki se nanašajo na opravljanje 
dejavnosti, dosežene iz pretežne udeležbe, so del obdavčljivega 
dohodka iz naložb. Trenutno je še v veljavi sistem imputacije, ki 
pa bo v skladu z načrtovano davčno reformo predvidoma 
odpravljen s 1.1.2004. V drugih primerih se dividende, ki jih prejmejo 
'•žične osebe, obdavčijo s končnim odtegljajem davka po stopnji 
12,5%. v teh primerih ni sistema imputacije. Vendar se v primeru 
dividend iz registriranih delnic ali deležev, družbenik lahko odloči 
Za obdavčitev po sistemu imputacije. 

y Primeru kotirajočih družb izraz »pretežna udeležba« pomeni 
lrr>etništvo 2% ali več glasovalnih pravic ali 5% ali več kapitala. V 
Primeru nekotirajočih družb so ti procenti 20% in 25%. 

Obresti iz domačih in tujih virov se na splošno obdavčijo s končnim 
odtegljajem davka. Izraz »obresti« ima za namene dohodnine 
Slrok pomen: vključuje prejemke iz brezkuponskih obveznic ter 
|nstrumentov z »globokim diskontom« oziroma podobnih 
'nstrumentov. 

Pri ugotavljanju davčne osnove od dividend in obresti se ne 
Priznavajo nikakršni izdatki. 

Dohodek v obliki licenčnin in dohodkov iz prenosa avtorskih 
Pravic, patentov, znamk, znanja in izkušenj ter podobnih pravic, 
Se obdavči kot dohodek iz poklicnih storitev, če ga prejme avtor 
a'i izumitelj ter kot mešan dohodek, če ga prejmejo druge osebe. 

rizna se proporcionalni odbitek za izdatke od bruto plače v višini 
^5o/°, če je prejemnik avtor ali izumitelj, ali če je premoženje, iz 
k3terega se dosežejo licenčnine in drug dohodek iz zgoraj 
Uvedenega prenosa, pridobljeno z nadomestilom. 

7) Dobički iz kapitala 

a) Nepremičnine 

Dobički iz kapitala, doseženi z odsvojitvijo nepremičnin v petih 
po pridobitvi, ki niso doseženi v okviru opravljanja dejavnosti 

al1 Poklicnih storitev, se obdavčijo kot mešan dohodek. Dobički iz 
. ernljišča, predvidenega za pozidavo, se obdavčijo kot dohodek 
12 'e skupine, tudi če se odsvojitev opravi po preteku petih letih od 
Pridobitve. 

Dobički iz kapitala iz rezidenčnih stavb, ki so se pretežno 
Porabljale kot glavno bivališče lastnika, se ne obdavčijo. Prav ako se davka oprostijo dobički iz kapitala iz zemljišč in stavb, ki 
o Pridobljeni kot dediščina ali darilo. 

b) Delnice in drugi vrednostni papirji 

Dobički iz kapitala iz delnic in drugih vrednostnih papirjev, ki se ne 
nanašajo na dejavnost ali poklicne storitve, se obdavčijo z 
posebnim davkom, ki nadomešča dohodnino. Dobički iz kapitala 
iz pretežnih udeležb se obdavčijo s tem davkom po stopnji 27%, 
sicer pa je stopnja 12,5%. Druga stopnja se nanaša tudi na dobičke 
iz prenosa ali odkupa obveznic ali dolžniških terjatev in izvedenih 
finančnih instrumentov. 

8) Zmanjšanje davčne osnove, osebne olajšave in 
zmanjšanje davka 

a) Zmanjšanje davčne osnove 

Prizna se standardno zmanjšanje davčne osnove (t.i. 
neobdavčeni del), ki se poveča v primeru dohodka iz poklicnih 
storitev, v primeru pokojnin ter v primeru dohodka iz zaposlitve 
Če je zavezanec dosegel več kot eno vrsto dohodka, se različni 
zneski ne seštevajo. Dejansko se zmanjšanje davčne osnove 
zmanjšuje s povečevanjem zneska dohodka. 

Davčna osnova se zmanjša tudi za obvezne prispevke za 
socialno varnost. 

b) Osebne olajšave 

Namesto osebnih olajšav, ki temeljijo na družinskih okoliščinah in 
se odštejejo od zavezančevega dohodka, se prizna zmanjšanje 
davka od celotnega dohodka za določene zneske. 

c) Zmanjšanje davka 

Prizna se zmanjšanje davka za vzdrževanega zakonca. 
Zmanjšanje davka se prizna tudi za vzdrževanega otroka (to 
zmanjšanje davka se deli med upravičenimi zavezanci). Dodatno 
se prizna zmanjšanje davka za vsakega otroka s starostjo do 3 
let. Vsa navedena zmanjšanja davka se priznajo pod pogojem, da 
otroci in druge vzdrževane osebe nimajo lastnega dohodka, ki 
presega 2.840,51 EUR pred osebnimi zmanjšanji davčne osnove. 

Prizna se zmanjšanje davka v višini 19% določenih osebnih 
izdatkov, vključno z: 

izdatki za operacije, medicinske specialiste in zobne proteze 
in sicer za znesek, ki presega 129,11 EUR; 
obrestmi na hipotekama posojila za bivališča v katerih biva 
lastnik in sicer največ do 686,89 EUR; 
premijami za zasebno življenjsko in zdravstveno zavarovanje 
in sicer največ do 245,32 EUR; in 
izdatki za srednjo in univerzitetno izobraževanje, ki ne 
presegajo zneska državnih šolnin. 

Od 1.1.2003 se zavezancem, ki dosegajo dohodek iz zaposlitve, 
prizna zmanjšanje davka do višine 235 EUR, zavezancem s 
pokojninami do 290 EUR, zavezancem z dohodkom iz poklicnih 
storitev pa do 126 EUR. Zavezancu, ki je dosegel različne vrste 
dohodka, se različni zneski ne seštevajo. Zmanjšanje davka se 
ne prizna, če dohodek iz zaposlitve ali pokojnina presega 52.000 
EUR oz. 32.000 EUR v primeru dohodka iz poklicnih storitev. 
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9) Davčne stopnje 

a) Davčne stopnje za davčno leto 2003 so: 

Obdavčljivi dohodek (EUR) Stopnja (%) 
do 15.000 23 
15.000 - 29.000 29 
29.000 - 32.600 31 
32.600 - 70.000 39 
nad 70.000 45 

Zgoraj navedene stopnje se povečajo za regionalni dodatni davek 
po stopnjah od 0,9% do 1,4%, odvisno od regije. Povečajo se 
lahko tudi za lokalni dodatni davek po stopnjah od 0% do 0,5%, 
odvisno od lokalne skupnosti. 

V primeru, ko dobički iz kapitala niso obdavčeni ločeno, se vključijo 
v obdavčljivi dohodek v skupini mešanega dohodka in obdavčijo 
po splošni stopnji. 

b) Davčni odtegljaj 

Plače in druga nadomestila iz zaposlitve, ki jih plačajo družbe, 
podjetja in poklicniki, se obdavčijo z odtegljajem davka, ki 
zmanjšuje prejemnikovo dohodninsko obveznost. Davek se 
odtegne po progresivnih davčnih stopnjah. 

Prejemki, ki jih poklicnikom plačajo družbe, podjetja ali poklicniki, 
se obdavčijo z odtegljajem davka po stopnji 20%. 

Obresti na posojila se obdavčijo z odtegljajem davka po stopnji 
12,5%, ki zmanjšuje prejemnikovo dohodninsko obveznost. 

Odtegljaj končnega davka po stopnji 27% se uporabi v primeru: 
obresti na tekoče račune pri bankah in poštah; in 
obresti na obveznice, izdane pri bankah in kotirajočih ali 
nekotirajočih družbah, z dospelostjo do 18 mesecev. 

Odtegljaj končnega davka po stopnji 12,5% se uporabi v primeru: 
obresti na državne obveznice; 
obresti na obveznice, ki jih izdajajo banke in družbe, z 
dospelostjo vsaj 18 mesecev. 

6. OBVEZNOSTI, KI IZHAJAJO IZ PRAVNEGA 
REDA EVROPSKE UNIJE 

Republika Slovenija se je v okviru pogajalskih izhodišč za področje 
10 - Obdavčitev zavezala, da bo uskladila svojo zakonodajo na 
področju obdavčevanja podjetij s pravnim redom EU in jo uveljavila 
z dnem dejanskega pristopa k EU. Obveznost uskladitve, ki se 
navezuje na Direktivo 90/434/EEC o enotnem sistemu obdavčenja, 
ki velja za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave 
delnic družb iz različnih držav članic, z dopolnitvami (Council 
Directive 90/434/EEC on the common system of taxation appli- 
cable to mergers, divisions, transfere of assets and exchanges 
of shares concerning companies of different Member States) in 
velja predvsem na področju obdavčevanja dohodkov pravnih 
oseb, pa deloma posega tudi na področje dohodnine. Temeljno 
načelo direktive je, da mora biti davčni režim v zvezi z združitvami, 
delitvami, zamenjavo delnic, prenosom sredstev in prenosom 
poslovne enote oziroma podružnice nevtralen z vidika 
konkurence pri nastopanju subjektov na trgu (davčni režim ne 
sme predstavljati ovire pri pretoku kapitala med različnimi državami 
članicami EU). Navedena nevtralnost davčnega režima posega 
tudi na obravnavo dohodka ali dobička, ki ga doseže fizična oseba 
pri zamenjavi vrednostnih papirjev z novimi v postopku združitve, 
delitve, prenosa sredstev in zamenjave delnic družb iz različnih 

držav članic. Navedene določbe direktive, ki se nanašajo na fizične 
osebe, so upoštevane pri pripravi predloga zakona o dohodnini. 

Med akti EU, ki se nanašajo na področje obdavčitve dohodkov 
fizičnih oseb je tudi Direktiva o obdavčitvi dohodka od prihrankov 
v obliki plačila obresti (Council Directive 2003/48/EC on taxation 
on savings income in the form of interest payments), ki je bila v 
okviru davčnega paketa sprejeta na Svetu ECOFIN dne 3.6.2003. 
Temeljni namen direktive je zagotoviti, da bi bil dohodek od 
prihrankov v obliki plačila obresti (od denarnih depozitov pri 
bankah, od dolžniških vrednostnih papirjev in od drugih podobnih 
finančnih terjatev), ki je izplačan v državi članici fizični osebi, ki je 
rezident druge države članice, učinkovito obdavčen v skladu z 
zakonodajo slednje države, torej države rezidentstva fizične 
osebe. Glede na navedeni namen je z direktivo za večino držav 
članic določen mehanizem avtomatske izmenjave informacij o 
obrestih fizičnih oseb med članicami za njihove rezidente. V 
prehodnem obdobju je za Avstrijo, Belgijo in Luksemburg določeno, 
da bodo od navedenih obresti fizičnih oseb pobirale davek po 
odbitku in manjši del prihodka iz tega naslova zadržale same, 
večji del pa posredovale državi, katere rezident je prejemnik 
obresti. Omenjene tri države članice ne bodo zavezane 
avtomatsko izmenjevati podatkov dokler Švica, Andora, Liech- 
tenstein, Monako in San Marino ne zagotovijo učinkovite izmenjave 
informacij glede obresti fizičnih oseb na zahtevo. 

Vsebino navedene direktive morajo države članice prenesti v 
domačo zakonodajo do 1.1.2004. Navedena zakonodaja pa bo 
začela veljati s 1.1.2005, če bodo izpolnjeni pogoji, ki so v direktivi 
navedeni v zvezi s tretjimi državami. Navedeni pogoji so predvsem 
uporaba ukrepov, ki ustrezajo ali ki so enaki tistim, ki jih določa ta 
direktiva, in sicer v Združenih državah Amerike, Švici, Andori, 
Liechtensteinu, Monaku in San Marinu in ustreznim odvisnim ali 
pridruženim ozemljem držav članic. V skladu z direktivo bi torej 
Slovenija morala prenesti določbe direktive v domačo zakonodajo 
najkasneje do dneva pristopa, torej do 1.5.2004 in uveljaviti pogoje 
za avtomatsko izmenjavo informacij o obrestih s 1.1.2005. 

Ker Slovenija trenutno nima zakonodaje, ki bi urejala to področje 
in nima davka na obresti fizičnih oseb, je v zvezi z predlogom 
navedene direktive Ministrstvo za finance dne 27.5.2003 preko 
pristojnih organov vložilo zahtevo za informiranje in posvetovanje 
s Svetom EU v zvezi z implementacijo Direktive o obdavčenju 
dohodka od prihrankov v obliki plačila obresti. Slovenija je na 
zasedanju stalnih predstavnikov COREPER II 28.5.2003 
izpostavila, da ne bo sposobna izvajati direktive o obdavčevanju 
dohodka od prihrankov v obliki plačila obresti, ker trenutno nima 
zakonodaje, ki bi urejala to področje in nima davka na obresti. 
Zato je predlagala dvoletno prehodno obdobje za implementacijo 
direktive, ki je bilo določeno tudi na podlagi predhodno opravljenih 
posvetovanj z bančnim sektorjem. Navedeno stališče je potrdil® 
tudi Vlada Republike Slovenije. Slovenija je skladno s 57. členom 
Pristopne pogodbe naslovila zahtevo za prehodno obdobje na 
Evropsko komisijo, ki lahko za zakonodajo, ki bo sprejeta pred 
1.5.2004, pripravi predlog derogacije, ki jo sprejme Svet EU. 

Skladno z zahtevanim prehodnim obdobjem bo Republik3 

Slovenija morala najkasneje do 1.5.2004 uskladiti davčne predpis® 
z določbami direktive (zakon o dohodnini in zakon o davčnem 
postopku) ter za leto 2007 uveljaviti avtomatsko izmenjav" 
informacij o dohodku od prihrankov v obliki plačila obresti, & 
bodo izpolnjeni pogoji, ki so v direktivi navedeni v zvezi s tretjim1 

državami. 

Na podlagi navedene direktive je v zakon o dohodnini vgrajen3 

rešitev, po kateri bodo rezidenti držav članic EU, ki so upravičen' 
lastniki dohodka, oproščeni plačila dohodnine od dohodkov 
prihrankov v obliki plačila obresti, ki imajo vir v Sloveniji, in sicer z 
dnem uveljavitve direktive. 
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Med akti EU, ki se nanašajo na področje dohodnine sta tudi dve 
Priporočili, in sicer: 

Priporočilo 94/79/EC o obdavčevanju določenih dohodkov, ki 
jih prejmejo nerezidenti v državi članici, ki ni država njihovega 
rezidentstva (Recommendation 94/79/EC on the taxation of 
certain items of income received by non-residents in a Mem- 
ber State other than that in which they are residents), in sicer 
na način, kot velja za rezidente te države, ob pogoju, da 
nerezident v tej državi dosega več kot 75% celotnega 
obdavčljivega dohodka in 
Priporočilo 94/390/EC o obdavčevanju majhnih in srednjih 
podjetij (Recommendation 94/390/EC on the taxation of small 
and medium-sized enterprises). 

Glede na pravno naravo priporočil kot pravnih aktov EU, za katere 
Ve'ja, da je v ospredju predvsem njihova politična narava, v zvezi 
* navedenimi priporočili ni neposredne pravne obveznosti držav 
članic, so pa pomembna iz razloga, ker pogosto pomenijo splošno 
usmeritev na določenem področju. Upoštevaje navedeno in 
Predviden čas pristopa Slovenije k EU, sta v predlogu zakona 
srniselno upoštevani obe navedeni priporočili in določeni sodni 
judikati (odločbe ECJ). 

7- OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 

Izhodišča, ki so bila upoštevana pri pripravi predloga zakona, so 
zastavljena v smeri globalne razbremenitve zavezancev za 
dohodnino, s posebnim poudarkom na razbremenitvi zavezancev 
v najnižjih dohodkovnih razredih. 

Olajšave bodo tudi vnaprej ostale določene v obliki, ki zmanjšuje 
davčno osnovo, razen olajšave za prejemnike pokojnin, olajšave 
Za prejemnike nadomestil iz obveznega invalidskega zavarovanja 
ln olajšave za prejemnike priznavalnin, ki bodo določena v obliki, 
K' zmanjšuje davčno obveznost. V primerjavi z veljavnim sistemom 
dohodnine se bodo spremenile standardne olajšave. Povečala se 
bo splošna olajšava, ki je namenjena vsem zavezancem za 
Pokrivanje minimalnih življenjskih stroškov, zato je določena na 
Podlagi zakona o socialnem varstvu v višini minimalnega dohodka. 
Prav tako bo povečana tudi olajšava za vzdrževane otroke, ki je 
določena na podlagi višine minimalnih življenjskih stroškov za 
otroke in v enaki višini bo določena tudi olajšava za druge 
vzdrževane družinske člane. Uvedena bo posebna olajšava za 
upokojence, ki bo namenjena zavezancem, ki prejemajo pokojnino 
J5 obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
°oločena je v takšni višini, da v povprečju upokojenci, ki bodo 
'meli pokojnino kot edini vir, tako kot v veljavnem sistemu, tudi po 
Predlaganem zakonu, ne bodo plačevali dohodnine. Uvedena bo 
'udi posebna olajšava za delovne invalide, prejemnike nadomestil 
12 obveznega invalidskega zavarovanja in za prejemnike 
Priznavalnin. Za osebe, mlajše od 26 let, ki se bodo izobraževale 
ln njihovi dohodki ne bodo presegali 1.600.000 tolarjev, bo določena 
Posebna olajšava, ki bo omogočala, da njihovi dohodki iz dela 
Pfeko študentskih servisov, če ne bodo presegali zneska v višini 
Približno letne minimalne plače, praviloma ne bodo obdavčeni, 
^'ajšave bodo določene na izhodiščih in razmerjih posameznih 
kategorij dohodkov (npr. minimalnega dohodka in minimalne plače) 

0 Povprečne plače, ki temeljijo na podatkih za leto 2002, saj ni 
[Mogoče vnaprej natančno oceniti, kakšna bodo ta razmerja v le'u 2005. 

^si 'inančni učinki so izračunani na bazi podatkov iz napovedi za 
°drri8ro dohodnine za leto 2001, to je na dohodninskih podatkih 
*a 1 -157.909 zavezancev, ki so plačali 288,4 mlrd SIT dohodnine. 

S predlagano zakonsko ureditvijo se bo v povprečju davčna 
obremenitev fizičnih oseb v Republiki Sloveniji znižala, najbolj 
davčnim zavezancem v najnižjih dohodkovnih razredih. Po 
podatkih napovedi za odmero dohodnine za leto 2001 je v tem 
letu v povprečju vsak davčni zavezanec plačal 249.086 tolarjev 
dohodnine, po predlogu zakona pa bi jo v povprečju plačal 225.324 
tolarjev, kar je za približno 9,5 % manj. Najbolj so davčno 
razbremenjeni zavezanci z dohodki do višine 50 % povprečne 
plače. Po podatkih iz napovedi za odmero dohodnine za leto 2001 
je bilo zavezancev z dohodki do 50% povprečne plače okrog 
30%, v povprečju se bo njihova davčna obremenitev znižala za 
približno 40,5%. Davčnih zavezancev z dohodki med 50% in 100 
% povprečne plače je bilo v letu 2001 44,6%, njihova davčna 
obremenitev pa bo v povprečju nižja za približno 19%. Zavezancev 
z dohodki med 100% in 150% povprečne plače je bilo v letu 2001 
15,9 %, po predlogu zakona se bo njihova povprečna davčna 
obremenitev znižala za približno 9%. Davčnih zavezancev z 
dohodki med 150% in 200% povprečne plače je bilo v letu 2001 
4,9% vseh zavezancev, v povprečju se bo njihova davčna 
obremenitev znižala za dobre 4,7%. Povprečna davčna 
obremenitev zavezancev z dohodki nad dvema povprečnima 
plačama pa bo nižja za 3,3%. 

Po predlogu zakona se v davčni lestvici število davčnih razredov 
v primerjavi z veljavnim zakonom o dohodnini zniža iz šest na pet 
davčnih razredov, davčne stopnje pa so določene med 16% in 50 
%. Povprečna efektivna davčna stopnja, izražena z razmerjem 
med dohodnino in obdavčenim dohodkom se bo po oceni znižala 
iz 11,6 % na 10,5 %. V prvem davčnem razredu bo po oceni 
okrog 62% davčnih zavezancev, njihova povprečna efektivna 
davčna stopnja pa se bo znižala iz 5,6% v sedanjem sistemu na 
3,4 % po predlogu zakona. Ocenjujemo, da bo z najvišjo davčno 
stopnjo obdavčenih 0,7 % vseh davčnih zavezancev, in sicer s 
povprečno efektivno davčno stopnjo 29,3 %, kar je približno enako 
kot po veljavnem sistemu dohodnine. 

Simulacije predlaganih davčnih stopenj in davčnih olajšav na 
povprečni letni plači za leto 2002 pokažejo podobne rezultate kot 
simulacije na podatkih iz napovedi za odmero dohodnine za leto 
2001. 

Na podlagi podatkov napovedi oziroma podatkov iz odmernih 
odločb za dohodnino 2001, ob predpostavki strukture in višine 
virov dohodnine ter strukture uveljavljenih olajšav za leto 2001, je 
glede na predlagano zakonsko ureditev obdavčitve dohodkov 
fizičnih oseb ocenjen izpad proračunskih prihodkov iz naslova 
dohodnine v letu 2005 za okrog 26 mlrd tolarjev ter v letu 2006 za 
okrog 9 mlrd tolarjev. Ocenjeni izpad prihodkov iz naslova 
dohodnine se bo pokril v breme drugih proračunskih prihodkov. 

Dohodnina predstavlja v strukturi prihodkov konsolidirane 
globalne bilance javnega financiranja v Sloveniji 14,7%, in sicer v 
državnem proračunu 16,4% vseh prihodkov in v občinskih 
proračunih 42,1% vseh prihodkov občin. S tega vidika ima 
predlagana zakonska ureditev, ki pomeni precejšen izpad davčnih 
prihodkov, vpliv tako na državni kot tudi na občinske proračune. 

Vlada Republike Slovenije je sicer že pri pripravi državnega 
proračuna in pri izračunu pripadajočih sredstev finančne 
izravnave za leto 2005 upoštevala učinke zmanjšanja prihodkov 
iz dohodnine pri občinah, ki prejemajo finančno izravnavo, 
dejanske učinke pa bo možno upoštevati šele po sprejetju zakona 
o dohodnini pri pripravi sprememb državnega proračuna za leto 
2005, vendar v mejah finančnih možnosti državnega in občinskih 
proračunov. 
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BESEDILO ČLENOV: 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

(1) S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja 
dohodnine. 

(2) Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. 

2. člen 
(uporaba zakona) 

Dohodnina se ugotavlja po določbah zakona, ki velja na dan 1. 
januarja leta, za katero se dohodnina odmerja, če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

3. člen 
(pripadnost dohodnine) 

Dohodnina je prihodek državnega proračuna, če ni z zakonom 
drugače določeno. 

II. ZAVEZANEC ZA DOHODNINO IN OBSEG DAVČNE 
OBVEZNOSTI 

4. člen 
(zavezanec za dohodnino) 

Zavezanec in zavezanka za dohodnino je fizična oseba (v 
nadaljnjem besedilu: zavezanec). 

5. člen 
(obseg davčne obveznosti) 

(1) Rezident in rezidentka (v nadaljnjem besedilu: rezident) je 
zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v 
Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Slovenija) in od vseh 
dohodkov, ki imajo vir izven Slovenije. 

(2) Nerezldent in nerezidentka (v nadaljnjem besedilu: nerezident) 
je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v 
Sloveniji. 

1. Rezidentstvo 

6. člen 
(rezident) 

Zavezanec je rezident Slovenije v kateremkoli času v davčnem 
letu, če v tem času izpolnjuje katerega od naslednjih pogojev: 

1. ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji; 

2. biva izven Slovenije zaradi zaposlitve v diplomatskem 
predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji Republike Slovenije 
ali misiji Republike Slovenije pri Evropski komisiji, kot javni 
uslužbenec z diplomatskim ali konzularnim statusom, ali je 
zakonec ali vzdrževani družinski član takega javnega uslužbenca 
in prebiva s to osebo; 

3. je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali 
tekočega leta in biva izven Slovenije zaradi zaposlitve: 

a) v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni 
misiji Republike Slovenije ali misiji Republike Slovenije pri 
Evropski komisiji kot javni uslužbenec v tehnični ali 
administrativni funkciji, brez diplomatskega ali konzularnega 
statusa; 

b) kot javni uslužbenec ali funkcionar v državnem organu ali 
organu lokalne skupnosti, in sicer v državi, ki na podlagi 
recipročnosti takega uslužbenca ne šteje za svojega 
rezidenta; 

c) kot javni uslužbenec ali drug uslužbenec v institucijah 
Evropske skupnosti; 

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

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

7. člen 
(nerezident) 

(1) Ne glede na 6. člen tega zakona je zavezanec nerezident, če 
izpolnjuje katerega od naslednjih pogojev: 

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

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

3. bi postal rezident samo zaradi zaposlitve: 

a) v diplomatskem predstavništvu, konzulatu ali mednarodni 
misiji tuje države v Sloveniji kot uslužbenec v tehnični ali 
administrativni funkciji brez diplomatskega ali konzularnega 
statusa in ni slovenski državljan; 

b) kot uslužbenec tuje države v Sloveniji v funkciji, ki ni 
diplomatska, konzularna ali mednarodna, pod pogojem, da ta 
tuja država na podlagi recipročnosti, podobnega uslužbenca 
Republike Slovenije ne šteje za svojega rezidenta; 

c) kot javni uslužbenec ali drug uslužbenec v institucijah 
Evropske skupnosti v Sloveniji. 

4. je fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

a) bo bivala v Sloveniji izključno zaradi zaposlitve kot tuj 
strokovnjak za dela, za katera v Sloveniji nI dovolj ustreznega 
kadra, 

b) ni bila rezident v kateremkoli času petih let pred prihodom 
v Slovenijo, 

c) ni lastnik nepremičnega premoženja v Sloveniji in 

d) bo bivala v Sloveniji skupno manj kot 365 dni. 

5. je fizična oseba, ki biva v Sloveniji izključno zaradi študija ali 
zdravljenja. 
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(2) O izpolnjevanju pogojev iz 4. točke prvega odstavka tega 
flena odloči pristojni davčni organ in o tem osebi izda pisno potrdilo. 

2. Vir dohodka 

8. člen 
(splošno o virih dohodka) 

Dohodek ima vir v Sloveniji, če je po katerikoli od določb tega 
Poglavja mogoče določiti vir dohodka v Sloveniji. 

9. člen 
(vir dohodka iz zaposlitve in iz opravljanja storitev in 

poslov) 

Dohodek iz zaposlitve in dohodek iz opravljanja storitev in poslov 
imata vir v Sloveniji, če se zaposlitev izvaja ali storitev oziroma 
Posel opravi v Sloveniji. 

10. člen 
(vir dohodka, če je dohodek izplačal rezident ali 

poslovna enota nerezidenta v Sloveniji) 

(1) Dohodki imajo vir v Sloveniji, če je dohodek izplačala ali ji je bil 
Vračunan, oseba, ki je rezident po tem zakonu ali po zakonu, ki 
ureja davek od dohodkov pravnih oseb, ali poslovna enota 
nerezidenta po tem zakonu ali po zakonu, ki ureja davek od 
dohodkov pravnih oseb, in sicer: 
1 • dohodek iz zaposlitve in dohodek iz opravljanja storitev in poslov, 

se v skladu s tem zakonom oziroma zakonom, ki ureja davek 
°d dohodkov pravnih oseb, šteje za odbitno postavko pri izračunu 
davčne osnove rezidenta ali poslovne enote nerezidenta iz virov 
dohodka znotraj Slovenije ali bi bil odbitna postavka, če bi rezident 
ali poslovna enota nerezidenta bil zavezanec oziroma ne bi bil 
oproščen dohodnine ali davka od dohodkov pravnih oseb; 

2- dohodek, izplačan delojemalcem, tudi članom uprave, članom 
nadzornih svetov ali drugim osebam, ki opravljajo podobno 
'unkcijo, iz dobička; 

3- Pokojnine in drugi dohodki iz naslova pokojninskega in 
"ivalidskega zavarovanja; 

^ dividende; 

5- obresii, dohodek iz prenosa premoženjske pravice in dohodek 
j* oddajanja premoženja v najem, razen v primeru, če je dohodek 
^Plačala poslovna enota izven Slovenije in se v skladu s tem 
zakonom oziroma zakonom, ki ureja davek od dohodka pravnih 
°seb šteje za odbitno postavko pri izračunu davčne osnove, ki 
Pfipada poslovni enoti izven Slovenije; 

vsak drug dohodek, za katerega ni mogoče določiti vira po 9., 
11. do 14. členu ali po drugih določbah tega člena, razen v primeru, 

6 ie dohodek izplačala poslovna enota izven Slovenije in se v 
skladu s tem zakonom oziroma zakonom, ki ureja davek od 
dohodkov pravnih oseb, šteje za odbitno postavko pri izračunu 
davčne osnove, ki pripada poslovni enoti izven Slovenije. 

'2) Za poslovno enoto nerezidenta po tem zakonu se šteje 
Poslovna enota nerezidenta, določena z zakonom, ki ureja davek 
°d dohodkov pravnih oseb. 

11. člen 
(vir dohodka iz opravljanja dejavnosti) 

(1) Dohodek, ki ga pridobi rezident z opravljanjem dejavnosti, ima 
vir v Sloveniji, razen dohodka, ki ga pridobi z opravljanjem 
dejavnosti v ali preko poslovne enote v tujini. 

(2) Dohodek, ki ga pridobi nerezident z opravljanjem dejavnosti v 
ali preko poslovne enote v Sloveniji, ima vir v Sloveniji. 

(3) Šteje se, da je dohodek od premičnin, ki so del poslovnega 
premoženja poslovne enote, vključno z dohodkom od odtujitve te 
poslovne enote, pridobljen z opravljanjem dejavnosti v ali preko 
poslovne enote. 

12. člen 
(vir dohodka od nepremičnin in od dohodka iz 

kmetijske in gozdarske dejavnosti) 

(1) Dohodek od nepremičnine in pravic na nepremičnini, vključno 
z dobičkom iz kapitala od odsvojitve nepremičnine, ki je v Sloveniji, 
ima vir v Sloveniji. 

(2) Dobiček iz kapitala od odsvojitve nepremičnine iz prvega 
odstavka tega člena je tudi dobiček iz kapitala od odsvojitve 
lastniških deležev in pravic iz lastniških deležev v gospodarski 
družbi, zadrugi ali drugi obliki organiziranja, katerih več kot 50% 
vrednosti izhaja posredno ali neposredno iz nepremičnin in pravic 
na nepremičninah, ki so v Sloveniji. 

(3) Dohodek iz kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki se opravlja 
na zemljiščih, ki so v Sloveniji, ima vir v Sloveniji. 

13. člen 
(vir dohodka od vrednostnih papirjev in lastniških 

deležev) 

Dohodki od: 

1. vrednostnih papirjev in pravic iz vrednostnih papirjev, ki jih 
izdajo: 
a) Republika Slovenija, Banka Slovenije ali samoupravne 

lokalne skupnosti, 
b) gospodarske družbe, zadruge in druge oblike 

organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v 
Sloveniji, in 

2. lastniških deležev in pravic iz lastniških deležev v 
gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah 
organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji, 

vključno z dobičkom iz kapitala, doseženim z njihovo odsvojitvijo, 
imajo vir v Sloveniji. 

14. člen 
(vir dohodka iz vzajemnih skladov) 

Dohodek iz vzajemnega sklada ima vir v Sloveniji, če vzajemni 
sklad upravlja družba za upravljanje, ki je rezident Slovenije po 
zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. 
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III. PREDMET OBDAVČITVE 

15. člen 
(predmet obdavčitve) 

(1) Z dohodnino so obdavčeni dohodki fizične osebe, ki so bili 
pridobljeni oziroma doseženi v davčnem letu, ki je enako 
koledarskemu letu. 

(2) Dohodki so vsi dohodki in dobički, ne glede na vrsto, če ni s 
tem zakonom drugače določeno. 

(3) Za dohodek po tem zakonu se šteje vsako izplačilo oziroma 
prejem dohodka, ne glede na obliko, v kateri je izplačan oziroma 
prejet. 

(4) Dohodek, prejet v naravi, se določi na podlagi primerljive 
tržne cene, če ni z zakonom drugače določeno. 

(5) Dohodek je pridobljen oziroma dosežen v davčnem letu, v 
katerem je prejet, če ni s tem zakonom drugače določeno. Šteje 
se, da je dohodek prejet, ko je izplačan fizični osebi ali je kako 
drugače dan na razpolago fizični osebi. 

16. člen 
(splošna pravila) 

(1) V primeru transakcij in izplačil dohodkov med povezanimi 
osebami se kot podlaga za ugotovitev višine dohodka uporabljajo 
primerljive tržne cene. 

(2) Metode za določanje primerljive tržne cene so določene z 
zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. 

(3) Povezana oseba po tem zakonu je družinski član ali katerakoli 
oseba, ki jo nadzira ali običajno nadzira zavezanec. Za 
družinskega člana se šteje zakonec zavezanca, prednik ali 
potomec zavezanca ali njegovega zakonca, zakonec prednika 
ali potomca zavezanca ali njegovega zakonca, bratje in sestre 
oziroma polbratje in polsestre ter posvojenci in posvojitelji. Za 
zakonca se šteje tudi oseba, ki živi z zavezancem v življenjski 
skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo. 
Šteje se, da oseba nadzira drugo osebo, kadar ima lastniški 
delež ali pravico do lastniškega deleža v višini najmanj 25% v 
obliki vrednosti vseh deležev ali v obliki glasovalne pravice na 
podlagi lastniških deležev v konkretni osebi. Za namene določitve 
nadzora se šteje, da ima določena oseba v lasti vse lastniške 
deleže, ki jih ima neposredno ali posredno v lasti katerakoli oseba, 
ki je povezana s to določeno osebo. 

(4) Če je pravica do tohodka prenesena na drugo osebo, se 
šteje, da je prejemnik tega dohodka oseba, ki je navedeno pravico 
prenesla, razen v primeru, če je hkrati opravljen tudi neomejen in 
nepreklicen prenos premoženja, ki je vir dohodka iz navedenega 
premoženja, na drugo osebo, če ni s tem zakonom drugače 
določeno. 

(5) Dohodek iz premoženja vzdrževanega otroka do 18. leta 
starosti se prišteva k dohodku tistega od staršev, ki za 
navedenega otroka uveljavlja posebno olajšavo za vzdrževanega 
družinskega člana, ali tistemu od staršev, ki ima višje dohodke, 
če nobeden od staršev ne uveljavlja posebne olajšave za 
vzdrževanega otroka. 

(6) Pridobljeni dohodek in nastali stroški v tuji valuti se preračunajo 
v tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije. Preračun se opravi 
na dan pridobitve dohodka oziroma nastanka stroškov, če ni s 
tem zakonom drugače določeno. 

(7) Za družinskega člana iz 4. točke prvega odstavka 26. člena, 
iz 28. člena, iz šestega odstavka 80. člena ter iz tretjega odstavka 
91. člena tega zakona se šteje zakonec zavezanca ali oseba, s 
katero zavezanec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki 
ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, 
enake pravne posledice kot zakonska zveza, otrok, posvojenec 
in pastorek zavezanca ali otrok osebe, s katero zavezanec živi 
v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki 
ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne 
posledice kot zakonska zveza ter starši in posvojitelji zavezanca. 

(8) Dohodek, prejet v naravi, se poveča s koeficientom davčnega 
odtegljaja, če: 
1. v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja davčni postopek 

obstaja obveznost obračuna, odtegnitve in plačila davčnega 
odtegljaja od tega dohodka, in 

2. ni drugega dohodka zavezanca prejetega v denarju pri 
izplačevalcu dohodka v naravi ali ta ni zadosten, da bi se od 
tega dohodka lahko odtegnil in plačal davčni odtegljaj od 
dohodka v naravi. 

17. člen 
(dohodek) 

Dohodki po tem zakonu so: 

1. dohodek iz zaposlitve, ki vključuje tudi dohodek iz opravljanja 
storitev, razen dohodka iz opravljanja storitev, ki se šteje za 
dohodek iz 2. točke tega člena, 

2. dohodek iz dejavnosti, 

3. dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, 

4. dohodek iz premoženja, 

5. dobiček iz kapitala, 

6. drugi dohodki. 

18. člen 
(pravila določanja dohodka) 

(1) Pri opredeljevanju ali je posamezni dohodek iz zaposlitve ali 
dohodek iz dejavnosti, se uporabljajo kriteriji, na podlagi katerih 
se določi, ali posamezna fizična oseba nastopa v odvisnem ali v 
neodvisnem razmerju pri opravljanju dela ali storitev. Pri 
opredeljevanju narave razmerja se izhaja iz naslednjih kriterijev: 

1. nadzor in navodila v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, 
2. osebno opravljanje dela ali storitev, 
3. zagotavljanje sredstev in pogojev za opravljanje dela ali 

storitev, 
4. prevzemanje finančnih in drugih tveganj ter odgovornosti v 

zvezi z opravljanjem dela ali storitev, 
5. način opravljanja dela ali storitev ter način plačila, 
6. pravica do odstopa od pogodbe in prevzemanje odgovornosti 

v zvezi s tem, 
7. neposredna udeležba na dobičku ali izgubi, izhajajoči iz 

opravljanja dela ali storitev, 

ki se uporabijo na podlagi dejstev in okoliščin posameznega 
primera. 

(2) Če posamezni dohodek zavezanca izvira iz zaposlitve in iz 

prenosa premoženjske pravice se šteje, da je v celoti dohodek iz 
zaposlitve. 
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(3) Če posamezni dohodek zavezanca izvira iz dejavnosti in iz 
Prenosa premoženjske pravice se šteje, da je v celoti dohodek iz 
dejavnosti. 

19. člen 
(pripadnost dohodka) 

če dohodek za opravljeno delo ali storitev ne pripada fizični osebi, 
kl je delo ali storitev osebno opravila v odvisnem razmerju z 
jzplačevalcem dohodka oziroma naročnikom dela ali storitve, 
'emveč drugi osebi, ki je hkrati povezana oseba te fizične osebe, 
Se ta dohodek šteje za dohodek iz zaposlitve fizične osebe, ki je 
delo ali storitev opravila. Če v takem primeru dohodek pripada 
''žični osebi, ki opravlja dejavnost, in je ta oseba delo ali storitev 
°sebno opravila v odvisnem razmerju z izplačevalcem dohodka 
°ziroma naročnikom dela, se ta dohodek ne šteje za dohodek iz 
dejavnosti, temveč za dohodek iz zaposlitve te fizične osebe. 

20. člen 
(kaj se ne šteje za dohodke po tem zakonu) 

Ne glede na 17. člen tega zakona se za dohodke fizične osebe po 
erT1 zakonu ne štejejo: 

'• dediščine in volila, razen tistih, ki jih fizična oseba prejme v 
2yezi z opravljanjem dejavnosti iz 34. člena tega zakona; 

darila prejeta od fizične osebe, ki ni delodajalec prejemnika (ali 
z delodajalcem povezana oseba) ali delodajalec osebe, ki je 
Povezana s prejemnikom, razen daril, ki jih fizična oseba prejme 
v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz 34. člena tega zakona; 
3- dobitki od iger na srečo po zakonu, ki ureja igre na srečo; 

4- izplačila, ki jih prejme fizična oseba na podlagi zavarovanja za 
Primer bolezni, poškodbe ali invalidnosti, katerega zakon, ki ureja 
zavarovalništvo, ne določa kot obvezno zavarovanje, ali izplačila 
na podlagi zavarovanja za škodo, povzročeno na osebnem 
Premoženju in za škodo v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske 
'n osnovne gozdarske dejavnosti, kot je določena v 58. členu 
,e9a zakona; 

5- sredstva ali dobički, ki jih pridobi fizična oseba na podlagi 
Ponosov sredstev med svojim podjetjem, v katerem samostojno 
opravlja dejavnost, in svojim gospodinjstvom ali na podlagi 
Prenehanja opravljanja dejavnosti; navedena določba ne vpliva 
|ja obveznosti te fizične osebe, ki opravlja dejavnost, po poglavju 

21. člen 
(oprostitev plačila dohodnine) 

dohodnine se ne plača od: 

^ denarne pomoči, ki jo posameznik prejme zaradi naravne in 
ru9e nesreče v skladu s posebnimi predpisi, razen denarne 

Pomoči, ki jo posameznik prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti, 
ot je določena v 34. členu tega zakona in v zvezi z opravljanjem 
snovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot je 
oločena v 58. členu tega zakona; 

£ 
■ subvencije, ki se v skladu s posebnimi predpisi izplačujejo iz 

poračuna za določene namene, razen dohodkov, ki jih 
osameznik prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti, kot je 

'očena v 34. členu tega zakona in v zvezi z opravljanjem 
^ovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot je 

o'očena v 58. členu tega zakona; 

3. dohodkov, ki jih v obliki povračil stroškov, storitev ali drugih 
ugodnosti v naravi prejmejo upravičenci na podlagi zakona o 
vojnih invalidih, zakona o žrtvah vojnega nasilja, zakona o posebnih 
pravicah žrtev vojne za Slovenijo, zakona o popravi krivic, zakona 
o vojnih veteranih in zakona o družbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb in zakona o republiških priznavalninah, 
razen prejemkov, ki predstavljajo redni dohodek; 

4. dohodkov, ki jih v obliki povračil stroškov, storitev ali drugih 
ugodnosti v naravi prejmejo upravičenci na podlagi obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega 
zavarovanja ter na podlagi obveznega zavarovanja za primer 
brezposelnosti in za starševsko varstvo, razen dohodkov, ki 
predstavljajo redni dohodek na podlagi navedenega zavarovanja; 

5. vrnitve premoženja in odškodnine, prejete v skladu z zakonom, 
ki ureja denacionalizacijo; 

6.odškodnine na podlagi sodbe sodišča zaradi osebnih poškodb 
(telesnih poškodb, bolezni ali smrti) ali poškodovanja osebnega 
premoženja, vključno z zamudnimi obrestmi, razen odškodnine, 
ki predstavlja nadomestilo za izgubljeni dohodek, vključno z 
zamudnimi obrestmi. Med navedene odškodnine je mogoče šteti 
tudi odškodnine zaradi osebnih poškodb ali poškodovanja 
osebnega premoženja, izplačane na podlagi sodne ali izven sodne 
poravnave, ki ni sklenjena zaradi prikritja pravega namena strank, 
in če odškodnina ne presega utemeljen in razumen znesek, ki je 
običajen za odškodnine, izplačane na podlagi sodb sodišča v 
podobnih primerih. 

7. odškodnine neupravičeno obsojenim in priprtim v skladu z 
zakonom, ki ureja kazenski postopek; 

8. odškodnine upravičencem po zakonu, ki ureja povrnitev škode 
osebam, okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih 
pripravkov in odškodnine upravičencem po zakonu, ki ureja 
prepoved proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter 
zagotavljanje sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje 
v neazbestno; 

9. odškodnine po zakonu, ki ureja plačilo odškodnine žrtvam 
vojnega in povojnega nasilja, vključno z dohodki, ki jih upravičenec 
doseže ob prvi prodaji obveznic, ki jih je izdala Republika Slovenija 
za poplačilo odškodnine, in podobne odškodnine, ki jih žrtve 
vojnega in povojnega nasilja prejmejo iz tujine; 

10. starševskega dodatka in pomoči ob rojstvu otroka, ki jih 
upravičenci prejmejo na podlagi zakona, ki ureja starševsko 
varstvo in družinske prejemke; 

11. otroškega dodatka in dodatka za nego za otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo, ki ga upravičenci prejmejo na podlagi 
zakona, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke; 

12. preživnine, ki jo prejme fizična oseba na podlagi sodne odločbe, 
sporazuma ali dogovora o preživljanju, sklenjenega po predpisih 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in od nadomestila 
preživnine, izplačanega na podlagi zakona, ki ureja jamstveni in 
preživninski sklad; 

13. nagrade in povračila stroškov skrbniku v skladu z zakonom, 
ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja; 

14. rejnin, ki se izplačujejo iz proračuna v skladu z zakonom, ki 
ureja rejniško dejavnost; 

15. denarnih pomoči za brezposelnost, ki se izplačujejo iz 
proračuna v skladu z zakonom, ki ureja zavarovanje za primer 
brezposelnosti; 
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16. pomoči in prejemkov, ki jih država in samoupravna lokalna 
skupnost zagotavlja socialno ogroženim v skladu z zakonom, ki 
ureja socialno varstvo in zakonom, ki ureja lokalno samoupravo; 

17. prejemkov od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v 
institucionalno varstvo po zakonu, ki ureja socialno varstvo; 

18. invalidnine, invalidskega dodatka in dodatka za posebno 
invalidnost po zakonu o vojnih invalidih in zakonu o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju ter nadomestilo za invalidnost po 
zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb; 

19. varstvenega dodatka k pokojnini po zakonu o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju; 

20. dodatka za pomoč in postrežbo po zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, zakonu o vojnih veteranih, zakonu o 
vojnih invalidih in zakonu, ki ureja socialno varstvo ter dodatka za 
tujo nego in pomoč po zakonu o družbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb; 

21. štipendije in drugih prejemkov, izplačanih osebi, ki je vpisana 
kot učenec, dijak ali študent za polni učni ali študijski čas, v zvezi 
z izobraževanjem ali usposabljanjem na podlagi posebnih 
predpisov, in sicer iz proračuna ali sklada, ki je financiran iz 
proračuna (razen kadrovskih štipendij) in od navedenih 
prejemkov, ki jih financira tuja država ali mednarodna organizacija 
oziroma izobraževalna, kulturna ali znanstveno-raziskovalna 
ustanova, razen prejemkov, ki so prejeti kot nadomestilo za 
izgubljeni dohodek ali v zvezi z opravljanjem dela oziroma storitev; 
učenec, dijak ali študent za polni učni ali študijski čas je oseba, 
katere primarna dejavnost je študij; 

22. prejemkov, izplačanih za kritje šolnine in stroškov prevoza ter 
bivanja osebi, ki je vpisana kot učenec, dijak ali študent za polni 
učni ali študijski čas, ki jih izplača ustanova, ustanovljena z 
namenom štipendiranja, ki ni povezana oseba ali sedanji, prejšnji 
ali bodoči delodajalec prejemnika ali osebe, ki je povezana s 
prejemnikom; 

23. prejemkov v obliki regresiranja oziroma subvencioniranja 
študentske prehrane, mesečnih vozovnic za prevoze učencev, 
dijakov in študentov, ki se šolajo izven kraja bivanja, varstva in 
vzgoje v vrtcih in drugih podobnih pomoči, ki se v skladu z zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, zakona o 
visokem šolstvu ter zakona o vrtcih financirajo iz proračuna države 
ali občine; 

24. prejemkov, ki jih osebam s statusom begunca v Sloveniji, 
osebam z začasnim zatočiščem v Sloveniji in tujcem, ki jim je 
dovoljeno začasno zadrževanje v Sloveniji, zagotavlja proračun 
ali mednarodna organizacija v skladu z zakonom o tujcih, 
zakonom o začasnem zatočišču in drugimi predpisi; 

25. pomoči, ki jih socialno ali drugače ogrožene osebe prejmejo 
od organizacij, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne 
organizacije, status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem 
interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva in od 
organizacij, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja invalidske 
organizacije status invalidske organizacije, ki deluje v javnem 
interesu na področju invalidskega varstva; 

26. pomoči, ki jih pomoči potrebne osebe prejmejo od dobrodelnih 
ustanov, katerih poslovanje je usklajeno z zakonom, ki ureja 
njihovo ustanovitev in delovanje; 

27. nadomestila za uporabo sredstev, ki jih je zavezanec dal na 
razpolago za obrambne potrebe in za potrebe varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in od povračila škode navedeni 

osebi v skladu z zakonom o obrambi, zakonom o materialni 
dolžnosti in zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami; 

28. enkratne denarne pomoči po zakonu o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, zakonu o obrambi in zakonu o notranjih 
zadevah; 

29. izplačil stroškov in nagrad osebam za tajno policijsko delovanje 
in sodelovanje pri izvajanju ukrepov, ki so odobreni na podlagi 
zakona o policiji in zakona o kazenskem postopku ter za plačilo 
koristnih informacij v zvezi s kaznivimi dejanji ali njihovimi storilci 
ter od izplačil stroškov in nagrad v zvezi s tajnim pridobivanjem 
podatkov na podlagi zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni 
agenciji; 

30. enkratne solidarnostne pomoči, ki jo izplača sindikat svojim 
članom z namenom nuđenja materialne pomoči v primerih socialne 
ogroženosti ter v primerih reševanja izjemnih razmer (kot so 
smrt, elementarne in druge nezgode), če je izplačana pod pogoji, 
ki so določeni z aktom, ki ga sprejme reprezentativni sindikat na 
ravni države; 

31. obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za posamezne 
zavarovance v skladu s posebnimi predpisi plačuje Republika 
Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, pod pogojem, da 
Republika Slovenija oziroma samoupravna lokalna skupnost ne 
nastopa kot njihov delodajalec; 

32. dobička iz kapitala od odsvojitve premičnin, ki niso določene 
v 87. členu tega zakona in od odsvojitve izvedenih finančnih 
instrumentov, razen dobička iz kapitala delojemalca, ki odsvoji 
pravico do nakupa delnic ali pridobitve drugega premoženja; 
navedena določba ne vpliva na davčno obveznost fizične osebe, 
ki opravlja dejavnost po poglavju III.2; 

33. denarne nagrade za osvojeno medaljo na olimpijskih Igrah, ki 
se izplača iz proračuna v skladu s pravilnikom, ki ureja merila za 
izvajanje letnega programa športa na državni ravni; 

34. od dohodkov, vključno s povračili stroškov, prejetih na podlagi 
pogodbe o vojaški službi v rezervni sestavi, razen od nadomestil 
plače oziroma izgubljenega zaslužka ter razen od dohodkov, 
vključno s povračili stroškov, za čas opravljanja vojaške službe 
(v miru ter v izrednem in vojnem stanju); 

35. od dohodkov, vključno s povračili stroškov, prejetih na podlag' 
pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka. 

22. člen 
(oprostitev plačila dohodnine za nerezidente) 

(1) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega zakona, nerezident 
ne plačuje dohodnine od dobička iz kapitala, pod pogojem, da ima 
dobiček iz kapitala vir v Sloveniji samo po 13. členu tega zakona 
in če vrednostni papir ali lastniški delež, ki ga nerezident odsvoji, 
ni del pretežnega lastniškega deleža iz drugega odstavka 87- 
člena tega zakona. 

(2) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega zakona, fizična 
oseba, ki je rezident v državi članici EU, ki ni Slovenija, ne plačuj® 
dohodnine od obresti od posojil, obresti od dolžniških vrednostni'1 

papirjev, od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah ter drugih 
podobnih finančnih terjatev do dolžnikov, ki imajo vir v Sloveniji,er 

od dohodkov iz vzajemnih skladov, ki imajo vir v Sloveniji in se 
obravnavajo kot obresti, če je upravičeni lastnik navedenih obrest1 

ali dohodka. 
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(3) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega zakona se dohodnine 
ne plačuje od dohodka iz zaposlitve, prejetega za delo pri tujem 
diplomatskem predstavništvu ali konzulatu, (ali drugem 
Predstavništvu tuje države), mednarodni organizaciji v Sloveniji 
ali instituciji EU v Sloveniji, če ga prejme oseba, ki se v skladu s 
1-do 3. točko prvega odstavka 7. člena tega zakona šteje za 
nerezidenta. 

(4) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega zakona se dohodnine 
ne plačuje od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, 
razen od dohodka iz dejavnosti nastopajočega izvajalca ali 
športnika, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: 

1- prejemnik dohodka je nerezident, 
2- dejavnosti v Sloveniji ne opravlja v ali preko poslovne enote in 

je prisoten v Sloveniji manj kot 183 dni v katerem koli obdobju 
dvanajstih mesecev in 

3- ni obveznosti obračunavanja, odtegovanja in plačevanja 
davčnega odtegljaja v skladu s 55. členom tega zakona. 

23. člen 
(oprostitev plačila dohodnine za rezidente, 

uslužbence v institucijah Evropske skupnosti) 

Ne glede na prvi odstavek 5. člena tega zakona se dohodnine ne 
Plačuje od dohodka iz zaposlitve, ki ga prejme rezident kot javni 
uslužbenec ali drug uslužbenec v institucijah Evropske skupnosti, 
Pod pogojem, da se od tega dohodka plačuje dohodnina v 
'istitucijah Evropske skupnosti. 

1. Dohodek iz zaposlitve 

24. člen 
(splošno o dohodku iz zaposlitve) 

j1) Dohodek iz zaposlitve vključuje vse dohodke, ki jih prejme 
f|zična oseba na podlagi zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: 
delojemalec) od izplačevalca, ki je delodajalec ali druga oseba (v 
"adaljnjem besedilu: delodajalec), v zvezi s preteklo ali sedanjo 
*aposlitvijo. 

(2) Kot zaposlitev se šteje vsako odvisno pogodbeno razmerje, 
na podlagi katerega ima fizična oseba pravico do plačila za 
°pravljeno delo ali storitev, ne glede na to, ali gre za fizično ali 
'ntelektualno delo, vključno z ustvarjanjem ali izvedbo avtorskega 
ela in ne glede na čas trajanja zaposlitve. 

(3) Za zaposlitev po tem zakonu se šteje tudi opravljanje dela 
°ziroma storitev prokuristov in direktorjev ter opravljanje funkcije 
na podlagi imenovanja ali izvolitve'v državni ali drug organ. 

25. člen 
(dohodki, ki se štejejo za dohodek iz zaposlitve) 

'1) Dohodek iz zaposlitve vključuje vsako izplačilo in boniteto, ki 
s,a povezana z zaposlitvijo. 

(2) Za dohodek iz zaposlitve se šteje dohodek iz delovnega 
razmerja in dohodek iz drugega pogodbenega razmerja ali 
razmerja na drugi podlagi, ki ima naravo odvisnega razmerja po 
8ri1 zakonu (v nadaljnjem besedilu: dohodek iz drugega 

Po9odbenega razmerja). 

26. člen 
(dohodek iz delovnega razmerja) 

(1) Dohodek iz delovnega razmerja vključuje zlasti: 

1. plačo, nadomestilo plače in vsako drugo plačilo za opravljeno 
delo, ki vključuje tudi provizije, 
2. regres za letni dopust, jubilejno nagrado, odpravnino, 
solidarnostno pomoč, 
3. povračilo stroškov v zvezi z delom, 
4. boniteto, ki jo delodajalec zagotovi v korist delojemalca ali 
njegovega družinskega člana, 
5. nadomestilo, ki ga zagotovi delodajalec na podlagi dogovora 
z delojemalcem zaradi kateregakoli pogoja v zvezi z 
zaposlitvijo ali zaradi spremembe v pogojih v zvezi z 
zaposlitvijo, 
6. vsako izplačilo delodajalca v zvezi s prenehanjem veljavnosti 
pogodbe o zaposlitvi, vsako izplačilo zaradi prenehanja 
zaposlitve in podobni prejemki, 
7. prejemki, prejeti zaradi začasnega neizplačila dohodka iz 
zaposlitve, 
8. nadomestila in drugi prejemki, ki so prejeti od delodajalca ali 
druge osebe, skladno z drugimi predpisi, kot posledica 
zaposlitve oziroma obveznega zavarovanja ^a socialno 
varnost, 
9. dohodek na podlagi udeležbe v dobičku. 

(2) Za dohodek iz delovnega razmerja se štejejo tudr 

1. dohodki, prejeti za vodenje poslovnega subjekta, ki je pravna 
oseba, na podlagi poslovnega razmerja, 

2. dohodki izvoljenih ali imenovanih nosilcev funkcij v organih 
zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti v Sloveniji ali v organih 
lokalne samouprave, če za to funkcijo prejemajo plačo, 

3. dohodki, ki izhajajo iz avtorskega dela ustvarjenega iz 
delovnega razmerja, iz izvedb avtorskih in folklornih del iz 
delovnega razmerja in dohodki, ki izhajajo iz inovacij, 
ustvarjenih v delovnem razmerju, ne glede na obliko pogodbe, 
ki je podlaga za izplačilo navedenih dohodkov, 

4. nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega 
zdravstvenega zavarovanja in obveznega zavarovanja za 
primer brezposelnosti in za starševsko varstvo, ki jih prejmejo 
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, kmetje, družbeniki družb 
in druge osebe, ki niso v delovnem razmerju, 

5. plačilo, ki se izplača fizični osebi, ki opravlja dejavnost, kmetu, 
družbeniku in drugi osebi, ki ni v delovnem razmerju, kot 
nadomestilo za izgubljeni zaslužek po posebnih predpisih, ki 
določajo sodelovanje določenih fizičnih oseb pri izvajanju 
dejavnosti državnega organa ali organa samoupravne lokalne 
skupnosti, kot je to primeroma v primeru sodelovanja pri 
odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, 

6. pokojnine, nadomestila in drugi dohodki iz naslova (obveznega, 
obveznega dodatnega in prostovoljnega dodatnega) 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, razen izplačila 
odkupne vrednosti v skladu z zakonom o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju in zakonom o prvem pokojninskem 
skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih 
investicijskih družb. 

27. člen 
(dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) 

(1) Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja vključuje vsak 
posamezni dohodek za opravljeno delo ali storitev. 
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(2) Za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja se šteje tudi 
dohodek, prejet za stvaritev avtorskega dela in dohodek za 
izvedbo avtorskega ali folklornega dela, ne glede na vrsto 
pogodbe, ki je podlaga za izplačilo navedenih dohodkov. 

(3) Za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja se šteje tudi 
dohodek verskih delavcev iz naslova razmerja z versko 
skupnostjo, ki nima vseh elementov delovnega razmerja, v višini, 
ki ga določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
vlada), pri čemer dohodek ne sme biti manjši od zneska, ki 
zagotavlja socialno varnost v Sloveniji in ne večji od zneska 
minimalne plače v skladu z zakonom, ki ureja minimalno plačo. 

28. člen 
(boniteta) 

(1) Boniteta je vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali 
druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu 
družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi 
z zaposlitvijo. 

(2) Boniteta vključuje zlasti: 

1. uporabo osebnega vozila za privatne namene, 
2. nastanitev, 
3. posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od 
tržne, 
4. popust pri prodaji blaga in storitev, 
5. izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana, 
6. zavarovalne premije in podobna plačila, 
7. darila, ki jih zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi 
zaposlitve nekdanjemu, sedanjemu ali bodočemu delojemalcu 
ali njegovemu družinskemu članu, 
8. pravico delojemalcev do nakupa delnic. 

(3) Za boniteto po tem zakonu se ne štejejo ugodnosti manjših 
vrednosti, ki jih delodajalec zagotavlja vsem delojemalcem pod 
enakimi pogoji, kot je zlasti regresirana prehrana med delom, 
uporaba prostorov za oddih in rekreacijo, pogostitve ob 
praznovanjih in v drugih podobnih primerih zagotavljanja običajnih 
ugodnosti. 

(4) Za boniteto se ne štejejo plačila delodajalca za dopolnilno 
izobraževanje in usposabljanje delojemalcev, ki je v zvezi s 
poslovanjem delodajalca. 

(5) Za boniteto se ne štejejo plačila delodajalca za zdravstvene 
preglede delojemalcev, ki jih je delodajalec dolžan zagotoviti na 
podlagi zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu in bi opustitev 
zdravstvenega pregleda oziroma plačila pomenila kršitev zakona 
in s tem kazensko odgovornost delodajalca. 

(6) Za boniteto se ne štejejo plačila delodajalca za zavarovanje 
delojemalcev za nesreče pri delu,'ki ga je delodajalec dolžan 
zagotoviti na podlagi zakona in bi opustitev zavarovanja oziroma 
plačila pomenila kršitev zakona. 

(7) Če delodajalec delojemalcu zagotovi parkirni prostor, se ta ne 
šteje za boniteto, če je parkirni prostor dovoljeno uporabljati vsem 
delojemalcem in če delodajalec ne plačuje najemnine za parkirni 
prostor. 

(8) V primeru, če delodajalec podari otroku delojemalca darilo v 
mesecu decembru, se vrednost darila ne všteva v davčno osnovo 
delojemalca, če njegova vrednost ne presega 10.000 tolarjev. 
Navedeno velja za darilo otroku do starosti 15 let. 

(9) Bonitete, ki jih delodajalec delojemalcu ne zagotavlja redno aH 
pogosto, se ne vključujejo v davčno osnovo delojemalca, če 
vrednost vseh bonitet v mesecu ne presega 3.000 tolarjev. Določba 
velja le za bonitete iz delovnega razmerja. 

29. člen 
(pokojnina) 

(1) Pokojnina je dohodek, prejet na podlagi obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, obveznega 
dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju in zakonom o prvem pokojninskem skladu Republike 
Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb in 
vključuje tudi državno pokojnino, odpravnino in oskrbnino vdovi 
ali vdovcu, dodatek za rekreacijo in pokojnino v obliki mesečne 
pokojninske rente. 

(2) Za pokojnino se štejejo tudi pokojnine, prejete na podlagi drugih 
posebnih predpisov, kot zlasti pokojnine po predpisih o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju bivših vojaških 
zavarovancev, pokojnine po predpisih o starostnem zavarovanju 
kmetov, dodatki k tujim pokojninam in akontacije tujih pokojnin po 
predpisih o zagotavljanju socialne varnosti. 

(3) Pri presoji ali je dohodek iz prvega odstavka tega člena, ki je 
prejet iz tujine, pokojnina, se za namene tega zakona smiselno 
uporabljajo predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje v Sloveniji. 

30. člen 
(davčna osnova) 

(1) Osnova za dohodnino (v nadaljnjem besedilu: davčna osnova) 
od dohodka iz delovnega razmerja je dohodek iz 26. člena tega 
zakona, zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki 
jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačevati delojemalec. 

(2) Obvezni prispevki za socialno varnost, ki so primerljivi z 
obveznimi prispevki za socialno varnost v Sloveniji in jih 
delojemalec plačuje v sklad, priznan za davčne namene v 
katerikoli drugi državi, se pri ugotavljanju davčne osnove od 
dohodka iz 26. člena tega zakona odštejejo pod pogojem, da 
fizična oseba ni bila rezident Slovenije neposredno pred začetkom 
opravljanja dela iz delovnega razmerja v Sloveniji in je v tem času 
že prispevala v navedeni skiad. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v davčno osnovo od 
pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja šteje dohodek, kot je odmerjen v 
skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju In 
v skladu z drugimi predpisi, zmanjšan za obvezne prispevke za 
socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan 
plačevati prejemnik teh dohodkov. Za določitev davčne osnove 
pri vdovski in družinski pokojnini se upošteva število družinskih 
članov, ki jo prejemajo. V davčno osnovo od navedenih dohodkov, 
prejetih iz tujine, se šteje dohodek, kot je odmerjen v skladu s 
predpisi. 

(4) Davčna osnova od dohodka iz prvega In drugega odstavka 
27. člena tega zakona je vsak posamezni dohodek, zmanjšan za 
normirane stroške v višini 10% dohodka. Dejanske strošk® 
prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela in storitev je mogoč® 
uveljavljati, in sicer se priznajo na podlagi dokazil (računov) najv0fi 

do višine, ki jo na podlagi 32. člena tega zakona določi vlada. 

poročevalec, št. 2 34 8. januar 200* 



(5) Davčna osnova od dohodka iz tretjega odstavka 27. člena 
,ega zakona, je vsak posamezni dohodek, zmanjšan za obvezne 
Pnspevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih 
Podpisov dolžan plačevati verski delavec. 

31. člen 
(vrednotenje bonitet in vštevanje v davčno osnovo) 

j1) Znesek bonitete se praviloma določa na podlagi primerljive 
/*ne cene. Če primerljive tržne cene ni mogoče določiti, se znesek 
°nitete določi na podlagi stroška, ki.je nastal pri delodajalcu v 

zvezi z zagotavljanjem bonitete, če ni s tem zakonom drugače 
določeno. Tako ugotovljena boniteta se zmanjša za plačila, ki jih 
d®lojemalec plača delodajalcu v zvezi z zagotavljanjem določene 
°nitete, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

p) Če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo 
W nadaljnjem besedilu: vozilo) za privatne namene, se ne glede 
na dejansko uporabo vozila za privatne namene in ne glede na 
"ačin, kako je delodajalec pridobil vozilo, v davčno osnovo 
delojemalca všteva 1,5% nabavne vrednosti vozila mesečno, za Vsak začeti koledarski mesec uporabe vozila. Nabavna vrednost 
^ozila, ki se upošteva pri izračunu davčne osnove, se v drugem 
etu 2niža za 15% in v naslednjih letih do vključno četrtega leta še 
vsako leto za 15%, v petem letu se zniža še za 10% in v naslednjih 
®tih do vključno sedmega leta še vsako leto za 10%, v vseh 
naslednjih letih je enaka vrednosti sedmega leta. Če delodajalec 
zagotovi gorivo za privatno uporabo vozila, se davčna osnova 
Mesečno poveča za 25 %. 

Boniteta se ne ugotavlja v primeru uporabe osebnega vozila zaradi 
Ovajanju ukrepov varovanja, ki jih izvaja policija v skladu z 
zakonom o policiji. 

(3) Če delodajalec delojemalcu zagotovi nastanitev s plačilom 
naiemnine ali brez plačila najemnine in vrednosti bonitete za 
nastanitev delojemalca ni mogoče določiti v višini tržne vrednosti 
al' v višini stroškov delodajalca, se vrednost bonitete določi 
Mesečno v višini 0,6% tržne vrednosti premoženja na dan 

računa bonitete. 

(4) če delodajalec delojemalcu zagotovi pravico do nakupa 
°ziroma pridobitve delnic po znižani vrednosti ali pravico do 
Pndobitve drugega premoženja, se boniteta ugotavlja na dan, ko 
® Pravica izvršena oziroma na dan, ko je delojemalec pridobil 6 niče ali kako drugo vrsto premoženja. Če delojemalec odsvoji 
Pravico do nakupa delnic ali do pridobitve drugega premoženja, 
6 boniteta ugotavlja na dan odsvojitve navedene pravice. 

'5) če delodajalec delojemalcu zagotovi mobilni telefon za privatne 
amene, se v davčno osnovo delojemalca všteva 3.000 tolarjev 
ssečno, za vsak začeti koledarski mesec uporabe mobilnega 

. e,ona- Plačila delojemalca v zvezi z zagotavljanjem mobilnega 
0,ona za privatne namene ne znižujejo davčne osnove. 

j®) če delodajalec delojemalcu zagotovi posojilo brez obresti ali z 
/sstno mero, ki je nižja od tržne, se boniteta določi na podlagi 
'znane obrestne mere, ki jo določi minister, pristojen za finance 
Podlagi zakona, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb za 
®be določanja obresti med povezanimi osebami. 

32. člen 
(dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v 

davčno osnovo) 

(1) V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se ne 
vštevajo: 

1. obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih je na podlagi 
posebnih predpisov dolžan plačevati delodajalec; 

2. premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ki jih za račun delojemalca zavarovanca plačuje 
delodajalec izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji 
ali v državi članici EU, po pokojninskem načrtu, ki je odobren in 
vpisan v poseben register v skladu s predpisi, ki urejajo 
prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
vendar največ do zneska, ki je enak 24% obveznih prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca - 
zavarovanca in ne več kot 549.400 tolarjev letno. Glede uskladitve 
premije, ki se ne všteva v davčno osnovo in načina objave 
usklajenih zneskov premije, se uporablja 114. člen tega zakona. 

3. povračila stroškov v zvezi z delom kot so prehrana med delom, 
stroški prevoza na delo in z dela, terenski dodatek in nadomestilo 
za ločeno življenje ter povračila stroškov v zvezi s službenim 
potovanjem, kot je: 

a) dnevnica, 
b) povračilo stroškov prevoza vključno s povračilom stroškov 

za uporabo delojemalčevega osebnega vozila za službene 
namene (kilometrina), 

c) povračilo stroškov za prenočišče, 

do višine, ki jo določi vlada; 

4. vrednost uniform in osebnih zaščitnih delovnih sredstev, 
vključno s stroški za njihovo vzdrževanje, pod pogojem, da so 
določene s posebnimi predpisi; 

5. nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov 
(razen osebnih vozil), potrebnih za opravljanje dela na delovnem 
mestu, pod pogojem, da so določena s posebnimi predpisi ali na 
podlagi kolektivne pogodbe oziroma notranjega akta delodajalca, 
da gre za sredstva, ki so značilna, nujna in običajna za opravljanje 
določenega dela, in pod pogojem, da je delodajalec določil 
navedeno nadomestilo na podlagi izračuna realnih stroškov in 
zato le-ta predstavlja utemeljen in razumen znesek - do višine 
2% mesečne plače delojemalca, vendar ne več kot do višine 2% 
povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji; 

6. jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za skupno delovno 
dobo pri zadnjem delodajalcu, odpravnina ob upokojitvi in enkratna 
solidarnostna pomoč do višine, ki jo določi vlada; 

7. plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično 
delo, do višine, ki jo določi vlada; 

8. odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je določena 
kot pravica iz delovnega razmerja in izplačana pod pogoji, ki jih 
določa zakon o delovnih razmerjih, v višini odpravnine, ki jo je 
delodajalec dolžan izplačati na podlagi 109. člena zakona o delovnih 
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razmerjih, vendar največ do višine desetih povprečnih mesečnih 
plač zaposlenih v Sloveniji. Za odpravnino iz prejšnjega stavka 
se ne šteje odpravnina, izplačana delojemalcu, ki sklene novo 
pogodbo o zaposlitvi pri istem delodajalcu ali pri osebi, ki je z 
delodajalcem povezana oseba in odpravnina, izplačana 
delojemalcu, ki je z delodajalcem povezana oseba. 

9. nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu v 
skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, pod pogojem, da je 
določeno s posebnimi predpisi ali na podlagi kolektivne pogodbe 
oziroma notranjega akta delodajalca, da gre za sredstva, ki so 
značilna, nujna in običajna za opravljanje določenega dela in pod 
pogojem, da je delodajalec določil navedeno nadomestilo na 
podlagi izračuna realnih stroškov in zato le-ta predstavlja 
utemeljen in razumen znesek - do višine 5% mesečne plače 
delojemalca, vendar ne več kot do višine 5% povprečne mesečne 
plače zaposlenih v Sloveniji. Dejanske stroške je mogoče 
uveljavljati na podlagi posebnih evidenc in dokazil. 

(2) Pri določanju višine povračil stroškov v zvezi z delom in 
dohodkov, ki jih v skladu s 3., 6. in 7. točko prvega odstavka tega 
člena določi vlada, se kot podlago upošteva raven posameznih 
navedenih pravic delojemalcev, določena z zakoni in s kolektivnimi 
pogodbami na ravni države. Če delodajalec izplačuje navedena 
povračila stroškov v zvezi z delom in dohodke, ki so višji od 
zneskov, ki jih za navedena povračila in dohodke določi vlada, se 
znesek posameznega povračila oziroma dohodka v delu, ki 
presega znesek, določen s strani vlade, všteva v davčno osnovo 
dohodka iz delovnega razmerja. 

(3) Pri določanju zneska povprečne mesečne plače zaposlenih v 
Sloveniji, navedenega v 5., 8. in 9. točki prvega odstavka tega 
člena, se upošteva zadnji podatek Statističnega urada Republike 
Slovenije. 

(4) Če delodajalec izplačuje dohodke iz 2., 5., 8. in 9. točke prvega 
odstavka tega člena v višini, ki presega znesek, naveden v 
navedenih točkah kot neobdavčen, se znesek posameznega 
dohodka v delu, ki presega znesek, ki je določen kot neobdavčen, 
všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. 

2. Dohodek iz dejavnosti 

33. člen 
(splošno o dohodku iz dejavnosti) 

Dohodek iz dejavnosti po tem poglavju zakona je: 

1. dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti, 
2. dohodek, dosežen s posameznim poslom. 

2.1. Dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti 

34. člen 
(dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti) 

Za dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti se šteje dohodek, 
dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne 
glede na namen in rezultat opravljanja dejavnosti. Opravljanje 
dejavnosti pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali 
gozdarske ter z njima povezane dejavnosti, poklicne dejavnosti 
ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z 
izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic. 

35. člen 
(izključitev iz dohodka, doseženega z opravljanjem 

dejavnosti) 

(1) Ne glede na 34. člen tega zakona se za dohodek, dosežen z 
opravljanjem dejavnosti, ne šteje dohodek iz opravljanja osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, določen v poglavju 
III.3 tega zakona, če zavezanec osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnost ne opravlja kot samostojni podjetnik 
posameznik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. 

(2) Ne glede na 34. člen tega zakona se za dohodek, dosežen z 
opravljanjem dejavnosti, ne šteje dohodek iz oddajanja premoženja 
v najem in dohodek iz prenosa premoženjskih pravic, če: 

1. za opravljanje dejavnosti ni potrebna registracija, 
2. zavezanec v skladu s predpisi o davku na dodano vrednost 

ni dolžan obračunavati davka na dodano vrednost oziroma 
se ni prostovoljno odločil za obračunavanje davka na dodano 
vrednost, in 

3. se oddajanje v najem ali prenos premoženjskih pravic ne 
opravlja poleg druge dejavnosti, razen poleg osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, katere dohodek 
se obdavčuje po poglavju III.3. 

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena se zavezanec lahko 
odloči, da se dohodek iz drugega odstavka tega člena, šteje kot 
dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti. 

(4) Dohodek iz drugega odstavka tega člena, za katerega se 
zavezanec v skladu s tretjim odstavkom tega člena odloči, da se 
bo štel kot dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti, se tako 
obravnava najmanj pet let. 

36. člen 
(davčna osnova) 

(1) Davčna osnova od dohodka, doseženega z opravljanjem 
dejavnosti je dobiček, ki se ugotovi kot razlika med prihodki i" 
odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti, če ni s 
tem zakonom drugače določeno. 

(2) Za ugotavljanje prihodkov in odhodkov se uporabljajo predpis' 
o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb, če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

(3) Zavezanec, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc 
po drugih predpisih, 

2. njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih dvanajstih 
mesecih, z vključno mesecem oktobrom tekočega leta, n® 
presegajo 3 milijone tolarjev, 

3. ne zaposluje delavcev, 
4. v preteklem davčnem letu ni ugotavljal davčne osnove od 

dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti na podlag1 

dejanskih prihodkov in odhodkov ali je ugotavljal davčno 
osnovo od dohodkov, doseženih z opravljanjem dejavnost1 

na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov v zadnji 
zaporednih treh davčnih letih in je na koncu triletnega obdobja 
dvakrat zaporedoma izpolnjeval pogoj iz 1., 2. in 3. točke teg8 

odstavka, 

lahko pri ugotavljanju davčne osnove naslednjega davčnega le'8 

zahteva upoštevanje normiranih odhodkov v višini, določeni v 46' 
členu tega zakona. 
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(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena lahko zavezanec, ki je 
na novo začel z opravljanjem dejavnosti in izpolnjuje pogoja iz 1. 
In 3. točke tretjega odstavka tega člena, pri ugotavljanju davčne 
osnove v prvem davčnem letu in drugem davčnem letu, če je 
začel z opravljanjem dejavnosti v zadnjih šestih mesecih prvega 
davčnega leta, upošteva normirane odhodke, določene v 46. členu 
tega zakona. 

37. člen 
(upoštevanje prihodkov in odhodkov) 

0) Pri ugotavljanju davčne osnove se upošteva prihodke in 
odhodke ob njihovem nastanku, če ni z zakonom drugače 
določeno. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se pri ugotavljanju 
davčne osnove zavezanca iz tretjega in četrtega odstavka 36. 
člena tega zakona, upoštevajo prihodki ob njihovem plačilu. 

(3) Prihodki in odhodki se pri prehodih med načinoma upoštevanja 
Prihodkov in odhodkov, določenima v prvem in drugem odstavku 

9a člena, upoštevajo na način, da ne pride do njihovega 
neupoštevanja ali dvakratnega upoštevanja. 

38. člen 
(prenosi sredstev med podjetjem in gospodinjstvom) 

(1) Za odtujitev oziroma pridobitev sredstev se štejejo tudi prenosi 
Sr®dstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom, 
razen prenosov denarnih sredstev. 

(2) Stvarno premoženje, preneseno iz gospodinjstva v podjetje, 
Se šteje za prihodek na način, kot je določeno v računovodskih 
standardih za brezplačno pridobljena sredstva. Stvarno 
Premoženje, preneseno iz gospodinjstva v podjetje, se ne šteje 
Za prihodek, če je bilo preneseno iz gospodinjstva v podjetje ob 
začetku opravljanja dejavnosti. 

(3) Za prenos stvarnega premoženja med podjetjem zavezanca 
Jn njegovim gospodinjstvom se ne šteje pridobitev sredstva od 
re,je osebe oziroma odtujitev sredstva tretji osebi. 

(4) Prenosi sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim 
9°spodinjstvom se štejejo za transakcije med povezanima 
osebama. 

39. člen 
(prenehanje opravljanja dejavnosti) 

j1) Kot odtujitev sredstev se pri ugotavljanju davčne osnove po 
8rTi poglavju zakona (poglavje 2.1.) šteje tudi prenehanje 

0Pfavljanja dejavnosti. 

j2) Kot pridobitev sredstev se pri ugotavljanju davčne osnove po 
61,1 Poglavju zakona šteje tudi pridobitev sredstev ob prevzemu 
adaljevanja opravljanja dejavnosti. Prihodki se upoštevajo v 
Kladu z računovodskimi standardi. 

j3) Odtujitve in pridobitve sredstev po prvem in drugem odstavku 
člena se štejejo za transakcije med povezanimi osebami. 

'4) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena se lahko zahteva, 
se za odtujitev oziroma pridobitev sredstev pri ugotavljanju 

avčne osnove ne šteje: 

1. prenehanje opravljanja dejavnosti zavezanca, če dejavnost 
nadaljuje druga fizična oseba (v nadaljevanju: novi zasebnik) 
in so izpolnjeni naslednji pogoji: 

a. zavezanec je prenehal z opravljanjem dejavnosti zaradi 
smrti, trajne nezmožnosti za delo ali upokojitve v skladu 
z veljavnimi predpisi, 

b. novi zasebnik nadaljuje z opravljanjem dejavnosti v 
Sloveniji, 

c. novi zasebnik prevzame vse zaposlene in se zaveže, da 
bo nadaljeval dejavnost najmanj pet let in v tem obdobju 
ne bo zmanjšal števila zaposlenih za več kot 50% glede 
na prevzeto število zaposlenih, 

d. prevzeta sredstva morajo biti vključena v poslovne knjige 
novega zasebnika po knjigovodski vrednosti na dan 
prenehanja opravljanja dejavnosti zavezanca; prevzeta 
sredstva se amortizirajo tako, kot bi bila amortizirana pri 
zavezancu, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, če 
do prenehanja ne bi prišlo. 

2. prenehanje opravljanja dejavnosti zavezanca, če so sredstva 
vložena v pravno osebo in so izpolnjeni naslednji pogoji: 

a) pravna oseba je rezident, 
b) pravna oseba prevzame vse zaposlene in se zaveže, da 

v obdobju pet let od vložitve ne bo zmanjšala števila 
zaposlenih za več kot 50% glede na prevzeto število 
zaposlenih, 

c) sredstva morajo biti vključena v poslovne knjige pravne 
osebe po knjigovodski vrednosti na dan preoblikovanja 
oziroma vložitve v pravno osebo; prevzeta sredstva se 
amortizirajo tako, kot bi jih amortiziral zavezanec, ki je 
preoblikoval oziroma vložil podjetje v pravno osebo, če 
do preoblikovanja ne bi prišlo, 

d) fizična oseba se zaveže, da bo svoj delež v pravni osebi 
obdržala najmanj pet let in ga nominalno ne bo zmanjšala. 

(5) Novemu zasebniku se davčna osnova, ugotovljena za davčno 
leto, v obdobju pet let po prevzemu nadaljevanja dejavnosti, v 
katerem pride do neizpolnjevanja pogojev iz 1. točke četrtega 
odstavka tega člena, poveča za prihodke, ki se v skladu s četrtim 
odstavkom tega člena niso šteli za prihodke. 

(6) Če pride v obdobju petih let po prenehanju opravljanja 
dejavnosti do neizpolnjevanja pogojev iz 1. ali 2. točke četrtega 
odstavka tega člena se prihodki, ki se v skladu s četrtim 
odstavkom tega člena niso šteli za prihodke zavezanca, ki je 
prenehal, obdavčijo kot drugi dohodki fizične osebe po poglavju 
III.6. tega zakona, razen če je šlo za prenehanje dejavnosti zaradi 
smrti oziroma je zavezanec po prenehanju opravljanja dejavnosti 
umrl. 

(7) Davčna obravnava iz četrtega odstavka tega člena se prizna, 
če je priglašena pri davčnem organu in so izpolnjeni pogoji po tem 
členu zakona. 

40. člen 
(prihodki, ki niso neposredno povezani z opravljanjem 

dejavnosti) 

Med prihodke v zvezi z opravljanjem dejavnosti se štejejo tudi 
prihodki iz poslov, ki niso neposredno povezani z opravljanjem 
dejavnosti, v primeru, ko opravljanje dejavnosti omogoči nastanek 
teh poslov. 
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41. člen 
(prihodek, za katerega velja odtegljaj davka) 

Prihodek, od katerega se v skladu s 55. členom tega zakona 
obračunava in plačuje davčni odtegljaj, se všteva v davčno osnovo 
v višini pred davčnim odtegljajem. 

42. člen 
(izključitev iz prihodkov) 

(1) Kot prihodek se po tem poglavju zakona ne šteje: 

1. dividenda, kot je določena v poglavju III.4.4., 
2. obresti, kot so določene v poglavju III.4.3., in dosežene na 

podlagi dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih v seriji, za 
katere so z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev 
določeni pogoji in način poslovanja z njimi, 

3. dohodek iz vzajemnih skladov, kot je določen v poglavju III.4.5., 
4. prihodek, dosežen na podlagi odsvojitve lastniškega deleža, 

kot je določen v poglavju III.4.4. ali na podlagi odsvojitve 
dolžniških vrednostnih papirjev, kot so določeni v 2. točki 
tega odstavka. 

(2) Prihodki iz prvega odstavka tega člena se štejejo kot dohodek 
iz premoženja, kot je določen v poglavju III.4. oziroma kot dobiček 
iz kapitala, kot je določen v poglavju III.5. 

43. člen 
(nepriznani odhodki) 

Kot odhodki se ne priznajo: 

1. davki: 
a. ki jih je plačal zavezanec kot fizična oseba (npr. davek od 

premoženja, davek na dediščine in darila), 
b. dohodnina po tem zakonu, 
c. davek na dodano vrednost, ki ga je zavezanec uveljavil 

kot odbitek davka v skladu z zakonom, ki ureja davek na 
dodano vrednost, 

d. samoprispevek, uveden v skladu s predpisi o 
samoprispevku,in 

2. odhodki, nastali v zvezi z doseganjem prihodkov iz prvega 
odstavka 42. člena tega zakona ter odhodki, doseženi na 
podlagi odsvojitve lastniškega deleža, kot je določen v poglavju 
III.4.4. ali na podlagi odsvojitve dolžniških vrednostnih papirjev 
in investicijskih kuponov ter izplačila vrednosti enot 
premoženja oziroma likvidacijske mase vzajemnega 
investicijskega sklada, kot so določeni v 2. in 3. točki 42. 
člena tega zakona. 

44. člen 
(obvezni prispevki za socialno varnost) 

(1) Obvezni prispevki za socialno varnost, ki se nanašajo na 
socialno zavarovanje zavezanca po tem poglavju zakona in jih 
zavezanec plačuje v skladu s posebnimi predpisi, se priznajo kot 
odhodek. 

(2) Obvezni prispevki za socialno varnost, ki so primerljivi z 
obveznimi prispevki za socialno varnost v Sloveniji in jih 
zavezanec plačuje v sklad, priznan za davčne namene v katerikoli 
drugi državi, se priznajo kot odhodek pod pogojem, da zavezanec 
ni bil rezident Slovenije neposredno pred začetkom opravljanja 
dejavnosti v Sloveniji in je v tem času že prispeval v navedeni 
sklad. 

45. člen 
(delno priznani odhodki) 

Stroški, ki se nanašajo izključno na zavezanca po tem poglavju 
zakona, se priznajo največ do višine, ki jo na podlagi 32. člena 
tega zakona za delojemalce določi vlada, in sicer: 

1. stroški v zvezi s službenimi potovanji, 
2. stroški prehrane med delom, 
3. stroški prevoza na delo in z dela, 
4. stroški dela na terenu. 

46. člen 
(normirani odhodki) 

Pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca iz tretjega in četrtega 
odstavka 36. člena tega zakona, se upoštevajo normirani odhodki 
v višini 25% ustvarjenih prihodkov. 

47. člen 
(izguba) 

(1) Če je davčna osnova negativna, zavezanec izkaže izgubo. 

(2) Izgubo lahko zavezanec pokriva z zmanjšanjem davčne 
osnove od dohodka iz dejavnosti v naslednjih zaporednih petih 
letih. 

(3) Pokrivanje izgube po drugem odstavku tega člena, se prizna 
največ do višine davčne osnove od dohodka iz dejavnosti. 

(4) Pri zmanjšanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti na 
račun izgub iz preteklih let, se davčna osnova od dohodka iz 
dejavnosti najprej zmanjša za izgubo starejšega datuma. 

(5) Izgube ni mogoče prenesti na novega zasebnika oziroma 
pravno osebo kadar zavezanec preneha z opravljanjem 
dejavnosti. 

(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za zavezanca, kateremu 
se davčna osnova ugotavlja v skladu s tretjim in četrtim 
odstavkom 36. člena tega zakona. 

48. člen 
(olajšava za investiranje) 

(1) Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višin' 
20% investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva, 
razen v osebna motoma vozila, pohištvo in pisarniško oprem" 
(brez računalniške opreme), in v neopredmetena dolgoročna 
sredstva, če gre za investicije v opredmetena osnovna sredstva 
in neopredmetena dolgoročna sredstva v Sloveniji. 

(2) V primeru finančnega najema lahko znižanje davčne osnov® 
po prvem odstavku tega člena uveljavlja zavezanec, 
opredmeteno osnovno sredstvo oziroma neopredmeteno 
dolgoročno sredstvo pridobi na podlagi finančnega najema. 

(3) Če zavezanec, novi zasebnik oziroma pravna oseba, prod3 

oziroma odtuji opredmeteno osnovno sredstvo oziroma 
neopredmeteno dolgoročno sredstvo, za katero je izkoristil davčno 
olajšavo po tem členu, prej kot v treh letih po letu, v katerem j® 
izkoristil davčno olajšavo po tem členu, mora za znese1* 
izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo od dohodka 
iz dejavnosti oziroma od dohodkov pravnih oseb, in sicer v leiu 

prodaje oziroma odtujitve opredmetenega osnovnega sredstv® 
oziroma neopredmetenega dolgoročnega sredstva. 
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(4) Za odtujitev po tretjem odstavku tega člena se šteje tudi prenos 
sredstva izven Slovenije oziroma uporaba sredstva v poslovni 
enoti izven Slovenije, izguba pravice uporabe sredstva v primeru 
finančnega najema, prenos sredstva iz podjetja v gospodinjstvo 
ter tudi odtujitev sredstva, kot je določena s prvim odstavkom 39. 
člena tega zakona. 

(5) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena se za 
'dajanje tretjega odstavka tega člena za odtujitev ne šteje 
Prenehanje opravljanja dejavnosti pod pogoji, določenimi s četrtim 
ln sedmim odstavkom 39. člena tega zakona. Šteje se, da je 
olajšavo prevzel novi zasebnik oziroma pravna oseba, pod pogoji 
kot bi veljali, če do odtujitve ne bi prišlo. 

(6) Zavezanec lahko v davčnem letu neizkoriščeni del davčne 
0|ajšave po tem členu prenaša v naslednjih pet davčnih letih. 

49. člen 
(olajšava za zaposlovanje) 

(1) Zavezanec, ki v davčnem letu za nedoločen čas in najmanj 
*a dve leti zaposli delavca, ki prvič sklene delovno razmerje, ali 
delavca, ki je bil pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi najmanj 12 
Mesecev prijavljen pri Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 
30% izplačane plače tega delavca. 

(2) Zavezanec, ki v davčnem letu za nedoločen čas in najmanj 
za dve leti zaposli osebo, ki ima doktorat znanosti in pred tem ni 
bi|a zaposlena v drugi gospodarski družbi ali pri fizični osebi, ki 
opravlja dejavnost, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v 
V|šini 30% izplačane plače tega delavca. Olajšava po tem odstavku 
se izključuje z olajšavo po prvem odstavku tega člena. 

(3) Davčna olajšava iz prvega in drugega odstavka tega člena se 
Pnzna za prvih 12 mesecev zaposlitve teh oseb. 

(4) Če zavezanec odpove pogodbo o zaposlitvi osebi iz prvega 
odstavka tega člena, razen če ta oseba sama odpove pogodbo o 
zaposlitvi oziroma pride do sporazumne razveljavitve pogodbe o 
zaposlitvi, prej kot v dveh letih od zaposlitve te osebe, ali če se 
Pogodba o zaposlitvi osebe iz drugega odstavka tega člena 
odpove ali preneha veljati s sporazumno razveljavitvijo prej kot v 
dveh letih od zaposlitve te osebe, mora zavezanec za znesek 
'zkoriščene olajšave po prvem in drugem odstavku tega člena, 
Povečati davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, in sicer za 
davčno leto, v katerem je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana 
Oziroma sporazumno razveljavljena. 

(5) Določba četrtega odstavka tega člena se ne uporablja pri 
Prenehanju opravljanja dejavnosti, če se uveljavlja davčno 
obravnavo po četrtem odstavku 39. člena tega zakona, za osebe, 

' i|h prevzame novi zasebnik ali pravna oseba. Šteje se, da je 
o'ajšavo prevzel novi zasebnik oziroma pravna oseba, pod pogoji 
o' bi veljali, če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo. 

(6) Zavezanec, ki zaposluje invalidno osebo po zakonu, ki ureja 
ZaPoslitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, lahko 
Uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 50% izplačane plače 
6 osebe, zavezanec, ki zaposluje invalidno osebo s 100% 
e|esno okvaro ali gluho osebo, pa v višini 70% izplačane plače te 
°sebe. Olajšava po tem odstavku se izključuje z olajšavo po 

erT1 in drugem odstavku tega člena. 

p) Zavezanec, ki zaposluje invalidne osebe iz šestega odstavka 
e9a člena nad predpisano kvoto in katerih invalidnost ni posledica 
Poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu po 
akonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje 
Validov, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 70% 

izplačanih plač za te osebe. Za namene tega odstavka se osebe 
iz tega odstavka vštevajo v kvoto po datumu sklenitve pogodbe 
o zaposlitvi, in sicer se najprej vštevajo tiste osebe s starejšim 
datumom sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Olajšava po tem odstavku 
se izključuje z olajšavo po prvem, drugem in šestem odstavku 
tega člena. 

50. člen 
(olajšava za zavezanca invalida) 

Zavezanec, ki je invalidna oseba po zakonu, ki ureja zaposlitveno 
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, in ne zaposluje delavcev, 
lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 30% povprečne 
mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, zavezanec invalid s 100% 
telesno okvaro ali zavezanec - gluha oseba pa v višini 60% 
povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec 
opravljanja dejavnosti. 

51. člen 
(olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem 

izobraževanju) 

Zavezanec, ki sprejme vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi 
za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, lahko 
uveljavlja znižanje davčne osnove v višini plačila tej osebi, vendar 
največ v višini 20% povprečne mesečne plače zaposlenih v 
Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne 
osebe v strokovnem izobraževanju. 

52. člen 
(olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko 

zavarovanje) 

Zavezanec - delodajalec, ki financira pokojninski načrt 
kolektivnega zavarovanja in izpolnjuje pogoje iz 302. do 305. člena 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, lahko za 
premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
ki jih delno ali v celoti plača v korist delojemalcev - zavarovancev 
izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali v državi 
članici EU po pokojninskem načrtu, ki je odobren in vpisan v 
poseben register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno 
dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, uveljavlja davčno 
olajšavo za leto, v katerem so bile premije plačane, vendar največ 
do zneska, ki je enak 24% obveznih prispevkov za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje za delojemalca - zavarovanca in ne 
več kot 549.400 tolarjev letno. Glede uskladitve premije in načina 
objave usklajenih zneskov premije, se uporablja 114. člen tega 
zakona. 

53. člen 
(olajšava za donacije) 

(1) Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove za 
znesek izplačil v denarju ali v naravi za humanitarne, dobrodelne, 
kulturne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, športne, ekološke 
in religiozne namene, in sicer le za takšna izplačila rezidentom 
Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje 
navedenih dejavnosti, do zneska, ki je enak 0,3% obdavčenega 
prihodka zavezanca v davčnem letu. 

(2) Zavezanec lahko uveljavlja tudi znižanje davčne osnove za 
znesek izplačil v denarju ali naravi političnim strankam in 
reprezentativnim sindikatom, vendar največ do zneska, ki je enak 
trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri davčnem 
zavezancu v davčnem letu. 
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(3) Za znesek, ki je enak 0,3% obdavčenega prihodka zavezanca 
v davčnem letu iz prvega odstavka tega člena, in za znesek, ki je 
enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri 
zavezancu iz drugega odstavka tega člena, se šteje znesek 
vseh izplačil v celotnem davčnem letu. 

(4) Za zneske izplačil po prvem in drugem odstavku tega člena 
zavezanec ne more uveljavljati tudi zmanjšanja letne davčne 
osnove po 3. in 9. točki prvega odstavka 113. člena tega zakona. 

54. člen 
(omejitve v zvezi z olajšavami) 

(1) Določbe 48. do 53. člena tega zakona se ne uporabljajo za 
zavezanca, kateremu se davčna osnova ugotavlja v skladu s 
tretjim in četrtim odstavkom 36. člena tega zakona. 

(2) Davčne olajšave iz 48. do 53. člena tega zakona, vključno z 
prenosom neizkoriščenega dela olajšave za investiranje, se 
priznajo skupaj največ do višine davčne osnove, zmanjšane za 
kritje izgub iz preteklih let. 

(3) Davčne olajšave iz 48. do 53. člena tega zakona se ne priznajo 
za davčno leto, za katero je bila davčna osnova ugotovljena s 
cenitvijo. 

55. člen 
(davčni odtegljaj) 

(1) Od dohodkov, od katerih se v skladu z zakonom, ki ureja 
davek od dohodkov pravnih oseb izračunava, odteguje in plačuje 
davčni odtegljaj, se izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj, 
če jih v okviru opravljanja dejavnosti dosega zavezanec po tem 
zakonu. Davčni odtegljaj se izračunava, odteguje in plačuje od 
osnove in po stopnji, določeni z zakonom, ki ureja davek od 
dohodkov pravnih oseb. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se davčni odtegljaj 
izračunava, odteguje in plačuje tudi od plačil, ki jih zavezanec po 
tem poglavju zakona dosega v okviru opravljanja dejavnosti 
nastopajočega izvajalca ali športnika. Davčni odtegljaj se 
izračunava, odteguje in plačuje od osnove in po stopnji, določeni 
z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. 

(3) Davčni odtegljaj se ne izračunava, odteguje in plačuje, če 
zavezanec izplačevalcu dohodka predloži svojo davčno številko. 

(4) Davčni odtegljaj se odšteje od akontacije dohodnine od 
dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, odmerjene za 
davčno leto v skladu s prvim odstavkom 123. člena tega zakona. 

(5) Ta člen se ne uporablja za zavezanca, kateremu se davčna 
osnova ugotavlja v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 36. člena 
tega zakona. 

2.2. Dohodek, dosežen s posameznim poslom 

56. člen 
(dohodek, dosežen s posameznim poslom) 

(1) Za dohodek, dosežen s posameznim poslom se šteje vsak 
posamezen dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim 
poslom, ki ni: 
1. del neodvisnega samostojnega opravljanja dejavnosti, 
2. posel iz 40. člena tega zakona, ali 

3. del skupine povezanih poslov, ki se bi, glede na način, obseg 
in trajanje, v skladu z veljavno zakonodajo, morali šteti za 
dejavnost. 

(2) Za posel po tem poglavju zakona se šteje neodvisna 
samostojna izvršitev storitve oziroma dela za drugo osebo oziroma 
za račun druge osebe, kot je zlasti izdelava ali popravilo kakšne 
stvari, kakšno fizično ali umsko delo ali izvršitev določenega 
posla. 

57. člen 
(davčna osnova) 

Davčna osnova od dohodka iz 56. člena tega zakona je vsak 
posamezen dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 
% posameznega dohodka. 

3. Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti 

58. člen 
(splošno o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne 

gozdarske dejavnosti) 

(1) Za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti se štejejo vsi dohodki v zvezi z osnovno kmetijsko in 
osnovno gozdarsko dejavnostjo, pripisani osebi, ki ima pravico 
uporabljati kmetijsko in gozdno zemljišče. 

(2) Kot osnovna kmetijska dejavnost se šteje kmetijska pridelava, 
ki je v celoti ali pretežno vezana na uporabo kmetijskih zemljišč, 
vodenih v zemljiškem katastru in katastru dejanske rabe 
kmetijskih zemljišč, in vključuje: 
1. pridelavo žit in drugih poljščin, vključno s pridelavo vrtnin v 

njivskem kolobarju, 
2. pridelavo hmelja, 
3. pridelavo grozdja in proizvodnjo vina iz lastnega pridelka, 

razen proizvodnje vina za prodajo, 
4. pridelavo sadja, 
5. pridelavo oljk in proizvodnjo oljčnega olja iz lastnega pridelka, 

razen proizvodnje oljčnega olja za prodajo, 
6. rejo govedi, ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov, 
7. prirejo mleka, 
8. rejo prašičev, perutnine, nojev in jelenjadi na pretežno lastni 

krmi. 

(3)Kot osnovna gozdarska dejavnost se šteje gozdarstvo, vezano 
na uporabo gozdnih zemljišč, vodenih v zemljiškem katastru, in 
vključuje: 
1. gojenje, obnovo, nego in varstvo gozda, 
2. sečnjo in pridobivanje gozdnih sortimentov. 

(4) Šteje se, da ima pravico uporabljati kmetijsko ali gozdno 
zemljišče (v nadaljnjem besedilu tega poglavja: zemljišča) fizična 
oseba, ki je na dan 30. junija leta, za katero se dohodek ugotavlja, 
vpisana v zemljiški knjigi oziroma v zemljiškem katastru kot 
lastnik, zakupnik ali imetnik pravice uporabe na podlagi drugega 
pravnega naslova. 

(5) Če zemljišče dejansko uporablja oseba, ki nima pravice do 
uporabe zemljišča na podlagi pravnega naslova v zemljiški knjig' 
oziroma zemljiškem katastru, se lahko za namene tega zakona 
ta pravica pripiše dejanskemu uporabniku. 
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59. člen 
(dohodki, ki se vštevajo v dohodek iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti) 

(1) Za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti se štejejo potencialni tržni dohodki od pridelave na 
zemljiščih. 

(2) Za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti se štejejo tudi drugi dohodki v zvezi z opravljanjem 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so zlasti 
Plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike, dotacije, donacije, 
denarne pomoči zaradi naravne ali druge nesreče na podlagi 
Posebnih predpisov in druga plačila iz naslova državnih pomoči, 
Vplačana v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko 
dejavnostjo. 

60. člen 
(davčna osnova) 

0) Davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov iz prvega 
odstavka 59. člena tega zakona je katastrski dohodek, ugotovljen 
Po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka. 

(2) Davčna osnova od drugih dohodkov iz drugega odstavka 59. 
člena tega zakona je vsak posamezni dohodek. 

61. člen 
(pripisovanje davčne osnove posameznemu 

zavezancu) 

(1) Katastrski dohodek se posameznemu zavezancu pripiše za 
zemljišča, ki jih ima pravico uporabljati. 

(2) Katastrski dohodek zemljišč, s katerimi razpolaga agrarna 
skupnost, se posameznemu zavezancu, članu agrarne 
skupnosti, pripiše glede na njegov pripadajoči solastniški ali 
sorazmerni delež v agrarni skupnosti. 

(3) Drugi dohodki iz drugega odstavka 59. člena tega zakona, ki 
so vezani na posamezno zemljišče in so izplačani kateremu koli 
olanu gospodinjstva, se pripišejo zavezancu, članu gospodinjstva, 

irr,a pravico to zemljišče uporabljati. 

(4) Drugi dohodki iz drugega odstavka 59. člena tega zakona, ki 
n,so vezani na posamezno zemljišče in so v povezavi z 
pPravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 
^Plačani kateremukoli članu gospodinjstva, se pripišejo 
Posameznemu zavezancu, članu gospodinjstva, ki ima pravico 
^Porabljati zemljišča, v sorazmernem deležu glede na skupno 
levilo zavezancev v gospodinjstvu. 

(5) Drugi dohodki iz drugega odstavka 59. člena tega zakona, ki 
Pripadajo agrarni skupnosti, se posameznemu zavezancu, članu 
a9rarne skupnosti, pripišejo glede na njegov pripadajoči solastniški 
ali sorazmerni delež v agrarni skupnosti. 

Kot gospodinjstvo se po tem poglavju zakona šteje skupnost 
seb, ki imajo skupno stalno oziroma začasno prebivališče. 

62. člen 
(oprostitve) 

glede na prvi odstavek 60. člena tega zakona se v davčno 
snovo od katastrskega dohodka na zahtevo zavezanca ne 

1 'eva katastrski dohodek zemljišč: 
' ki jih je na podlagi zakona trajno ali začasno prepovedano 

Okoriščati za kmetijsko pridelavo, 

2. na katerih so nasipi, kanali, prekopi, jezovi in druge naprave 
za potrebe obrambe pred poplavami ali za osuševanje in 
namakanje, 

3. ki ležijo znotraj visokovodnih nasipov, 
4. na katerih so vrbni in drugi zaščitni nasadi ter varovalni gozdovi, 

kot obramba pred erozijo, 
5. ki so v zemljiškem katastru označena kot zemljišča pod 

neodmerjenimi gozdnimi cestami, 
6. na katerih so objekti za potrebe zaščite in reševanja pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, 
7. ki ležijo v obmejnem pasu in nad ali pod visokonapetostnimi 

daljnovodi in drugimi vodi, če je izkoriščanje v kmetijske 
namene onemogočeno, 

8. na katerih so evidentirana vojna grobišča, 
9. ki jih zavezanec odda skladno s predpisi o preživninskem 

varstvu kmetov, 
10. ki jih na podlagi odločbe državnega organa o razlastitvi ali 

pogodbe, ki nadomešča razlastitev, ni mogoče uporabljati, 
11. ki jih je zavezanec z odločbo o denacionalizaciji dobil v last, 

ne pa tudi v posest, 
12. za katera je bilo skladno s predpisi izdano dovoljenje za 

gradnjo, 
13. ki so dana v zakup, za dobo, navedeno v zakupni pogodbi, 
14. ki se uporabljajo za doseganje dohodka, kot je določen v 

poglavju 111.2.1. tega zakona, 
15. ki so bila neuporabna, pa so z vlaganji postala uporabna, za 

obdobje treh let, z uveljavitvijo v prvem letu po usposobitvi, 
16. na katerih se zasadijo novi vinogradi, hmeljišča, sadovnjaki 

ali drugi trajni nasadi, za obdobje treh let in za oljčne nasade 
za obdobje osmih let, z uveljavitvijo v prvem letu po zasaditvi, 

17. ki se pogozdijo, za obdobje 30 let, z uveljavitvijo v prvem letu 
po pogozditvi. 

63. člen 
(znižanja katastrskega dohodka) 

(1) Katastrski dohodek zemljišč, za katera šo bile pridobljena 
plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike za namene podpore 
območjem z omejenimi dejavniki ali podpore okolju prijazni kmetijski 
dejavnosti, se korigira z upoštevanjem razlike med katastrskim 
dohodkom ob upoštevanju standardne tehnologije pridelave in 
katastrskim dohodkom ob upoštevanju tehnologije uveljavljenega 
ukrepa, ugotovljene po predpisih o ugotavljanju katastrskega 
dohodka. 

(2) Če je bila pridelava na posameznem zemljišču manjša zaradi 
naravnih nesreč, požara ali drugih izrednih dogodkov, ki jih ni bilo 
mogoče preprečiti, se lahko v letu nastanka škode katastrski 
dohodek za vsako tako zemljišče zmanjša za toliko odstotkov, 
za kolikor se je po oceni škode s posebno metodologijo, zmanjšal 
pridelek. Zmanjšanje katastrskega dohodka se za gozd prizna 
za dobo petih let. 

(3) Za ocenjevanje škode se upošteva metodologija, sprejeta na 
podlagi zakona, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Podrobnejše pravila za priznavanje škode po drugem 
odstavku tega člena predpiše minister, pristojen za finance, v 
soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo in gozdarstvo. 

64. člen 
(olajšava za investiranje) 

(1) Kadar je mogoče z računi dokazati vlaganja v osnovno 
kmetijsko ali osnovno gozdarsko dejavnost v okviru gospodinjstva 
ali agrarne skupnosti, se v letu vlaganja prizna olajšava v višini 
20 % vloženih sredstev. 
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(2) Za vlaganja iz prvega odstavka tega člena se štejejo vlaganja 
v: 
1. nakup zemljišč, 
2. nakup živali za osnovno čredo, 
3. nakup, izgradnjo ali posodobitev kmetijskih gospodarskih 

objektov, ki služijo za opravljanje osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti, vključno z vlaganji v trajne 
nasade, 

4. nakup kmetijske in gozdarske mehanizacije, 
5. nakup druge opreme za opravljanje osnovne kmetijske in 

osnovne gozdarske dejavnosti razen nakupa osebnega 
motornega vozila. 

(3) Olajšava se prizna posameznemu zavezancu, članu 
gospodinjstva ali agrarne skupnosti, ki ima pravico uporabljati 
zemljišča, v sorazmernem deležu glede na skupno število 
zavezancev v gospodinjstvu oziroma glede na njegov pripadajoči 
solastniški ali sorazmerni delež v agrarni skupnosti. 

(4) Olajšava se lahko uveljavi v letu vlaganja in naslednjih štirih 
letih. 

4. Dohodek iz premoženja 

65. člen 
(dohodek iz premoženja) 

(1) Dohodek iz premoženja po tem poglavju zakona vključuje: 

1. dohodek iz oddajanja premoženja v najem, 
2. dohodek iz prenosa premoženjske pravice, 
3. obresti, 
4. dividende, in 
5. dohodek iz vzajemnih skladov. 

(2) Določbe tega poglavja zakona ne vplivajo na davčno 
obveznost zavezanca po poglavju 111.2.1. tega zakona, če ni s 
tem zakonom drugače določeno. 

4.1. Dohodek iz oddajanja premoženja v najem 

66. člen 
(dohodek iz oddajanja premoženja v najem) 

(1) Dohodek iz oddajanja premoženja v najem po tem poglavju 
zakona je dohodek, dosežen z oddajanjem nepremičnin in 
premičnin (v nadaljnjem besedilu: premoženja) v najem. 

(2) Za oddajanje premoženja v najem po prvem odstavku tega 
člena se šteje: 

1. vsako oddajanje premoženja na podlagi pogodbe ali na drugi 
pravni podlagi, s katerim najemodajalec prepusti najemniku 
določeno premoženje v uporabo ali mu prepusti pravico do 
uporabe premoženja, najemnik pa mu je zato dolžan plačati 
ustrezno najemnino ali drugo nadomestilo; 

2. drugi primeri uporabe premoženja, kadar tisti, katerega 
premoženje uporablja nekdo drug ali ima pravico do uporabe 
premoženja nekdo drug, prejme ustrezno nadomestilo, če ni 
s tem zakonom drugače določeno. 

(3) Kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem se obdavčuje 
najemnina in druga nadomestila v zvezi z oddajanjem premoženja 
v najem, ki vključujejo zlasti: 

1. obveznosti in storitve, za katere se je zavezal ali jih je opravil 
najemnik, razen obratovalnih stroškov, ki jih za najeto 
premoženje plačuje najemnik; 

2. premije, nadomestila, odškodnine in podobne dohodke, ki ne 
predstavljajo dohodka iz 1. točke tega odstavka. 

67. člen 
(oprostitev) 

Dohodnine se ne plačuje od: 

1. dohodka iz oddajanja premičnin v najem, razen od dohodka iz 
oddajanja opreme, bivalnika in prevoznega sredstva v najem, 
2. materialnih vlaganj najemnika, ki ohranjajo uporabno vrednost 
kmetijskega ali gozdnega zemljišča, 
3. dohodka preživljanca po pogodbi o dosmrtnem preživljanju, 
4. dohodka za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma 
na državni ali lokalni ravni, izvedenih v skladu z zakonom, če 
dohodek ne presega 10.000 tolarjev. 

68. člen 
(davčna osnova) 

(1) Davčna osnova je dohodek iz oddajanja premoženja v najem, 
zmanjšan za stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja 
uporabno vrednost premoženja, če jih v času oddajanja 
premoženja v najem za navedeno premoženje plačuje 
najemodajalec. Davčna osnova se ne zmanjša za stroške 
vzdrževanja, ki ohranja uporabno vrednost kmetijskega ali 
gozdnega zemljišča. 

(2) Kadar zavezanec, ki dosega dohodek z oddajanjem 
premoženja v najem, ne uveljavlja stroškov po prvem odstavku 
tega člena, lahko uveljavlja normirane stroške v višini 20% od 
dohodka, doseženega z oddajanjem premoženja v najem. 

(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena 
je davčna osnova od dohodka, ki ga najemnik doseže z 
oddajanjem premoženja v podnajem, dohodek, dosežen na podlagi 
podnajema, zmanjšan za najemnino in drugo nadomestilo, ki ga 
navedeni najemnik plačuje za najem tega premoženja. 

(4) Davčna osnova se pri vzajemnem oddajanju premoženja v 
najem določi za vsako stran posebej, in sicer glede na primerljivo 
tržno ceno najemnine od premoženja, ki ga fizična oseba odda v 
najem, upoštevaje stroške po prvem in drugem odstavku tega 
člena. 

4.2. Dohodek iz prenosa premoženjske pravice 

69. člen 
(dohodek iz prenosa premoženjske pravice) 

(1) Dohodek iz prenosa premoženjske pravice po tem poglavju 
zakona vključuje dohodek, dosežen z odstopom uporabe oziroma 
izkoriščanja ali odstopom pravice do uporabe oziroma pravice 
do izkoriščanja: 

1. materialne avtorske pravice in materialne pravice izvajalca' 
2. izuma, videza izdelka, znaka razlikovanja, tehnične izboljšave, 

načrta, formule, postopka, podobne pravice oziroma 
podobnega premoženja in Informacij glede industrijski*1' 
komercialnih ali znanstvenih izkušenj, ne glede na to ali s° 
zavarovani po zakonu, 
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3- osebnega imena, psevdonima ali podobe, 

na podlagi pogodbe ali drugi pravni podlagi, po kateri imetnik 
Premoženjske pravice za prenos le-te prejme določeno 
nadomestilo. 

(2) Kot dohodek iz prenosa premoženjske pravice se po tem 
Poglavju zakona obdavčuje vsak dohodek, prejet kot nadomestilo 
za prenos premoženjske pravice, ki vključuje zlasti nadomestilo 
za uporabo, izkoriščanje ali odstop pravice do uporabe oziroma 
Pravice do izkoriščanja premoženjske pravice. 

70. člen 
(davčna osnova) 

(1) Davčna osnova je dohodek iz prenosa premoženjske pravice, 
zmanjšan za normirane stroške v višini 10% od dohodka, 
doseženega s prenosom premoženjske pravice. 

(2) Stroški iz prvega odstavka tega člena se ne priznajo: 

1- imetniku premoženjske pravice, ki ni avtor, izvajalec, 
izumitelj ali druga oseba, ki ustvari predmet premoženjske 
pravice, 

2. v primeru odstopa uporabe oziroma izkoriščanja ali 
odstopa pravice do uporabe oziroma pravice do 
izkoriščanja osebnega imena, psevdonima ali podobe. 

4.3. Obresti 

71. člen 
(obresti) 

(1) Obresti po tem poglavju zakona so obresti od posojil, obresti 
°d dolžniških vrednostnih papirjev, obresti od denarnih depozitov 
Pri bankah in hranilnicah ter drugih podobnih finančnih terjatev do 
dolžnikov, dohodek iz oddajanja v finančni najem in dohodek iz 
žlvljenjskega zavarovanja. 

(2) Kot obresti se po tem poglavju zakona obdavčuje vsako 
^domestilo, ki ne predstavlja vračila glavnice iz finančno 
dolžniškega razmerja, vključno z nadomestili za tveganje ali za 
zmanjšanje vrednosti glavnice iz finančno dolžniškega razmerja 
zaradi inflacije, če ni s tem zakonom drugače določeno. Kot obresti 
Se obdavčujejo tudi diskonti, bonusi, premije in podobni dohodki 
'z finančno dolžniškega razmerja ali dogovora, ki se nanaša na 
lnančno dolžniško razmerje. 

72. člen 
(oprostitev) 

dohodnine se ne plačuje od: 
1' obresti, ki se zavezancu izplačajo iz naslova neupravičeno 

a|i preveč odmerjenih in plačanih davkov in prispevkov; 

• obresti na pozitivno stanje na transakcijskom računu pri 
izvajalcu plačilnega prometa, in sicer največ v višini, ki jo 
izvajalec plačilnega prometa plačuje za depozite na vpogled; 

• dohodka iz življenjskega zavarovanja, ki je sklenjeno za primer 
smrti in se dohodek izplača zaradi smrti osebe. 

73. člen 
(splošno o davčni osnovi) 

Davčna osnova so dosežene obresti, če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

74. člen 
(davčna osnova v primeru dolgoročno vezanih 

denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri 
bankah in hranilnicah) 

Ne glede na določbo 73. člena tega zakona je davčna osnova od 
obresti, doseženih v primeru vezanih denarnih sredstev in 
varčevanja na računu pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v 
skladu s predpisi v Sloveniji in pri bankah drugih držav članic EU, 
z ročnostjo daljšo od enega leta, pri katerem zavezanec ne more 
razpolagati s privarčevanimi sredstvi pred potekom datuma vezave 
oziroma poteka varčevanja brez bistvenega zmanjšanja obresti, 
enaka obrestim, obračunanim za obdobje davčnega leta, če se 
zavezanec rezident tako odloči in o tem v roku in na predpisan 
način obvesti banko ali hranilnico in davčni organ. 

75. člen 
(davčna osnova od dohodka iz finančnega najema) 

Davčna osnova od dohodka iz finančnega najema je del plačila 
finančnega najemojemalca finančnemu najemodajalcu, ki ne 
predstavlja vračila glavnice. 

76. člen 
(davčna osnova od dohodka iz življenjskega 

zavarovanja) 

(1) Davčna osnova od dohodka iz življenjskega zavarovanja je 
razlika med prejetim izplačilom in vplačilom. 

(2) Vrednost vplačila iz prvega odstavka tega člena se v primeru 
obročnih vplačil določi kot seštevek vseh obročnih vplačil. V 
primeru ko izplačilo iz prvega odstavka ni prejeto v enkratnem 
znesku, temveč obročno, se vplačilo oziroma seštevek vseh 
obročnih vplačil porazdeli enakomerno med obdobja izplačevanja 
obročnih izplačil. Če celotno obdobje izplačevanja obročnih izplačil 
v pogodbi o življenjskem zavarovanju ni določeno, se kot celotno 
obdobje izplačevanja obročnih izplačil upošteva razlika med 
zavezančevo starostjo v času, ko prvič prejme obročno izplačilo, 
in pričakovano življenjsko dobo zavezanca, ki se določi glede na 
podatek Statističnega urada Republike Slovenije o pričakovani 
življenjski dobi moškega ali ženske v Sloveniji. 

77. člen 
(davčna osnova od obresti, doseženih ob odsvojitvi ali 

vnovčitvi kupona za izplačilo obresti) 

(1) Davčna osnova od obresti, doseženih z vnovčitvijo kupona 
za izplačilo obresti, so dosežene obresti. 

(2) Davčna osnova od obresti, doseženih ob odsvojitvi kupona 
za izplačilo obresti pred dospelostjo, so obračunane (natečene) 
nedospele obresti do datuma odsvojitve kupona. 

(3) Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove iz 
prvega in drugega odstavka tega člena za znesek obračunanih 
(natečenih) nedospelih obresti do dneva pridobitve kupona, ki jih 
je plačal ob pridobitvi kupona. 
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78. člen 
(davčna osnova od obresti, doseženih ob odsvojitvi ali 

odkupu diskontiranega dolžniškega vrednostnega 
papirja) 

(1) Davčna osnova od obresti, doseženih ob odsvojitvi 
diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja pred dospelostjo 
papirja ali pri odkupu diskontiranega dolžniškega vrednostnega 
papirja pred ali ob dospelosti papirja, so obresti obračunane za 
obdobje od dneva pridobitve do dneva odsvojitve ali odkupa 
diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja. 

(2) Za diskontirani dolžniški vrednostni papir iz prvega odstavka 
tega člena se šteje tudi brezkuponski dolžniški vrednostni papir. 

(3) Za diskontirani dolžniški vrednostni papir iz prvega odstavka 
tega člena se ne šteje dolžniški vrednostni papir z diskontom v 
višini, ki ne presega 2% nominalne vrednosti papirja. 

(4) Višina obresti iz prvega odstavka tega člena se določi po 
metodi enakomernega (konstantnega) donosa. 

(5) Za odkup diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja 
iz prvega odstavka tega člena se šteje tudi vnovčitev 
diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja. 

(6) Obresti, dosežene ob odsvojitvi diskontiranega dolžniškega 
vrednostnega papirja iz tretjega odstavka tega člena, se 
obdavčujejo po poglavju III.5 tega zakona. 

79. člen 
(razmejitev med glavnico in obrestmi) 

Če ni vnaprej natančno določeno, kolikšen del posameznega 
plačila predstavlja vračilo glavnice in kolikšen del plačilo obresti, 
se za namene tega zakona šteje, da se najprej plačujejo obresti, 
izračunane po priznani obresti meri, kot je določena v zakonu, ki 
ureja davek od dohodkov pravnih oseb, za namene ugotavljanja 
prihodkov oziroma odhodkov zavezancev, povezanih oseb. 

4.4. Dividende 

80. člen 
(dividende) 

(1) Dividende po tem poglavju zakona so dividende in drugi 
dohodki, doseženi na podlagi lastniškega deleža. 

(2) Za lastniški delež po prvem odstavku tega člena se šteje 
vsak delež, ki ga ima fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: imetnik 
deleža) na podlagi vloženih sredstev v gospodarski družbi, zadrugi 
in drugih oblikah organiziranja, vključno s premoženjskim vložkom 
tihega družbenika v podjetje nosilca tihe družbe in premoženjskim 
vložkom fizične osebe v katerokoli drugo obliko organiziranja, ki 
ima pretežno naravo lastniškega kapitala (v nadaljnjem besedilu: 
plačnik). Investicijski kupon se ne šteje za lastniški delež. 

(3) Kot dividenda se po tem poglavju zakona obdavčuje vsaka 
razdelitev dohodka imetniku deleža iz premoženja plačnika oziroma 
povezane osebe (po tem zakonu ali zakonu, ki ureja davek od 
dohodkov pravnih oseb) plačnika na podlagi njegovega 
lastniškega deleža v plačniku, ki ne predstavlja zmanjšanja 
njegovega lastniškega deleža, vključno z razdelitvijo v obliki delnic 
ali zamenljivih obveznic ali v drugačni obliki, s katero se dobiček 
ali rezerve v delu, oblikovanem iz dobička ali prevrednotovalni 
popravek tega dobička ali rezerv, preoblikujejo v osnovni kapital 
oziroma povečajo lastniški delež zavezanca. 

(4) Kot dividende se po tem poglavju zakona obdavčujejo tudi: 

1. dividendam podobni dohodki, ki jih prejme imetnik deleža 
na podlagi lastniškega deleža v plačniku; 
2. vsako nadomestilo, ki ga imetnik deleža prejme na podlagi 
lastniškega deleža v plačniku, ki ne predstavlja zmanjšanja 
njegovega lastniškega deleža; za nadomestilo se šteje vsak 
proizvod, storitev ali druga ugodnost, ki jo imetniku deleža ali 
njegovemu družinskemu članu, na podlagi lastniškega deleža, 
zagotovi plačnik ali povezana oseba (po tem zakonu ali 
zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb) plačnika. 

(5) Za dividendam podobne dohodke po 1. točki četrtega odstavka 
tega člena se štejejo: 

1. dobiček ali rezerve plačnika, ki se delijo v zvezi z udeležbo 
v plačniku ob prenehanju plačnika ali ob izključitvi ali izstopu 
imetnika lastniškega deleža iz plačnika; 
2. zmanjšanje lastniškega deleža v okviru zmanjšanja 
osnovnega kapitala plačnika, če ima plačnik dobiček ali 
presežek, ki ni bil razdeljen; 
3. dobiček, ki se razdeli v zvezi z dolžniškimi vrednostnimi 
papirji, ki zagotavljajo udeležbo v dobičku plačnika; 
4. obresti, plačane v zvezi z zamenljivimi obveznicami; 
5. denarno doplačilo v primeru zamenjave deleža v okviru 
zamenjave kapitalskih deležev, združitev in delitev, kot so 
opredeljene v zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih 
oseb za namene obdavčitve pri zamenjavi kapitalskih deležev 
in obdavčitve pri združitvah in delitvah; 
6. izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve 
delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma 
deležev družbe, razen v primeru ko družba pridobiva lastne 
delnice preko borze. 

(6) Nadomestila iz 2. točke četrtega odstavka tega člena 
vključujejo zlasti: 

1. zagotavljanje proizvodov in storitev imetniku deleža, P° 
ceni nižji od primerljive tržne cene; 
2. odpis dolga imetniku deleža ali njegovemu družinskemu 
članu; šteje se, da je dolg ali preostali del dolga odpisan, fi0 

imetnik deleža ali njegov družinski član vsako leto od nastanka 
dolga ne odplača dogovorjene obveznosti in v vsakem primeru 
vsaj 20% vrednosti celotnega dolga; 
3. druge dohodke, ki imajo naravo bonitet v skladu z 28- 
členom tega zakona, ki jih prejme imetnik deleža ali njegov 

družinski član na podlagi lastniškega deleža. 

81. člen 
(davčna osnova) 

(1) Davčna osnova je dosežena dividenda, če ni s tem zakono"1 

drugače določeno. 

(2) Davčna osnova od dividend, doseženih v obliki izplačan0 

vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deleže^ 
v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe iz 
točke petega odstavka 80. člena tega zakona je izplačane 
vrednost, zmanjšana za nominalno vrednost delnic oziroma za 
(vplačani) znesek vložka. 

(3) Davčna osnova od dividend, doseženih v obliki nadomestil|Z 

1. in 3. točke šestega odstavka 80. člena tega zakona, se ugotavlja 
na način, kot je določen v 31. členu tega zakona. 

(4) Davčna osnova od dividende, dosežene v obliki nadomesti'0 

iz 2. točke šestega odstavka 80. člena tega zakona, je višina 

neodplačanega dolga. 
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4.5. Dohodek iz vzajemnih skladov 

82. člen 
(dohodek iz vzajemnih skladov) 

(1) Dohodek i z vzajemnih skladov je dohodek, dosežen na podlagi 
naložbe v vz ajemni sklad. 

(2) Za obdavčljivi dohodek po tem poglavju zakona se šteje: 

1- dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve čistega 
dobička vzajemnega sklada 

2- dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve prihodkov 
vzajemnega sklada v obliki: 
a) obresti, 
b) dividend, 
c) iztrženih dobičkov pri naložbah, ali 
d) drugih prihodkov. 

3- dohodek, ki ga imetnik investicijskega kupona doseže z: 
a) odsvojitvijo investicijskega kupona vzajemnega sklada; 
b) vnovčitvijo investicijskega kupona vzajemnega sklada; 
c) izp lačilom sorazmernega dela likvidacijske mase v 

primeru likvidacije vzajemnega sklada. 

(3) Dohodok i;z 3. točke drugega odstavka tega člena, ki ga 
zavezanec doseže pri kvalificiranem vzajemnem skladu iz prvega 
Ostavka 85. člena tega zakona, se razdeli na: 
1 • del dohodka, ki izvira iz prihodkov vzajemnega sklada v obliki 

obresti, 
del dohodka, ki izvira iz prihodkov vzajemnega sklada v obliki 
dividend, 
del dohodka, ki izvira iz prihodkov vzajemnega sklada v obliki 
iztrženih dobičkov pri naložbah, in 

■ del dohodka, ki izvira iz virov prihodkov vzajemnega sklada 
v obliki 'drugih prihodkov. 

83. člen 
(davčna osnova) 

(1) Davčnći osnova od dohodka iz 1. in 2. točke drugega odstavka 
2- člena tega zakona je dosežen dohodek. 

|2) Davčne i osnova od dohodka iz 3. točke drugega odstavka 82. 
Ier|a, ki g a zavezanec doseže pri drugem vzajemnem skladu iz 
ru9ega odstavka 85. člena tega zakona, je presežek izplačane 
r®dnosti oziroma prodajne cene investicijskega kupona oziroma 
P'ačanetj a sorazmernega dela likvidacijske mase nad vplačano 
r0dnostjo oziroma nabavno ceno investicijskega kupona. Pri 
9°tavljariju davčne osnove se upoštevajo normirani stroški 

°rovlzij, tiako da se izplačana vrednost ali prodajna cena 
. v®stici,jskega kupona oziroma izplačan sorazmerni del 

vidacij!3ke mase, zmanjša za 2%. 

(3) Davčna osnova od dela dohodka iz tretjega odstavka 82. 
6na je presežek zmnožka izplačane vrednosti oziroma prodajne 
ne investicijskega kupona oziroma izplačanega sorazmernega 

®'a likvidacijske mase in deleža rasti vrednosti premoženja 
aiemriega sklada po posameznem viru iz šestega odstavka 
9a člena (ki velja za obdobje imetništva investicijskega kupona 
®iernn,ega sklada), nad zmnožkom vplačane vrednosti oziroma 
bavn n cene investicijskega kupona in navedenega deleža rasti. 

^ pfi Ugotavljanju davčne osnove iz tretjega odstavka tega člena 
uPoi5tevajo normirani stroški provizij tako, da se izplačana 

izni st a'' prodajna cena investicijskega kupona oziroma p'aččin sorazmerni del likvidacijske mase, zmanjša za 2%. 

(5) Pri določitvi deležev rasti iz tretjega odstavka tega člena se 
upošteva število dni posedovanja investicijskega kupona v 
mesecu pridobitve in v mesecu odsvojitve, vnovčitve oziroma 
izplačila likvidacijske mase, odvisno od tega, ali je zavezanec 
investicijski kupon posedoval manj kot 15 dni oziroma več kot 15 
dni v mesecu. 

(6) Deleže rasti vrednosti premoženja vzajemnega sklada v 
obdobju imetništva investicijskega kupona po viru rasti premoženja 
iz: 

1. prihodkov vzajemnega sklada v obliki obresti, 
2. prihodkov vzajemnega sklada v obliki dividend, 
3. prihodkov vzajemnega sklada v obliki iztrženih dobičkov pri 

naložbah, in 
4. prihodkov vzajemnega sklada v obliki drugih prihodkov, 

mesečno izračuna in objavi družba za upravljanje, ki upravlja 
kvalificiran vzajemni sklad in sicer v rokih in na način, ki je določen 
z zakonom, ki ureja davčni postopek. Delež rasti vrednosti 
premoženja vzajemnega sklada po posameznem viru iz 1. do 4. 
točke tega odstavka se izračuna tako, da se rast vrednosti 
posameznega vira premoženja vzajemnega sklada iz 1. do 4. 
točke tega odstavka v obdobju imetništva investicijskega kupona 
deli s celotno rastjo vrednosti virov premoženja vzajemnega sklada 
iz 1. do 4. točke tega odstavka v obdobju imetništva investicijskega 
kupona. 

(7) Zavezanec je dolžan voditi evidenco zalog investicijskih 
kuponov vzajemnega sklada. Družba za upravljanje, ki upravlja 
kvalificiran vzajemni sklad, je dolžna voditi evidenco zalog 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki niso prenosljivi, za 
posameznega imetnika investicijskih kuponov. Zaloge se vodijo 
po metodi zaporednih cen (FIFO). 

84. člen 
(oprostitev) 

(1) Davka se ne plača od dohodka iz 3. točke tretjega odstavka 
82. člena tega zakona, če ima imetnik investicijski kupon v lasti 
več kot tri leta. 

(2) Davka se ne plača od dohodka iz 3. točke tretjega odstavka 
82. člena tega zakona, če je imetnik investicijski kupon pridobil v 
postopku obveznega preoblikovanja pooblaščene investicijske 
družbe ali investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene 
investicijske družbe, v vzajemni sklad oziroma v postopku 
obvezne oddelitve dela sredstev pooblaščene investicijske družbe 
v vzajemni sklad, in sicer z zamenjavo delnic pooblaščene 
investicijske družbe ali delnic investicijske družbe, ki je nastala iz 
pooblaščene investicijske družbe, pridobljenih v procesu 
lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu s predpisi, ki urejajo 
lastninsko preoblikovanje podjetij. 

85. člen 
(kvalificirani in drugi vzajemni sklad) 

(1) Kvalificirani vzajemni sklad po tem poglavju zakona je: 

1. vzajemni sklad, ki ga upravlja družba za upravljanje s sedežem 
v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja Agencije za trg 
vrednostnih papirjev za upravljanje vzajemnega sklada; 

2. vzajemni sklad, ki ga upravlja družba za upravljanje druge 
države članice EU in katerega poslovanje je usklajeno z 
Direktivo o investicijskih skladih, pod pogojem, da se v roku 
in na način, ki je določen z zakonom, ki ureja davčni postopek, 
opredeli kot kvalificirani vzajemni sklad in izpolnjuje vse pogoje, 
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predvsem glede poročanja imetnikom investicijskih kuponov 
o vrsti razdeljenega ali doseženega dohodka ter poročanja 
davčni upravi, kot je predpisano z zakonom, ki ureja davčni 
postopek. 

(2) Drugi vzajemni sklad je vzajemni sklad, ki ni sklad iz prvega 
odstavka tega člena. 

5. Dobiček iz kapitala 

86. člen 
(dobiček iz kapitala) 

(1) Dobiček iz kapitala je dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala. 

(2) Določbe tega poglavja zakona ne vpMvajo na davčno 
obveznost zavezanca po poglavju III.2., če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

87. člen 
(kapital) 

(1) Za kapital po tem poglavju zakona se šteje: 

1. nepremičnina, ne glede na to ali je bila odsvojena v 
spremenjenem ali nespremenjenem stanju, če je bila 
odsvojitev izvršena pred potekom desetih let od dneva, ko je 
bila nepremičnina pridobljena; 

2. pretežni lastniški delež ali njegov del; 
3. vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah 

in drugih oblikah organiziranja, ki niso del pretežnega 
lastniškega deleža iz 2. točke tega odstavka, če je bila 
odsvojitev izvršena pred potekom treh let od dneva, ko je bil 
vrednostni papir ali delež pridobljen. 

(2) Pretežni lastniški delež iz 2. točke prvega odstavka tega 
člena je vsak lastniški delež, na podlagi katerega zavezanec ima 
ali je imel v kateremkoli času v preteklih petih letih pred odsvojitvijo 
deleža, neposredno ali posredno preko povezanih oseb, vsaj 
10% delež glasovalnih pravic ali vsaj 10% delež v kapitalu oziroma 
v posameznem razredu delnic določene pravne osebe. 

(3) Za kapital po tem členu se ne šteje investicijski kupon. 

88. člen 
(obdavčljiva odsvojitev kapitala) 

Za obdavčljivo odsvojitev kapitala po tem poglavju zakona se 
šteje vsaka odsvojitev kapitala, kot je zlasti prodaja kapitala, 
dajanje kapitala v dar, zamenjava kapitala, izplačilo lastniškega 
deleža v primeru prenehanja gospodarske družbe, zadruge ali 
druge oblike organiziranja, zmanjšanje deleža v okviru zmanjšanja 
lastniškega kapitala gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike 
organiziranja ter drugi primeri izplačila lastniškega deleža, 
izplačanega v denarju ali v naravi, če ni s tem zakonom drugače 
določeno. 

89. člen 
(neobdavčljiva odsvojitev kapitala) 

Za obdavčljivo odsvojitev kapitala po tem poglavju zakona se ne 
šteje: 

1. prenos kapitala preminule osebe na dediča, volilojemnika ali 
osebo, ki ju nadomesti po predpisih o dedovanju, ali na drugo 

osebo, ki uveljavlja kakšno pravico iz zapuščine , zaradi smrti 
fizične osebe; 

2. odsvojitev nepremičnine po pogodbi o dosmrtnen i preživljanju; 
3. prenos nepremičnin iz naslova razlastitev, po predpisih, ki 

urejajo to področje; 
4. prenos kapitala posojilojemalcu ali zastavnemu upniku v 

primeru ustanovitve zastavne pravice na kapita lu, in prenos 
nazaj posojilodajalcu oziroma zastavitelju; 

5. zamenjava vrednostnih papirjev z istovrstnimi papirji istega 
izdajatelja, pri kateri se ne spreminjajo ra;;.merja med 
družbeniki in kapital izdajatelja ter ni denarnega toka; 

6. zamenjava prednostnih delnic z navadnimi delnicami istega 
izdajatelja, če ni denarnega doplačila; 

7. zamenjava zamenljivih obveznic z delnicami istega izdajatelja, 
če ni denarnega doplačila; 

8. vnovčitev dolžniških vrednostnih papirjev, razeri v primeru 
dolžniških vrednostnih papirjev iz tretjega odstavka 78. člena 
tega zakona; 

9. zmanjšanje deleža v okviru zmanjšanja osn ovnega kapitala, 
ki je namenjeno kritju prenesene izgube oziroma čiste izgube 
poslovnega leta ali prenosu zneskov v kapitalske rezerve 
oziroma zmanjšanje kapitalskega deleža v oseibni družbi 
zaradi izračunanega deleža družbenika pri izgubi osebne 
družbe, ki se odpiše od njegovega kapitalskega deleža 
oziroma zmanjšanje vrednosti deleža, ki gei je vpisal član 
zadruge, ki je namenjeno kritju neporavnane Ugube zadruge; 

10. izplačilo deleža v dobičku družbeniku osebne družbe, ki se 
odpiše od njegovega kapitalskega deleža; 

11. zamenjava delnic investicijske družbe, ki je nastala iz 
pooblaščene investicijske družbe, z investicijskimi kuponi 
vzajemnega sklada v postopku obveznega preoblikovanja 
investicijske družbe, nastale iz pooblaščenes investicijske 
družbe, v vzajemni sklad, po predpisih, ki urejajo to področje! 

12. prenos kapitala v postopkih prisilne izterjave obvez:nih dajatev 
v skladu z zakoni. 

90. člen 
(oprostitev) 

(1) Dohodnine se ne plača od dobička iz kapitala, d oseženega 
pri: 

1. prvi odsvojitvi delnic ali deleža v kapitalu, pride ibljenega v 

procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu s 

predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podj< atij; 

2. odsvojitvi stanovanja ali stanovanjske hiše - ki i ima največ 
dve stanovanji, s pripadajočim zemljiščem - v katei em je ime' 
zavezanec prijavljeno stalno prebivališče in je tarr i dejansko 
bival vsaj zadnja tri leta pred odsvojitvijo; v prim eru, ko j® 
zavezanec stanovanje ali stanovanjsko hišo uporab Ijal v zve*1 

z opravljanjem dejavnosti ali ga je oddajal v najom, se za 
odsvojitev .kapitala po tej točki ne Šteje odsvojitev tis;tega dela 
stanovanja ali stanovanjske hiše, ki ga je zavezanec i jporablja' 
v zvezi z opravljanjem dejavnosti (pod pogojein, da i® 
stanovanje ali stanovanjska hiša oziroma njun del v i joslovn'" 
knjigah prikazano kot sredstvo za potrebe dejavno; iti) ali 9a 

je oddajal v najem. 

(2) Izguba, ki jo zavezanec doseže pri odsvojitvi kapitala i, z prvefl8 

odstavka tega člena, ne zmanjšuje davčne osnove od dc tbička|Z 

kapitala. 

91. člen 
(davčna osnova) 

(1) Davčna osnova od dobička iz kapitala je razlika med vre* jnos'i" 
kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. 
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(2) Kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in 
dednostjo kaipitala v času pridobitve, negativna (izguba), se lahko 
v letu, za katero se odmerja dohodnina, za navedeno izgubo 
^anjšuje pozitivna davčna osnova za dobiček iz kapitala, vendar 
n® več kot znaša pozitivna davčna osnova za dobiček iz kapitala. 

(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, negativna 
razlika (izguba), ki je dosežena z odsvojitvijo kapitala iz 2. in 3. 
'očke prvega i odstavka 87. člena, ne zmanjšuje pozitivne davčne 
osnove po tom poglavju: 

1 • če zavezanec v roku 30 dni pred ali po odsvojitvi kapitala 
pridobi vsebinsko istovrstni nadomestni kapital, ali pridobi 
pravico clo nakupa ali obveznost nakupa istovrstnega kapitala, 
ali 
2. če zavezanec odsvoji kapital in zavezančev družinski član, 
ali pravna oseba, v kateri ima pretežni lastniški delež, 
neposredno ali posredno, pridobi istovrstni kapital. 

92. člen 
(vrednost kapitala ob pridobitvi) 

(1) V vrednost kapitala ob pridobitvi se všteva nabavna vrednost 
^pitala in stroški, ki so določeni s tem členom. 

(2) Za nabavno vrednost kapitala iz prvega odstavka tega člena 
šteje v kupoprodajni ali drugi pogodbi navedena vrednost 

kapitala v času pridobitve. Če kapital ni pridobljen na podlagi 
Pogodbe, ali če vrednost kapitala v času pridobitve ni razvidna iz 
Pogodbe, se za nabavno vrednost kapitala šteje vrednost kapitala 
v času pridobitve, ki jo zavezanec dokazuje z ustreznimi dokazili. 

(3) Kadar zaivezanec pridobi delnice ali drug kapital na način, 
določen v čet rtem odstavku 31. člena tega zakona, se za nabavno 
Vrednost delnice ali drugega kapitala šteje primerljiva tržna cena 
delnice ali drugega kapitala na dan, ko je bila pravica izvršena 
oziroma na dan, ko je zavezanec pridobil delnice ali drug kapital. 

(4) Kadar zavezanec pridobi delnico oziroma delež ob 
Pr8oblikovanju dobička ali rezerv v delu, oblikovanem iz dobička, 
oziroma previ ednotovalnega popravka tega dobička ali rezerv 
Plačnika v osnovni kapital oziroma ko se zaradi takega 
Preoblikovanja poveča lastniški delež zavezanca, se za nabavno 
Vrednost taki:> pridobljenih delnic ali pridobljenega oziroma 
Povečanega deleža šteje znesek, od katerega je bil obračunan 
đavek po poglavju III.4.4. tega zakona. 

(5) Stroški iz prvega odstavka tega člena so: 

1 ■ vrednos t na nepremičnini opravljenih investicij in stroškov 
vzdrževanja, ki povečuje uporabno vrednost nepremičnine, 
če jih je plačal zavezanec; 
2. znesek davka na dediščine in darila, ki ga je plačal 
zavezanec ob pridobitvi kapitala, 
3. provizija, ki jo je zavezanec plačal borzno posredniški hiši 
ali nepremičninskemu posredniku za posredovanje pri 
pridobitvi kapitala ter provizija, ki jo je zavezanec plačal 
Priznani bo rzi vrednostnih papirjev in klirinško depotni družbi 
v zvezi s pridobitvijo kapitala; 
4- stroški, ki jih je plačal zavezanec v zvezi s cenitvijo 
Pridobljene nepremičnine, ki jo je opravil pooblaščeni cenilec 
v skladu z obstoječo metodologijo, kadar je cenitev potrebna, 
ker se vrednost nepremičnine ne da ugotoviti na drug način. 

Provizije iz 3. točke petega odstavka tega člena se priznavajo 
višini dejanskih stroškov, vendar skupaj ne več kot 1% od 

abavne vrednosti kapitala ob pridobitvi. 

(7) Stroški cenitve iz 4. točke petega odstavka tega člena se 
priznajo v višini dejanskih stroškov, vendar ne več kot 45.000 
tolarjev. 

(8) Nabavna vrednost in stroški v tuji valuti iz prvega odstavka 
tega člena se preračunajo v tolarje po srednjem tečaju Banke 
Slovenije. Preračun se opravi na dan pridobitve kapitala oziroma 
na dan nastanka stroškov. 

(9) Priznana borza vrednostnih papirjev iz 3. točke petega 
odstavka tega člena, iz 2. točke drugega odstavka 93. člena tega 
zakona in iz 1 .c točke tretjega odstavka 103. člena tega zakona 
je borza, katere organizator je polnopravni član svetovnega 
združenja borz (World Federation of Exchanges - WFE oziroma 
Federation Internationale des Bourses de Valeurs - FIBV). 

93. člen 
(vrednost kapitala ob odsvojitvi) 

(1) Za vrednost kapitala ob odsvojitvi se šteje v kupoprodajni ali 
drugi pogodbi navedena vrednost kapitala ob odsvojitvi. Če kapital 
ni odsvojen na podlagi pogodbe, ali če vrednost kapitala ob 
odsvojitvi ni razvidna iz pogodbe, ali če iz pogodbe ali drugih 
dokazil razvidna vrednost kapitala ne ustreza vrednosti kapitala, 
ki bi se dala doseči v prostem prometu v času odsvojitve, se za 
vrednost kapitala ob odsvojitvi šteje primerljiva tržna cena kapitala 
ob odsvojitvi. 

(2) Vrednost kapitala ob odsvojitvi se zmanjša za naslednje 
stroške zavezanca: 

1. znesek davka na promet nepremičnin, ki ga je plačal 
zavezanec ob odsvojitvi nepremičnine, 
2. provizijo, ki jo je zavezanec plačal borzno posredniški hiši 
ali nepremičninskemu posredniku za posredovanje pri 
odsvojitvi kapitala, ter provizija, ki jo je zavezanec plačal 
priznani borzi vrednostnih papirjev in klirinško depotni družbi 
v zvezi z odsvojitvijo kapitala; 
3. stroške, ki jih plačal zavezanec v zvezi s cenitvijo odsvojene 
nepremičnine, ki jo je opravil pooblaščeni cenilec v skladu z 
obstoječo metodologijo, kadar je cenitev potrebna, ker se 
vrednost nepremičnine ne da ugotoviti na drug način. 

(3) Provizije iz 2. točke drugega odstavka tega člena, se priznavajo 
v višini dejanskih stroškov, vendar skupaj ne več kot 1% od 
vrednosti kapitala ob odsvojitvi, brez upoštevanja stroškov iz 
drugega odstavka tega člena. 

(4) Stroški cenitve nepremičnine iz 3. točke drugega odstavka 
tega člena se priznajo v višini dejanskih stroškov, vendar ne več 
kot 45.000 tolarjev. 

(5) Vrednost kapitala ob odsvojitvi in stroški iz drugega odstavka 
tega člena v tuji valuti se preračunajo v tolarje po srednjem tečaju 
Banke Slovenije. Preračun se opravi na dan odsvojitve kapitala 
oziroma na dan nastanka stroškov. 

94. člen 
(odlog ugotavljanja davčne obveznosti) 

(1) Kadar zavezanec odsvoji kapital pred potekom roka iz prvega 
odstavka 87. člena tega zakona, ki velja za tak kapital, na način, 
določen v drugem odstavku tega člena, se davčna obveznost 
zavezanca v trenutku odsvojitve ne ugotavlja. 

(2) Ugotavljanje davčne obveznosti se lahko odloži pri naslednjih 
odsvojitvah kapitala: 
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1. podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku; 
2. zamenjavi deleža v okviru zamenjave kapitalskih deležev, 
združitev in delitev, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja 
davek od dohodkov pravnih oseb za namene obdavčitve pri 
zamenjavi kapitalskih deležev in obdavčitve pri združitvah in 
delitvah. 

(3) O tem ali gre za odsvojitev kapitala iz drugega odstavka tega 
člena, odloči davčni organ na podlagi priglasitve odsvojitve kapitala 
pri davčnem organu. 

(4) Ugotavljanje davčne obveznosti se odloži do naslednje 
obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala, ki jo opravi 
zavezančev zakonec ali otrok, oziroma do naslednje obdavčljive 
odsvojitve kapitala, pridobljenega z zamenjavo iz 2. točke drugega 
odstavka tega člena. 

(5) Rok iz prvega odstavka 87. člena tega zakona začne imetniku 
kapitala, ki pridobi kapital na način iz drugega odstavka tega 
člena, teči z dnem pridobitve podarjenega ali zamenjanega 
kapitala. 

(6) Kadar se ugotavljanje davčne osnove odloži, se kot nabavna 
vrednost s podaritvijo ali zamenjavo pridobljenega kapitala šteje: 

1. v primeru ko zakonec ali otrok zavezanca pridobi kapital z 
obdaritvijo - nabavna vrednost kapitala v času, ko je kapital 
pridobil darovalec; 
2. v primeru zamenjave deleža v okviru zamenjave kapitalskih 
deležev, združitev in delitev, kot so opredeljene v zakonu, ki 
ureja davek od dohodkov pravnih oseb za namene obdavčitve 
pri zamenjavi kapitalskih deležev in obdavčitve pri združitvah 
in delitvah - nabavna vrednost zamenjanih deležev v času 
njihove pridobitve, zmanjšana za denarno doplačilo iz 5. točke 
petega odstavka 80. člena tega zakona. 

(7) Za otroka po tem členu se šteje lasten otrok, posvojenec in 
pastorek. 

95. člen 
(čas pridobitve kapitala) 

(1) Za čas pridobitve kapitala se šteje datum sklenitve pogodbe 
oziroma datum pravnomočnosti sodne odločbe ali dokončnosti 
odločbe upravnega organa, na podlagi katere je fizična oseba 
pridobila kapital. V drugih primerih pridobitve se za čas pridobitve 
kapitala šteje datum, ki je razviden iz drugih dokazil. 

(2) Kadar se nepremičnina pridobi z graditvijo, ki jo izvaja 
zavezanec sam, se za čas pridobitve šteje datum izdaje 
gradbenega dovoljenja. V primeru pridobitve nepremičnine z 
graditvijo, ki jo po pogodbi za zavezanca izvaja druga oseba, se 
za čas pridobitve šteje datum sklenitve pogodbe med 
zavezancem in izvajalcem. Če zavezanec v času dveh let od 
podpisa pogodbe ne prevzame zgrajene nepremičnine, se za 
čas pridobitve šteje datum dejanskega prevzema zgrajene 
nepremičnine. 

(3) Kadar se odsvoji objekt, ki stoji na zemljišču, katerega čas 
pridobitve ni enak času pridobitve objekta, se kot čas pridobitve 
objekta in zemljišča šteje čas pridobitve objekta. 

96. člen 
(čas odsvojitve kapitala) 

Za čas odsvojitve kapitala se šteje datum sklenitve pogodbe 
oziroma datum pravnomočnosti sodne odločbe ali dokončnosti 

odločbe upravnega organa, na podlagi katere je fizična oseba 
odsvojila kapital. V drugih primerih odsvojitve se za d: as odsvojitve 
kapitala šteje datum, ki je razviden iz drugih dokazil. 

97. člen 
(vodenje evidenc zalog kapitala) 

(1) Zavezanec je dolžan voditi evidenco zalog istovrstnega 
kapitala iz 2. in 3. točke prvega odstavka 87. člena t ega zakona. 
Zaloge tovrstnega kapitala se vodijo po metodi zaporednih cen 
(FIFO). 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko 
zavezanec vodi ločeno evidenco zalog istovrstnih vrednostnih 
papirjev, ki jih ima v gospodarjenju pri borznoposreclniški družbi 
na podlagi pogodbe o gospodarjenju z vrednostnimi papirji. 

98. člen 
(pravilo vštevanja v dohodke davčnega leta) 

V dohodek, dosežen kot dobiček iz kapitala, se vštevajo v 
davčnem letu doseženi dobički iz kapitala ali realizirane izgube iz 
kapitala. Šteje se, da je dobiček dosežen ali izguba realizirana v 
času odsvojitve kapitala. 

6. Drugi dohodki 

99. člen 
(opredelitev drugih dohodkov) 

(1) Drugi dohodki so vsi dohodki, ki se v skladu s tem zakonom 
ne štejejo za dohodke fizične osebe iz 1. do 5. to(';ke 17. člena 
tega zakona. 

(2) Za druge dohodke po tem zakonu se ne štejejo dohodki iz 20- 
in iz 21. člena tega zakona ter dohodki, ki so v skladu s ten1 

zakonom oproščeni plačila dohodnine ali se ne vštevajo v davčno 
osnovo. 

(3) Drugi dohodki vključujejo: 

1. nagrade; 
2. darila; 
3. dobitke v nagradnih igrah; 
4. priznavalnine po zakonu o republiških priznavalninah in 

zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kultur0' 
5. doživljenjsko mesečno rento po zakonu o žrtvah vojnega 

nasilja in zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenij0' 
6. kadrovske in druge štipendije; 
7. nadomestila, prejeta v zvezi z ustanovitvijo čili obremenitvi)0 

pravice in drugi dohodki, doseženi s prenosom ozirom3 

odstopom pravice na premoženju, ki je prenosljiva in kate'0 

, vrednost je mogoče izraziti v denarju; 
8. izplačila odkupne vrednosti v skladu z zakonom 0 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zakonom o prve^ 
pokojninskem skladu Republike Slovenije irii preoblikovanji 
pooblaščenih investicijskih družb; 

9. dohodek, ki se ne šteje za dohodek iz zaposlitve, dohodek iz 

dejavnosti, dohodek iz osnovne kmetijske in osnovn0 

gozdarske dejavnosti, dohodek iz premoženja ter dobiček & 
kapitala in ni dohodek, ki se ne šteje za dohodek po ten1 

zakonu oziroma ni dohodek oproščen plačila dohodnine P° 
tem zakonu. 
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100. člen 
(drugi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo) 

(1) V davčno osnovo od drugih dohodkov se ne všteva kadrovska 
stipendija in druga štipendija, izplačana mesečno štipendistu za 
študij v Sloveniji do višine minimalne plače in za študij v tujini do 
V|šine minimalne plače, povečane za 60%. Pri določanju višine 
Animalne plače se upošteva minimalna plača, kot je določena z 
Ekonom, ki ureja minimalno plačo. Pri izplačilu prejemkov v zvezi 
2 izobraževanjem in usposabljanjem štipendistov se smiselno 
upoštevajo določbe četrtega odstavka 28. člena in 3. točke 32. 
č'ena tega zakona. 

(2) štipendija, ki presega znesek, določen v prvem odstavku 
,e9a člena, se všteva v davčno osnovo v višini, ki presega znesek, 
določen v prvem odstavku tega člena. 

101. člen 
(oprostitev) 

glede na 99. člen tega zakona se dohodnine ne plačuje od: 

'• nagrade in priznanja za izjemne dosežke na humanitarnem, 
znanstvenoraziskovalnem, kulturnem, vzgojnoizobraževalnem, 
sPortnem ali socialnem področju, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

jih izplača država v skladu z zakonom, samoupravna lokalna 
skupnost v skladu s statutom ali odlokom ali ustanova, ki ni 
povezana oseba ali sedanji, prejšnji ali bodoči delodajalec 
prejemnika ali osebe, ki je povezana s prejemnikom, 
ne gre za redni dohodek ali za dohodek za opravljeno delo 
oziroma storitev, in 
je bil prejemnik nagrade ali priznanja izbran kot nagrajenec 
brez lastne aktivnosti oziroma udeležbe pri prijavi na razpis 
oziroma v postopku izbora nagrajenca. 

p 
'• Prejemkov, namenjenih pokritju stroškov prevoza, nočitve in 
dnevnice, dokumentiranih z računom, kadar je izplačilo opravljeno 
['aCni osebi, ki: 

je napotena ali pozvana s strani državnega ali drugega organa 
zaradi izvajanja dejavnosti tega organa; 
prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva sodeluje v 
prostovoljnih ljubiteljskih, humanitarnih, dobrodelnih, 
vzgojnoizobraževalnih, zdravstvenih, kulturnih, športnih, 
raziskovalnih, sindikalnih dejavnostih, v dejavnostih zbornic, 
v dejavnostih verskih skupnosti in v dejavnostih političnih 
strank, pod pogojem, da so navedene dejavnosti nepridobitne 
dejavnosti; 
sodeluje v dejavnostih društev in njihovih zvez, zaradi 
uresničevanja ciljev oziroma namenov, zaradi katerih so 
društva ustanovljena, ne pa v okviru opravljanja pridobitne 
dejavnosti teh društev; 

'n v zvezi s tem prejme le povračilo navedenih stroškov do višine 
P°vračii stroškov, ki je določena za povračila delavcem iz 
e|ovnega razmerja v skladu s predpisom vlade iz 32. člena tega 

*®kona. 

3 - Prejemkov, namenjenih pokritju stroškov dnevnice, kadar je 
Plačilo opravljeno fizični osebi, ki na podlagi imenovanja opravi 

v
Unkcijo člana volilnega odbora na podlagi predpisov o volitvah in 
zvezi s tem prejme le povračilo navedenih stroškov do višine 

Pomračil stroškov, ki je določena za povračila delavcem iz 
6 ovnega razmerja v skladu "s predpisom vlade iz 32. člena tega 
a*ona. 

' Prajemkov, namenjenih pokritju stroškov prevoza, nočitve in 
n®vnlce, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki se udeleži 

posveta z mednarodno udeležbo in v zvezi s tem prejme le 
povračilo stroškov do višine povračil stroškov, ki je določena za 
povračila delavcem iz delovnega razmerja v skladu s predpisom 
vlade iz 32. člena tega zakona. 

5. izplačila odkupne vrednosti v primeru rednega prenehanja 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaradi 
pridobitve pravice do pokojnine, pod pogojem, da sredstva niso 
izplačana zavarovancu, temveč se v skladu z 352. in 353. členom 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v enkratnem 
znesku prenesejo izplačevalcu pokojnine v imenu in za račun 
zavarovanca, ki sklene zavarovanje, po katerem zavarovanec 
pridobi pravico do doživljenjske mesečne pokojninske rente. 

6. prenosa sredstev iz enega pokojninskega načrta v drugi 
pokojninski načrt prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja v skladu s 360. členom zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. 

102. člen 
(davčna osnova za druge dohodke) 

(1) Davčna osnova je doseženi dohodek, če ni s tem zakonom 
za posamezno vrsto dohodka drugače določeno. 

(2) V davčno osnovo se ne všteva posameznega darila, če 
njegova vrednost ne presega 5.000 tolarjev oziroma če skupna 
vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, 
ne presega 10.000 tolarjev. 

(3) V davčno osnovo se ne všteva dobitka v nagradnih igrah, ki 
niso igre na srečo, kjer je potrebno določeno znanje, spretnost ali 
naključje, če vrednost dobitka ne presega 5.000 tolarjev. 

IV. LETNA DAVČNA OSNOVA IN DAVČNE OLAJŠAVE 

1. Letna davčna osnova 

103. člen 
(letna davčna osnova rezidenta) 

(1) Letna davčna osnova od dohodkov rezidenta, pridobljenih v 
davčnem letu, je vsota davčnih osnov, določenih v III. poglavju 
tega zakona, vključno s povečanji in zmanjšanji, določenimi pri 
posamezni vrsti dohodka. 

(2) Na letni ravni ugotovljena vsota davčnih osnov, ugotovljenih 
na način, kot je določen v tretjem in četrtem odstavku 36. člena 
tega zakona, se zmanjša za obvezne prispevke za socialno 
varnost, določene v 44. členu tega zakona, vendar največ do 
višine vsote davčnih osnov. 

(3) V letno davčno osnovo rezidenta se ne všteva: 

1. obresti na: 
a) denarne depozite fizične osebe pri bankah in hranilnicah, 

ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, vključno z 
dohodki iz varčevalnih pogodb po nacionalni stanovanjski 
varčevalni shemi, 

b) denarne depozite fizične osebe pri bankah drugih držav 
članic EU, 

c) dolžniške vrednostne papirje, s katerimi se trguje na 
borznem trgu v Sloveniji In na priznanih borzah v drugih 
državah članicah EU, 

8 ianuar 2004 49 poročevalec, št. 2 



2. dohodek iz: 
a) točke 2.a) drugega odstavka 82. člena tega zakona, ki 

ga zavezanec doseže pri vzajemnem skladu iz desetega 
odstavka tega člena, 

b) 1. točke tretjega odstavka 82. člena tega zakona, 

do višine 300.000 tolarjev. Dohodek, ki presega navedeni znesek, 
se všteva v davčno osnovo v višini, ki presega navedeni znesek. 

(4) Znesek posamezne davčne osnove iz 81. člena tega zakona 
se rezidentu zmanjša za 35%. Zmanjšanje se ne prizna v primerih: 

1. dividend iz 2. točke četrtega odstavka 80. člena tega zakona, 
2. dividend, prejetih iz tujine, 
3. dividend, katerih plačnik je osebna družba rezident v Sloveniji, 
4. dividend tihim družbenikom, katerih plačnik je nosilec tihe 

družbe v Sloveniji. 

(5) Zmanjšanje v višini iz četrtega odstavka tega člena se prizna 
tudi od posamezne davčne osnove od dohodka iz: 

1. 1. točke in točke 2.b) drugega odstavka 82. člena tega zakona, 
ki ga zavezanec doseže pri vzajemnem skladu iz desetega 
odstavka tega člena, 

2. 2. točke tretjega odstavka 82. člena tega zakona. 

(6) V primeru dividend iz 3. točke četrtega odstavka tega člena se 
v letno davčno osnovo rezidenta všteva prejeta dividenda, ki 
vključuje tudi plačan davek od dohodkov osebne družbe po 
zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, od deleža 
družbenika pri dobičku osebne družbe. 

(7) V primeru dividend iz 4. točke četrtega odstavka tega člena se 
v letno davčno osnovo rezidenta všteva prejeta dividenda, ki 
vključuje tudi plačan davek od dohodkov nosilca tihe družbe po 
zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb oziroma po 
tem zakonu, od deleža tihega družbenika pri dobičku nosilca tihe 
družbe. 

(8) Ne glede na 2. točko četrtega odstavka tega člena se 
zmanjšanje davčne osnove prizna v primeru dividende, prejete 
od plačnika, ki je za davčne namene rezident v državi članici EU 
v skladu s pravom te države in se v skladu z mednarodno pogodbo 
o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, sklenjeno z državo 
nečlanico EU, ne šteje kot rezident izven EU. 

(9) Dohodek iz: 
1. točke 2.c) drugega odstavka 82. člena tega zakona, ki ga 

zavezanec doseže pri vzajemnem skladu iz desetega 
odstavka tega člena in, 

2. 3. točke tretjega odstavka 82. člena tega zakona, 
se lahko v letu, za katero se odmerja dohodnina, zmanjša za 
letno negativno razliko (izgubo) iz drugega odstavka 91. člena 
tega zakona, vendar ne več kot znaša ta dohodek. 

(10) Vzajemni sklad iz 2.a točke tretjega odstavka tega člena, 1. 
točke petega odstavka tega člena in 1. točke devetega odstavka 
tega člena je: 

1. vzajemni sklad iz 1. točke prvega odstavka 85. člena tega 
zakona, in 

2. vzajemni sklad iz 2. točke prvega odstavka 85. člena tega 
zakona, ne glede na to ali se opredeli kot kvalificirani vzajemni 
sklad. 

(11) Na letni ravni ugotovljena vsota davčnih osnov, ugotovljenih 
na način, kot je določeno v 60. členu tega zakona, vključno z 
oprostitvami in znižanji iz 62. in 63. člena tega zakona, se zmanjša 
za obvezne prispevke za socialno varnost iz naslova opravljanja 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki se 

nanašajo na socialno zavarovanje zavezanca, ter za pristojbine, 
uvedene s predpisi o gozdovih in stroške delovanja in vzdrževanja 
osuševalnih in namakalnih sistemov, določene na podlagi 
predpisov o kmetijskih zemljiščih. 

(12) Če je davčna osnova iz prvega odstavka 60. člena tega 
zakona z upoštevanjem znižanj iz 63. člena tega zakona 
negativna, zavezanec lahko za to davčno osnovo, zmanjšuje 
davčno osnovo od drugih dohodkov, določenih v drugem 
odstavku 59. člena tega zakona, razen od drugih dohodkov, 
pridobljenih v zvezi z dolgoročnimi vlaganji v osnovno kmetijsko 
in osnovno gozdarsko dejavnost, vendar največ v višini davčne 
osnove od drugih dohodkov, katerih davčno osnovo znižuje. 

(13) Letna davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti, ugotovljena na način, določen v 
enajstem in dvanajstem odstavku tega člena se zmanjša za 
olajšavo za investiranje iz 64. člena tega zakona, vendar največ 
do višine letne davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske 
in osnovne gozdarske dejavnosti. 

104. člen 
(povprečenje) 

(1) Plače, vključno z zamudnimi obrestmi, ki se izplačajo na podlagi 
sodne odločbe za več let nazaj, se vštejejo v celoti v osnovo za 
dohodnino leta, v katerem jih je zavezanec prejel in se obdavčijo 
po povprečni stopnji dohodnine enoletnih dohodkov. 

(2) Za ugotovitev povprečne stopnje dohodnine enoletnih 
dohodkov iz prvega odstavka tega člena se prejeti dohodek, ki 
se nanaša na več let, razdeli na toliko enakih delov, na kolikor let 
se nanaša, vendar ne več kot na tri enake dele. V osnovo za 
ugotovitev povprečne stopnje dohodnine enoletnih dohodkov se 
vključi en sorazmerni del tako razdeljenega dohodka. 

(3) Drugi dohodki iz drugega odstavka 59. člena tega zakona, 
pridobljeni v zvezi z dolgoročnimi vlaganji v osnovno kmetijsko in 
osnovno gozdarsko dejavnost se vštevajo v celoti v osnovo za 
dohodnino leta, v katerem jih je zavezanec prejel in se obdavčijo 
po povprečni stopnji dohodnine enoletnih dohodkov. 

(4) Za ugotovitev povprečne stopnje dohodnine enoletnih 
dohodkov iz tretjega odstavka tega člena se prejeti dohodki iz 
tretjega odstavka tega člena razdelijo na pet enakih delov. V osnovo 
za ugotovitev povprečne stopnje dohodnine enoletnih dohodkov 
se vključi en sorazmerni del tako razdeljenega dohodka. 

105. člen 
(upoštevanje oproščenega dohodka pri izračunu 

dohodnine od drugih dohodkov rezidenta) 

Dohodek rezidenta, od katerega se skladno z določbami 
mednarodne pogodbe v Sloveniji ne plačuje dohodnine, se 
upošteva pri izračunu višine dohodnine od preostaleg3 

obdavčljivega dohodka takega rezidenta. 

2. Davčne olajšave 

106. člen 
(splošna olajšava) 

Vsakemu rezidentu se prizna zmanjšanje letne davčne osnove v 
višini 591.900 tolarjev letno, pod pogojem, da drug rezident za 
njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega 
družinskega člana. 
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107. člen 
(osebne olajšave) 

(1) Rezidentu, invalidu s 100% telesno okvaro, se prizna 
tanjšanje letne davčne osnove v višini 3.441.500 tolarjev letno, 
če mu je bila priznana pravica do tuje nege in pomoči, na podlagi 
odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, centra za socialno delo ali občinskega upravnega 
organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov. 

(2) Rezidentu po dopolnjenem 65. letu starosti, se prizna 
zmanjšanje letne davčne osnove v višini 275.300 tolarjev letno. 

(3) Rezidentu, prejemniku pokojnine iz obveznega pokojninskega 
ln invalidskega zavarovanja, se prizna zmanjšanje dohodnine v 
V|šini 14,5% odmerjene pokojnine iz obveznega pokojninskega in 
'nvalidskega zavarovanja. 

(4) Rezidentu, ki prejema nadomestilo iz obveznega invalidskega 
zavarovanja kot delovni invalid po predpisih, ki urejajo obvezno 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Sloveniji, se prizna 
Zmanjšanje dohodnine v višini 14,5% odmerjenega nadomestila. 

(5) Rezidentu, prejemniku priznavalnine po zakonu o republiških 
Priznavalninah in zakonu o uresničevanju javnega interesa na 
Področju kulture, se prizna zmanjšanje dohodnine v višini 14,5% 
odmerjene priznavalnine. 

(6) Olajšava iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena 
Se prizna največ v višini dohodnine, obračunane od posameznega 
dohodka, navedenega v tretjem, četrtem in petem odstavku tega 
člena. 

108. člen 
(posebne osebne olajšave) 

(1) Rezidentu, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta in 
niegovi dohodki, ki so predmet obdavčitve po tem zakonu, v letu, 
Za katero se odmerja dohodnina, ne presegajo 1.600.000 tolarjev, 
Se do dopolnjenega 26. leta starosti prizna zmanjšanje davčne 
osnove od dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo na 
Podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost 
Posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s 
Področja zaposlovanja, v višini 668.100 tolarjev letno. Navedena 
o'ajšava se prizna tudi osebi, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega 
stavka in je starejša od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta 
starosti, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ 6 let od 
dneva vpisa in za podiplomski študij za največ 4 leta od dneva 
vPisa. 

(2) Rezidentu, ki samostojno opravlja specializiran poklic na 
Področju kulturne dejavnosti in je vpisan v razvid samozaposlenih 
v kulturi, se pod pogojem, da gre za poklic, ki je značilen samo za 
Področje kulturne dejavnosti in pod pogojem, da nima sklenjenega 
delovnega razmerja in da ne opravlja druge dejavnosti, prizna 
zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz dejavnosti v višini 
]5% prihodkov letno, pod pogojem, da njegovi prihodki iz 
dejavnosti v letu, za katero se odmerja dohodnina, ne presegajo 
3'900.000 tolarjev. 

109. člen 
(posebna olajšava) 

(1) Rezidentom, ki vzdržujejo družinske člane, se prizna 
zmanjšanje letne davčne osnove, ki znaša: 

1 • za prvega vzdrževanega otroka 474.900 tolarjev letno, ali 

2. za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in 
varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z 
zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, 
1.720.800 tolarjev letno. Olajšava se ne prizna zavezancu, 
katerega otrok je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali 
šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno 
oskrbo, ali v rejništvu, razen če dokaže, da tudi v tem času 
materialno skrbi za otroka. V tem primeru se olajšava prizna 
za dobo,'za katero center za socialno delo v skladu z 
zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, 
prizna pravico do dodatka za nego otroka. 

3. za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 
474.900 tolarjev letno. 

(2) Za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se olajšava iz 
1. ali 2. točke prvega odstavka tega člena poveča za 34.400 
tolarjev. 

(3) Za uveljavljanje posebne olajšave iz 2. točke prvega odstavka 
tega člena se uporablja odločba centra za socialno delo o priznanju 
dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v 
skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske 
prejemke. 

(4) Olajšava, določena v 1. točki prvega odstavka tega člena se 
ne priznava zavezancu, katerega otrok je v rejništvu, razen če 
dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi za otroka. V tem 
primeru se olajšava prizna za dobo, za katero center za socialno 
delo v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske 
prejemke prizna pravico do otroškega dodatka. 

(5) Če zavezanec ni vse leto vzdrževal družinskega člana, se za 
priznanje olajšave upošteva le čas, ko je zavezanec takega člana 
dejansko preživljal. 

(6) Za istega vzdrževanega družinskega člana se v davčnem 
letu prizna posebna olajšava samo enemu zavezancu, drugemu 
pa le morebitna razlika do celotne višine olajšave. 

(7) Če se zavezanci ne morejo sporazumeti, kdo izmed njih bo 
uveljavljal posebno olajšavo za istega vzdrževanega družinskega 
člana, se prizna vsakemu zavezancu sorazmerni del olajšave. 

(8) Za otroka, za katerega zavezanec na podlagi sodne odločbe, 
sporazuma ali dogovora o preživljanju, sklenjenega po predpisih 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, prispeva za njegovo 
preživljanje, lahko zavezanec uveljavlja posebno olajšavo. Če je 
prispevek zavezanca manjši od njemu pripadajočega dela 
posebne olajšave ali če zavezanec ne prispeva za preživljanje 
otroka, se razlika do njemu pripadajočega dela ali celotni del 
njemu pripadajoče posebne olajšave prizna staršu, kateremu je 
otrok zaupan. 

110. člen 
(vzdrževani družinski člani) 

(1) Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se šteje 
zakonec, ki ni zaposlen ter ne opravlja dejavnosti, nima lastnih 
sredstev za preživljanje ali so ta manjša od višine posebne olajšave 
za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki prvega 
odstavka 109. člena tega zakona in razvezani zakonec 
zavezanca, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po 
predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, priznana 
pravica do preživnine, ki jo plačuje zavezanec. Za zakonca se 
šteje oseba, ki živi z zavezancem v zakonski zvezi. Za zakonca 
se šteje tudi zunajzakonski partner, ki živi z zavezancem najmanj 
eno leto v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski 
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zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z 
zakonsko zvezo. 

(2) Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se šteje tudi 
otrok do 18. leta starosti. 

(3) Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se šteje tudi 
otrok do 26. leta starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do 
enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in 
nima rednih dohodkov iz zaposlitve ali iz opravljanja dejavnosti. 
Za vzdrževanega družinskega člana se šteje tudi otrok, ki 
izpolnjuje pogoje iz prejšnjega stavka in je starejši od 26 let, če se 
vpiše na študij do 26. leta starosti, in sicer največ za dobo 6 let od 
dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za dobo 4 let od 
dneva vpisa na podiplomski študij. 

(4) Za vzdrževanega družinskega člana se šteje tudi za delo 
nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu 
duševno in telesno prizadetih oseb, ne glede na starost. 

(5) Izjemoma se šteje za vzdrževanega otroka tudi otrok, starejši 
od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen 
pri službi za zaposlovanje in živi s starši oziroma posvojitelji v 
skupnem gospodinjstvu ter nima lastnih sredstev za preživljanje 
oziroma so ta manjša od višine posebne olajšave. 

(6) Za otroka se šteje lasten otrok, posvojenec, pastorek oziroma 
otrok zunajzakonskega partnerja. Za otroka se šteje tudi vnuk, 
če ima zavezanec pravico do posebne olajšave za enega od 
njegovih staršev ali če vnuk nima staršev ali če zavezanec skrbi 
zanj na podlagi sodbe sodišča. Za otroka se šteje tudi sestra ali 
brat, če zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča. 

(7) Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se štejejo 
tudi starši oziroma posvojitelji zavezanca, če nimajo lastnih 
sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od višine posebne 
olajšave za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki 
prvega odstavka 109. člena tega zakona in živijo z zavezancem 
v skupnem gospodinjstvu ali so v institucionalnem varstvu v 
socialno varstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh 
storitev ter pod enakimi pogoji tudi starši oziroma posvojitelji 
zavezančevega zakonca, če zakonec ni zavezanec za 
dohodnino. 

(8) Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca, ki mu je 
osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost edini vir 
dohodka, se šteje tudi član gospodinjstva, če sodeluje pri 
doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti in če nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so 
ta manjša od posebne olajšave za vzdrževanega družinskega 
člana, določene v 3. točki prvega odstavka 109. člena tega zakona 
in pod pogojem, da njegov otrok, zakonec, starši ali posvojitelji 
zanj ne uveljavljajo posebne olajšave za vzdrževanega 
družinskega člana. V takem primeru se kot vzdrževani družinski 
član zavezanca šteje tudi otrok člana kmečkega gospodinjstva, 
ki se po tem odstavku šteje za vzdrževanega družinskega člana. 
Pri definiciji otroka se upoštevajo določbe drugega do šestega 
odstavka tega člena. 

(9) Za vzdrževanega družinskega člana po tem členu se šteje 
oseba, ki izpolnjuje v prejšnjih določbah tega člena določene 
pogoje in ima prijavljeno bivališče v Sloveniji, je državljan Slovenije 
oziroma države članice EU ali je rezident države, s katero ima 
Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja dohodka. 

111. člen 
(olajšave za rezidente držav članic EU) 

Fizična oseba, ki je rezident države članice EU in v Sloveniji 
dosega dohodke iz zaposlitve, dohodke iz opravljanja dejavnosti 
ali dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti, ki so obdavčeni v Sloveniji, lahko uveljavlja olajšave, 
določene v 106., v drugem odstavku 107. in v 109. členu tega 
zakona, če z dokazili dokaže, da znašajo prej navedeni dohodki, 
doseženi v Sloveniji, najmanj 90% njegovega celotnega 
obdavčljivega dohodka v davčnem letu. 

112. člen 
(olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko 

zavarovanje) 

(1) Letna davčna osnova zavezanca, ki je rezident, se lahko 
zmanjša za znesek premije prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, ki jo je plačal zavezanec zase 
izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali v državi 
članici EU po pokojninskem načrtu, ki je odobren in vpisan v 
poseben register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno 
dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar največ 
do zneska, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje za zavarovanca, oziroma 5,844% 
pokojnine zavarovanca in ne več kot 549.400 tolarjev letno. Glede 
uskladitve premije in načina objave usklajenih zneskov premije, 
se uporablja 114. člen tega zakona. 

(2) Če plačujeta premijo prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja delodajalec in delojemalec, se pri določitvi višine 
premije, za katero se priznava olajšava, upošteva skupni znesek 
vplačanih premij. 

(3) Če v primeru iz drugega odstavka tega člena skupni znesek 
vplačanih premij presega znesek iz prvega odstavka tega člena, 
lahko zavezanec uveljavlja olajšavo samo od tistega dela 
vplačane premije, ki je enaka razliki med zneskom iz prvega 
odstavka tega člena in premijo, ki jo je zanj vplačal delodajalec. 

(4) Določbe prejšnjih odstavkov se uporabljajo tudi v primeru, ko 
je zavezanec istočasno vključen v pokojninski načrt kolektivnega 
zavarovanja in v pokojninski načrt individualnega zavarovanja- 

113. člen 
(olajšave za različne namene) 

(1) Letna davčna osnova zavezanca, ki je rezident, se zmanjša 
za: 

1. plačane zneske samoprispevka, uvedenega v skladu s predpis' 
o samoprispevku; 

2. znesek premije, ki jo je plačal zavezanec za prostovoljno 
dodatno zdravstveno zavarovanje pravnim osebam s sedežem 
v Sloveniji v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje ter za plačane zneske za nakup zdravil, zdravstven^ 
in ortopedskih pripomočkov; 

3. plačane prostovoljne denarne prispevke in vrednost daril v 

naravi za humanitarne, dobrodelne, kulturne, 
vzgojnoizobraževalne, znanstvene, športne, ekološke, iri 

religiozne namene, kadar so izplačani osebam, ki so v skladu s 
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Posebnimi predpisi v Sloveniji organizirane za opravljanje tovrstnih 
dejavnosti ter so rezidenti Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo 
đavek od dohodkov pravnih oseb, ter navedeni prispevki in darila, 
Vplačana invalidskim organizacijam; 
4- Plačane zneske za nakup ali gradnjo stanovanjske hiše ali 
stanovanja za rešitev stanovanjskega problema zavezanca; 

®; plačane zneske za vzdrževanje stanovanja ali stanovanjske 
hiše ali za odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir v teh 
objektih, v katerih zavezanec dejansko biva; 

6- Plačane zneske za nakup likovnih del, leposlovnih knjig, nosilcev 
audio-video vsebin ter za plačane zneske za obnovo spomeniških 
lastnosti razglašenega in v državni register vpisanega kulturnega 
spomenika. 
7- plačane šolnine in zneske za nakup učbenikov in strokovne 
|lterature v zvezi z izobraževanjem po javno priznanih 
'Zobraževalnih programih, 

plačane zneske za priklop na internet in nakup ustrezne 
terminalne opreme; 

9- Plačane članarine političnim strankam in sindikatom. 

(2) Zmanjšanje letne davčne osnove za namene, navedene v 2. 
do 9. točki prvega odstavka tega člena lahko znaša največ 2% 
'etne davčne osnove zavezanca. 

(3) Zmanjšanje letne davčne osnove po tem členu se zavezancu 
Prizna pod pogojem, da so bila plačila dokazana z dokumenti, ki 
Se glasijo na njegovo ime. 

114. člen 
(uskladitev olajšav) 

(1) Zneski olajšav, določeni v 106., prvem in drugem odstavku 
107. člena, prvem odstavku 108., 109. členu ter v prvem odstavku 
112. člena tega zakona se enkrat letno uskladijo s koeficientom 

če znaša neto letna davčna osnova 
v tolarjih 

nad do 

1.300.000 
1.300.000 2.540.000 
2.540.000 5.140.000 
5.140.000 10.330.000 

10.330.000 

'2) Zneski neto letnih davčnih osnov iz prvega odstavka tega 
lena se enkrat letno uskladijo s koeficientom rasti cen življenjskih 

Potrebščin v Sloveniji za mesec november tekočega leta v 
Primerjavi z mesecem novembrom prejšnjega leta, po podatkih 

'atističnega urada Republike Slovenije; temu ustrezno se zneski 
dohodnine izračunajo. 

rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za mesec november 
tekočega leta v primerjavi z mesecem novembrom prejšnjega 
leta, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. 

(2) Zneske iz prvega odstavka tega člena z odredbo določi min- 
ister za finance najkasneje v decembru tekočega leta za naslednje 
leto. 

3. Odmera dohodnine 

115. člen 
(odmera dohodnine) 

(1) Letna davčna osnova iz 103. člena tega zakona, zmanjšana 
za zneske olajšav iz 106., prvega in drugega odstavka 107., 
108., 109.,112. in 113. člena tega zakona, je neto letna davčna 
osnova. 

(2) Dohodnina se odmeri od neto letne davčne osnove po stopnjah 
iz 117. člena tega zakona. 

116. člen 
(olajšave in lestvica za zavezanca, ki je rezident za 

del davčnega leta) 

Pri odmeri dohodnine za leto, v katerem je fizična oseba postala 
ali prenehala biti rezident, se davčne olajšave ter lestvica iz 117. 
člena tega zakona upoštevajo sorazmerno obdobju, ki se šteje 
za obdobje, v katerem je fizična oseba bila rezident. 

V. STOPNJE DOHODNINE 

117. člen 
(stopnje dohodnine) 

(1) Stopnje dohodnine za davčno leto so: 

znaša dohodnina 
v tolarjih 

(3) Zneske iz drugega odstavka tega člena z odredbo določi 
minister za finance najkasneje v decembru tekočega leta za 
naslednje leto 

16% 
208.000 + 33% nad 1.300.000 
617.200 + 37% nad 2.540.000 

1.579.200 + 41% nad 5.140.000 
3.707.100 + 50% nad 10.330.000 
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VI. OBVEZNOST PLAČEVANJA DOHODNINE 121. člen 
(plačilo akontacije dohodnine) 

118. člen 
(odmera in poračun dohodnine na letni ravni) 

(1) Dohodnino na letni ravni za zavezanca odmeri davčni organ 
na podlagi napovedi, ki jo vloži zavezanec. Odmera in poračun 
dohodnine se za posamezno davčno leto opravita po preteku 
leta, z odločbo davčnega organa, v rokih in na način, določen s 
tem zakonom in z zakonom, ki ureja davčni postopek. 

(2) Od dohodnine, odmerjene zavezancu za posamezno davčno 
leto, se odšteje med letom plačana dohodnina od posameznega 
dohodka. 

(3) Med letom plačana dohodnina se šteje za akontacijo 
dohodnine. 

(4) Če je znesek odmerjene dohodnine na letni ravni večji od 
zneska med letom plačane akontacije dohodnine, zavezanec 
doplača razliko dohodnine. Če je znesek odmerjene dohodnine 
na letni ravni manjši od zneska med letom plačane akontacije 
dohodnine, se zavezancu razlika dohodnine vrne. 

119. člen 
(plačevanje akontacije dohodnine) 

(1) Od dohodkov zavezanca, določenih s tem zakonom, se med 
letom plačuje akontacija dohodnine, če ni s tem zakonom ali z 
zakonom, ki ureja davčni postopek drugače določeno. 

(2) Akontacija dohodnine se izračuna in plača v rokih in na način, 
določen s tem zakonom in z zakonom, ki ureja davčni postopek. 

(3) Akontacija dohodnine se zavezancu, rezidentu, odšteje od 
dohodnine, odmerjene za posamezno davčno leto. 

(4) Akontacija dohodnine se zavezancu, nerezidentu, šteje kot 
dokončen davek. 

(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena se zavezancu, 
rezidentu države članice EU, ki izpolnjuje pogoje iz 111. člena 
tega zakona, akontacija dohodnine odšteje od dohodnine, 
odmerjene od dohodkov, doseženih v Sloveniji, za posamezno 
davčno leto. 

120. člen 
(izračun akontacije dohodnine) 

(1) Izračun akontacije dohodnine se opravi z davčnim obračunom 
ali z odmero akontacije dohodnine. 

(2) Izračun akontacije dohodnine se opravi na podlagi davčnega 
obračuna z davčnim odtegljajem ali na podlagi obračuna, ki ga 
opravi zavezanec sam. Izračun akontacije dohodnine z davčnim 
odtegljajem je zavezan opraviti plačnik davka. 

(3 Plačnik davka je oseba, ki izplačuje dohodke, obdavčljive po 
tem zakonu, če ni z zakonom, ki ureja davčni postopek drugače 
določeno. 

(4) Izračun akontacije dohodnine z odmero opravi davčni organ 
na podlagi napovedi zavezanca ali na podlagi podatkov o 
katastrskem dohodku kmetijskih in gozdnih zemljišč, če ni z 
zakonom drugače določeno. 

(1) Plačilo akontacije dohodnine se opravi na podlagi davčnega 
obračuna ali odmere akontacije dohodnine. 

(2) Plačilo akontacije dohodnine se opravi na podlagi davčnega 
obračuna z davčnim odtegljajem ali na podlagi obračuna, ki ga 
opravi zavezanec sam. Plačilo akontacije dohodnine z davčnim 
odtegljajem je zavezan opraviti plačnik davka. 

(3) Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine na podlagi odločbe 
o odmeri akontacije dohodnine je zavezanec sam. 

(4) Način izračuna in plačila akontacije dohodnine od posameznih 
vrst dohodkov, ki so predmet obdavčitve po tem zakonu, je določen 
z zakonom, ki ureja davčni postopek. 

VII. AKONTACIJE DOHODNINE - OSNOVE IN 
STOPNJE 

122. člen 
(akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve) 

(1) Akontacija dohodnine od dohodka iz zaposlitve se izračuna in 
plača od dohodka iz zaposlitve od davčne osnove iz 30. do 32. 
člena tega zakona. 

(2) Od dohodka iz delovnega razmerja, doseženega pri 
delodajalcu, pri katerem zavezanec dosega pretežni del dohodka 
iz delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: glavni delodajalec), 
in od pokojnine, ki se izplačuje za mesečno obdobje, se akontacija 
dohodnine izračuna tako, da se za posamični dohodek uporabi 
stopnje dohodnine in lestvica iz 117. člena tega zakona, 
preračunana na 1/12 leta. 

(3) Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz drugega 
odstavka tega člena, ki ga izplača glavni delodajalec se upošteva 
1/12 zneska splošne, osebne in posebne olajšave iz 106., prvega 
in drugega odstavka 107. člena in iz 109. člena tega zakona. Pri 
izračunu akontacije dohodnine od pokojnine, določene v drugem 
odstavku tega člena, se upošteva tudi osebna olajšava iz tretjega 
odstavka 107. člena tega zakona. Pri izračunu akontacija 
dohodnine od nadomestil iz obveznega invalidskega zavarovanja, 
ki jih prejemajo delovni invalidi po predpisih, ki urejajo pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, se upošteva tudi osebna olajšava iz 
četrtega odstavka 107. člena tega zakona. 

(4) Če se dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnina, ki se 
nanašata na mesečno obdobje, izplača v več delih, se ob izplačilu 
zadnjega dela dohodka iz delovnega razmerja oziroma pokojnine 
ugotovi višina mesečnega dohodka iz delovnega razmerja oziroma 
pokojnine in izvrši izračun akontacije dohodnine ter poračun ž0 

plačane akontacije dohodnine od posameznih delov dohodka iz 
delovnega razmerja oziroma pokojnine. 

(5) Če se dohodek iz zaposlitve, ki se všteva v davčno osnovo, 
izplača za več mesecev skupaj, se akontacija dohodnine izračuna 
od celotnega izplačila navedenega dohodka, po povprečni stopnJ1 

dohodnine od enomesečnega dohodka. Za ugotovitev povprečne 
stopnje dohodnine od enomesečnega dohodka, se preje" 
dohodek, ki se nanaša na več mesecev, razdeli na toliko enaki" 
delov, na kolikor mesecev se nanaša, vendar ne več kot na 
dvanajst mesecev. 
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(6) Če delodajalec ni glavni delodajalec zaposlenega, se akontacijo 
dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja izračuna po stopnji 
25% od davčne osnove iz prvega odstavka tega člena in brez 
upoštevanja olajšav po tretjem odstavku tega člena. 

(7) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena se izračun 
akontacije dohodnine od nadomestila za invalidnost in od delne 
'ivalidske pokojnine, ki jo za mesečno obdobje izplačuje Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, opravi v skladu 
s šestim odstavkom tega člena. Pri izračunu akontacije dohodnine 
Se upošteva osebna olajšava iz četrtega odstavka 107. člena 
'ega zakona. 

(8) Ne glede na sedmi odstavek tega člena se lahko akontacija 
dohodnine od nadomestila za invalidnost in od delne invalidske 
Pokojnine izračuna in plača po znižani stopnji, vendar ne nižji od 16%. Za znižano stopnjo akontacije dohodnine se odloči 
Rezanec sam, o čemer mora obvestiti davčni organ in 
'zplačevalca dohodka, če oceni, da bo akontacija dohodnine 
P^visoka glede na pričakovano dohodnino na letni ravni. 

(9) Akontacija dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega 
razmerja se izračuna in plača od davčne osnove iz četrtega in 
Petega odstavka 30. člena tega zakona po stopnji 25%. 

123. člen 
(akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti) 

(1) Akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem 
dejavnosti, se za davčno leto izračuna od davčne osnove, 
določene v poglavju 111.2.1. tega zakona, vključno z zmanjšanjem 
ln Povečanjem davčne osnove ter davčnimi olajšavami, 
upoštevaje davčno olajšavo določeno v drugem odstavku 108. 
''ena in na podlagi stopenj dohodnine, določenih v 117. členu 
*69a zakona. 

(2) Predhodna akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z 
opravljanjem dejavnosti, se za davčno leto določi v višini akontacije 
dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti 
P° zadnjem obračunu akontacije dohodnine, če ni z zakonom 
drugače določeno. Predhodna akontacija dohodnine se plačuje v 
rokih in na način, določen z zakonom, ki ureja davčni postopek. 

(3) Predhodna akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z 
opravljanjem dejavnosti in davčni odtegljaj iz 55. člena tega zakona 
®e odštejeta od akontacije dohodnine iz prvega odstavka tega 

ena. Morebitna vračila in doplačila akontacije dohodnine se 
P'ačujejo v rokih in na način, določen z zakonom, ki ureja davčni 
Postopek. 

'4) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena se akontacija 
°hodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, 

*a zavezance iz tretjega in četrtega odstavka 36. člena tega 
*akona izračuna in plača od davčne osnove iz tretjega in četrtega 
odstavka 36. člena tega zakona po stopnji 25%. Pri izračunu 
Akontacije se lahko upošteva olajšava iz drugega odstavka 108. 
, ®na tega zakona, če zavezanec oceni, da bo v davčnem letu 
^polnil pogoje za olajšavo. 

(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena se za zavezance iz 
e|rtega odstavka tega člena akontacija dohodnine lahko izračuna 

" Plača po znižani stopnji, vendar ne nižji od 10 %, če zavezanec 
Pačuje obvezne prispevke za socialno varnost iz naslova 
Pravljanja dejavnosti. Za znižano stopnjo akontacije dohodnine 
d dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, se odloči 
avezanec sam, o čemer mora obvestiti davčni organ in 
P'ačevalca dohodka, če oceni, da bo akontacija dohodnine 

p ®visoka glede na pričakovano dohodnino na letni ravni. 

(6) Akontacija dohodnine od dohodka, doseženega s posameznim 
poslom, se izračuna in plača od davčne osnove iz 57. člena tega 
zakona, po stopnji 25 %. 

124. člen 
(akontacije dohodnine od dohodka iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti) 

(1) Akontacija dohodnine od katastrskega dohodka se izračuna 
in plača po stopnji: 

1. 10 % od davčne osnove, če je skupni znesek katastrskega 
dohodka na posameznega zavezanca enak ali večji od 30 % 
povprečne plače v Sloveniji za preteklo leto, 

2. 0 % od davčne osnove, če je skupni znesek katastrskega 
dohodka na posameznega zavezanca manjši od 30 % 
povprečne plače v Sloveniji za preteklo leto. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se od 
katastrskega dohodka nerezidenta akontacija dohodnine izračuna 
in plača po stopnji 16 %. 

(3) Od davčne osnove vsakega posameznega drugega dohodka 
iz drugega odstavka 59. člena tega zakona se akontacija 
dohodnine izračuna in plača po stopnji 16 %. 

125. člen 
(akontacije dohodnine od dohodkov iz premoženja) 

(1) Akontacija dohodnine od dohodkov iz oddajanja nepremičnin 
in premičnin v najem se izračuna in plača v višini 25% od davčne 
osnove, ugotovljene v skladu z 68. členom tega zakona. 

(2) Akontacija dohodnine od dohodkov iz prenosa premoženjske 
pravice se izračuna in plača v višini 25% od davčne osnove, 
ugotovljene v skladu s 70. členom tega zakona. 

(3) Akontacija dohodnine od obresti se izračuna in plača v višini 
25% od davčne osnove, ugotovljene v skladu s 73. in 75. do 78. 
členom tega zakona. 

(4) Ne glede na določbo tretjega in osmega odstavka tega člena 
se akontacija dohodnine od vrste dohodkov, za katere velja letni 
neobdavčen del dohodka iz tretjega odstavka 103. člena tega 
zakona, izračuna in plača v višini 15% od davčne osnove, 
ugotovljene v skladu s 73., 77., 78. oziroma 83. členom tega 
zakona, odvisno od primera. 

(5) Akontacija dohodnine od dividend se izračuna in plača v višini 
25% od davčne osnove, ugotovljene v skladu z 81. členom tega 
zakona. 

(6) Ne glede na določbo petega odstavka tega člena se v primeru 
dividend, katerih plačnik je osebna družba, kot akontacija 
dohodnine družbenikov rezidentov osebne družbe šteje tudi davek 
od dohodka osebne družbe, plačan v skladu z zakonom, ki ureja 
davek od dohodkov pravnih oseb, od deleža družbenika pri 
dobičku osebne družbe. 

(7) Ne glede na določbi petega in šestega odstavka tega člena se 
v primeru izplačila dividend tihim družbenikom, kot akontacija 
dohodnine tihih družbenikov rezidentov šteje tudi davek od 
dohodka nosilca tihe družbe, plačan v skladu z zakonom, ki ureja 
davek od dohodkov pravnih oseb oziroma po tem zakonu, od 
deleža tihega družbenika pri dobičku nosilca tihe družbe. 
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(8) Akontacija dohodnine od dohodka iz vzajemnih skladov se 
izračuna in plača v višini 25% od davčne osnove, ugotovljene v 
skladu s 83. členom tega zakona. 

(9) Akontacije dohodnine se ne izračunava in plačuje od obresti 
iz 74. člena tega zakona. 

126. člen 
(akontacije dohodnine od dobička iz kapitala) 

Akontacija dohodnine od dobička iz kapitala se izračuna in plača 
po stopnji 25% od davčne osnove, ugotovljene v skladu z 91. 
členom tega zakona. 

127. člen 
(akontacija dohodnine od drugih dohodkov) 

(1) Akontacija dohodnine od drugih dohodkov se izračuna in plača 
po stopnji 25% od davčne osnove iz drugega odstavka 100. 
člena in 102. člena tega zakona. 

(2) Pri izračunu akontacije dohodnine od priznavalnine po zakonu 
o republiških priznavalninah in zakonu o uresničevanju javnega 
interesa na področju kulture, ki jo za mesečno obdobje izplačuje 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, se 
upošteva osebna olajšava iz v petega odstavka 107. člena tega 
zakona. 

VIII. ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČENJA 
DOHODKOV REZIDENTA IZVIROV IZVEN SLOVENIJE 

128. člen 
(odbitek dohodnine) 

(1) Rezident lahko od dohodnine, odmerjene po tem zakonu, 
odšteje znesek ustreznega dela dohodnine (v nadaljnjem besedilu: 
odbitek), ki jo je plačal od dohodkov iz virov izven Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: tuji dohodki), vključenih v njegovo osnovo 
za dohodnino. 

(2) Za tuje dohodke iz prvega odstavka tega člena se štejejo 
dohodki, ki se v skladu z določbami iz poglavja II.2. ne morejo 
šteti za dohodek, ki ima svoj vir v Sloveniji. 

129. člen 
(omejitev odbitka dohodnine) 

(1) Odbitek dohodnine od tujih dohodkov po prvem odstavku 
128. člena tega zakona ne sme preseči nižjega od: 

1. zneska dohodnine od tujih dohodkov, ki je bil dokončen in 
dejansko plačan, ali 

2. zneska dohodnine, ki bi ga bilo treba plačati po tem zakonu 
od tujih dohodkov, če odbitek ne bi bil možen. 

(2) Zneska iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena se računata 
po posameznih državah, v katerih imajo tuji dohodki svoj vir, in 
sicer za vsako državo posebej. 

(3) Če ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju 
dvojnega obdavčevanja dohodka z drugo državo, se za dokončen 
tuji davek na dohodke iz te države šteje znesek tujega davka po 
stopnji, določeni v konvenciji. 

(4) Če je znesek iz 1. točke prvega odstavka tega člena višji od 
zneska iz 2. točke prvega odstavka tega člena, se razlika ne 
more prenašati med državami ali uveljavljati kot odbitek v naslednjih 
ali preteklih davčnih obdobjih. 

130. člen 
(dokazila) 

(1) Zavezanec, ki uveljavlja odbitek dohodnine po 128. členu tega 
zakona, je dolžan pristojnemu davčnemu organu predložiti 
ustrezna dokazila glede davčne obveznosti izven Slovenije, zlasti 
znesek dohodnine, plačane od tujih dohodkov, osnovo za plačilo 
dohodnine ter dokazilo, da je bil znesek dohodnine dokončen in 
dejansko plačan. 

(2) Način predložitve dokazil in njihova ustreznost je določena z 
zakonom, ki ureja davčni postopek. 

131. člen 
(sprememba odbitka) 

Če se zaradi sprememb, zlasti vračil tujega davka, spremeni 
odbitek, mora zavezanec v obdobju, ko je do spremembe prišlo, 
povečati davčno osnovo in sicer za znesek, ki je enak razliki 
med priznanim odbitkom in odbitkom, ki bi bil možen, če bi se 
sprememba upoštevala. 

132. člen 
(nižji odbitek) 

Če je znesek dohodnine, pred zmanjšanjem za odbitke po tem 
poglavju zakona, nižji od odbitkov po tem poglavju zakona, znesek 
odbitkov ne more preseči zneska dohodnine. Odbitki, ki presegajo 
znesek dohodnine, se ne morejo uveljavljati kot odbitki v prihodnjih 
ali preteklih davčnih letih. 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

133. člen 
(natančnejši predpisi) 

Podrobnejše predpise o izvajanju tega zakona lahko izda minis- 
ter, pristojen za finance. 

134. člen 
(stopnje dohodnine in splošne olajšave za leto 2005) 

(1) Ne glede na stopnje dohodnine, določene v prvem odstavku 
117. člena tega zakona, so stopnje dohodnine za leto 2005: 
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če znaša neto letna davčna osnova znaša dohodnina 
v tolarjih v tolarjih 

nad do 

1.300.000 16% 
1.300.000 2.540.000 208.000 + 33% nad 1.300.000 
2.540.000 5.140.000 617.200 + 38% nad 2.540.000 
5.140.000 10.330.000 1.605.200 + 42% nad 5.140.000 

10.330.000 3.785.000 + 50% nad 10.330.000 

(2) Ne glede na znesek splošne olajšave, določene v 106. členu 
,ega zakona, se za odmero dohodnine za leto 2005 prizna 
zmanjšanje letne davčne osnove v višini 564.400 tolarjev. 

135. člen 
(pogoji za ugotavljanje davčne osnove z 

upoštevanjem normiranih odhodkov) 

(1) Zavezanec pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za 
u9otavljanje davčne osnove od dohodka, doseženega z 
°Pravljanjem dejavnosti, z upoštevanjem normiranih odhodkov, 
*a leto 2005 ne upošteva pogoja iz 4. točke tretjega odstavka 36. 
člena tega zakona. 

(2) Zadnja zaporedna davčna leta iz 4. točke tretjega odstavka 
36. člena se štejejo od 1. januarja 2005 dalje. 

(3) Zavezanec zahteva upoštevanje normiranih odhodkov pri 
u9otavljanju davčne osnove v skladu s tretjim odstavkom 36. 
člena tega zakona za davčno leto 2005 v zadnjih dveh mesecih 
■eta 2004. 

136. člen 
(olajšava za investiranje za leto 2005) 

^e glede na določbo prvega odstavka 48. člena tega zakona 
'ahko zavezanec za leto 2005 uveljavlja znižanje davčne osnove 
v višini 30% investiranega zneska v opredmetena osnovna 
Sredstva, razen v osebna motoma vozila, pohištvo in pisarniško 
°Premo brez računalniške opreme, in v neopredmetena 
dolgoročna sredstva, če gre za investicije v opredmetena osnovna 
Srsdstva in neopredmetena dolgoročna sredstva v Sloveniji. 

12 mesecev iz drugega odstavka 50. člena zakona o dohodnini, 
veljavnega do uveljavitve tega zakona. 

(3) Zavezancu, novemu zasebniku oziroma pravni osebi, ki pri 
prenehanju opravljanja dejavnosti zavezanca uveljavlja davčno 
obravnavo po četrtem odstavku 39. člena tega zakona, se 
olajšave uveljavljene po 47., 48. in 50. členu zakonu o dohodnini 
(Uradni list RS, št. 71/93, p.2/94, 7/95, 14/96 -odločba US in 44/ 
96) obravnavajo pod pogoji, kot bi veljali, če do prenehanja 
opravljanja dejavnosti ne bi prišlo. 

138. člen 
(uskladitev zneskov) 

Prva uskladitev zneskov v skladu s 114. in 117. členom tega 
zakona se opravi za leto 2006. 

139. člen 
(uporaba 71. člena tega zakona) 

(1) Ne glede na določbe 71. člena tega zakona se obresti, razen 
obresti na posojila, dana fizičnim in pravnim osebam, obračunane 
do dneva uporabe tega zakona, ne obdavčujejo. 

(2) Ne glede na določbe 71. člena tega zakona se obdavčijo 
premije iz Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme, ki jih 
varčevalcem v shemi zagotavlja država, od dneva začetka 
uporabe tega zakona dalje. 

(3) Ne glede na določbe 71. člena tega zakona se dohodek, 
dosežen na podlagi življenjskega zavarovanja, sklenjenega pred 
dnevom začetka uporabe tega zakona, ne obdavčuje. 

137. člen 
(uporaba določb zakona o dohodnini v zvezi z 

olajšavami) 

(1) Določbe drugega in tretjega odstavka 47. člena in drugega 
°dstavka 48. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 
P.2/94, 7/g5i 14/96 -odločba US in 44/96), se za davčne olajšave, 
^Veljavljene po teh členih, uporabljajo do poteka rokov po teh 
členih. 

j2) Določbe prvega in drugega odstavka 50. člena zakona o 
dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, p.2/94, 7/95, 14/96 -odločba US in 44/96), veljavnega do uveljavitve tega zakona, se za 
Zavezanca, ki je začel uveljavljati olajšavo po prvem odstavku 

člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, p.2/94, 71 
s-14/96 -odločba US in 44/96), uporabljajo do poteka obdobja 

140. člen 
(obdavčitev obresti in določenega dohodka iz 

vzajemnih skladov v letih 2005 do 2007) 

Ne glede na določbe 73. do 78. člena in 83. člena tega zakona se 
v davčno osnovo od obresti in dohodka iz 2.a) točke drugega 
odstavka 82. člena tega zakona in dohodka iz 1 .točke tretjega 
odstavka 82. člena tega zakona, v letu 2005 všteva 25%, v letu 
2006 50% in v letu 2007 75% obresti oziroma dohodka. 

141. člen 
(uporaba drugega odstavka 22. člena tega zakona) 

Določba drugega odstavka 22. člena tega zakona se prične 
uporabljati z dnem, ko se prične uporabljati sistem samodejne 
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izmenjave informacij med državami članicami EU, kot je določeno 
z zakonom, ki ureja davčni postopek za namene zagotavljanja 
učinkovite obdavčitve prihodkov od prihrankov v obliki obresti, 
plačanih v eni državi članici EU upravičenim lastnikom, ki so 
fizične osebe - rezidenti druge države članice EU, v skladu z 
zakonodajo slednje države članice. 

142. člen 
(uporaba 83. člena tega zakona) 

(1) Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka 83. člena 
tega zakona se šteje, da je bil investicijski kupon, ki je bil pridobljen 
pred 1. januarjem 2002, pridobljen po vrednosti na dan 1. januarja 
2002. 

(2) Ne glede na določbo tretjega odstavka 83. člena tega zakona 
se v primeru, ko je imetnik investicijski kupon pridobil z zamenjavo 
delnic pooblaščene investicijske družbe, ali delnic investicijske 
družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v 
postopku obveznega preoblikovanja pooblaščene investicijske 
družbe ali investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene 
investicijske družbe, v vzajemni sklad, ali v postopku obvezne 
oddelitve dela sredstev pooblaščene investicijske družbe v 
vzajemni sklad, in sicer v roku in po predpisih, ki urejajo to področje, 
šteje, da je bil investicijski kupon pridobljen po vrednosti, ki se 
določi na podlagi nabavne vrednosti delnic pooblaščene 
investicijske družbe ali investicijske družbe pred preoblikovanjem 
oziroma pred oddelitvijo dela sredstev, upoštevaje veljavno 
menjalno razmerje v času zamenjave delnic pooblaščene 
investicijske družbe ali investicijske družbe za investicijske kupone 
vzajemnega sklada. 

(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se v 
primeru, ko je bila delnica pooblaščene investicijske družbe ali 
investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske 
družbe, pridobljena v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij 
v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij, 
za nabavno vrednost delnic pred preoblikovanjem oziroma pred 
oddelitvijo dela sredstev šteje nominalna vrednost delnic. 

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se v 
primeru, ko je bila delnica pooblaščene investicijske družbe ali 
investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske 
družbe, pridobljena na sekundarnem trgu pred 1. januarjem 2002, 
za nabavno vrednost delnic pred preoblikovanjem oziroma pred 
oddelitvijo dela sredstev šteje primerljiva tržna cena delnic na 
dan 1. januarja 2002. 

143. člen 
(uporaba 87. člena tega zakona) 

(1) Ne glede na določbo 1. točke prvega odstavka 87. člena tega 
zakona, se dobiček, dosežen z odsvojitvijo nepremičnine, 
pridobljene pred 1.januarjem 2002, ne obdavčuje. 

(2) Ne glede na določbo 2. točke prvega odstavka 87. člena tega 
zakona, se dobiček, dosežen z odsvojitvijo dela pretežnega 
lastniškega deleža, pridobljenega pred 1. januarjem 2002, ne 
obdavčuje. 

(3) Petletni rok iz drugega odstavka 87. člena tega zakona se 
prične šteti z dnem začetka uporabe tega zakona. 

144. člen 
(uporaba 5. točke petega odstavka 80. člena ter 94. 

člena tega zakona) 

Ne glede na določbo 151. člena tega zakona se v primerih 
zamenjave deleža v okviru zamenjave kapitalskih deležev, 
združitev in delitev, kot je določeno po zakonu, ki ureja davek od 
dohodkov pravnih oseb, za namene obdavčitve pri zamenjavi 
kapitalskih deležev in obdavčitve pri združitvah in delitvah, ki se 
izvrši pred potekom treh let od dneva, ko je bil vrednostni papir ali 
delež pridobljen, določbe 5. točke petega odstavka 80. člena ter 
94. člena tega zakona začnejo uporabljati že z dnem članstva 
Slovenije v EU. 

145. člen 
(predhodna akontacija za leto 2005) 

(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 123. člena tega zakona 
se predhodna akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z 
opravljanjem dejavnosti, za davčno leto 2005 za zavezance, ki 
se jim davek od dohodkov iz dejavnosti za davčno leto 2004 
odmeri na podlagi davčne napovedi, določi v višini davka od 
dohodkov iz dejavnosti po odmerni odločbi davka od dohodkov iz 
dejavnosti predpreteklega leta. 

(2) Če se predhodna akontacija za davčno leto 2005 za 
zavezance iz prvega odstavka tega člena ne more določiti v 
skladu s prvim odstavkom tega člena, jo določi davčni organ z 
odločbo glede na pričakovan poslovni izid. 

146. člen 
(obdavčitev plačil iz naslova ukrepov kmetijske 

politike v letu 2005 in 2006) 

Ne glede na drugi odstavek 60. člena tega zakona se v davčno 
osnovo od dohodkov iz plačil iz naslova ukrepov kmetijske politike 
iz drugega odstavka 59. člena tega zakona, razen plačil 
pridobljenih v zvezi z dolgoročnimi vlaganji, v letu 2005 všteva 
33% in v letu 2006 66% teh plačil. 

147. člen 
(davčna obravnava odpravnin zaradi odpovedi 

pogodbe o zaposlitvi po zakonu o delovnih razmerjih v 
letu 2004) 

(1) Ne glede na prvo alineo 3. točke 19. člena zakona o dohodnini 
(Uradni list RS, št. 71/93, p.2/94, 7/95, 14/96 -odločba US in 44/ 
96), se od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je 
določena kot pravica iz delovnega razmerja, v letu 2004 ne plačuje 
davek od osebnih prejemkov in dohodnina, pod pogojem, da je 
izplačana pod pogoji, ki jih določa zakon o delovnih razmerjih, v 

višini odpravnine, ki jo je delodajalec dolžan izplačati na podlag1 

109. člena zakona o delovnih razmerjih, vendar ne več kot v 
višini odpravnine, izračunane na podlagi 10-kratnika osnove iz 
prvega odstavka 109. člena zakona o delovnih razmerjih in 

upoštevaje določbo drugega odstavka 109. člena zakona o 
delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02). 

(2) Ne glede na določbo 151. člena tega zakona se določba 
prvega odstavka tega člena začne uporabljati z dnem začetka 
veljavnosti tega zakona. 
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148. člen 
(proračuni občin) 

Rnančni učinki tega zakona se bodo upoštevali pri oceni lastnih 
Pnhodkov občin za leto 2005. Če se bo iz tega razloga obseg 
astnih prihodkov občin spremenil, bo z zakonom, ki ureja 
Svršavanje državnega proračuna za leto 2005 določen način 
Pokrivanja tega učinka v okvirih možnosti državnega proračuna. 

149. 
(prenehanje določb zakonov) 

'1) Z dnem začetka veljavnosti tega zakona preneha veljati zakon 
o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, p.2/94, 7/95,14/96 -odločba 
US in 44/96), uporablja pa se do 31. decembra 2004 in za odmero 
dohodnine za leto 2004. 

(2) Z dnem začetka uporabe tega zakona se preneha uporabljati 
"aslednje določbe zakonov v delu, ki se nanaša na oprostitev 
Plačila dohodnine: 

^ drugi odstavek 16. člena zakona o žrtvah vojnega nasilja 
(Uradni list RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 68/96, 70/97, 39/98,43/ 
99, 19/00, 28/00, 1/01, 64/01 in 110/02), 

2' 15. člen zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in 
povojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/01, 111/01 in 67/02), 

• prvi odstavek 7. člen zakona o denacionalizaciji (Uradni list 
RS, št. 27/91-1, 56/92 - odločba US, 13/93 - odločba US, 31/ 
93, 24/95 - odločba US, 20/97 - odločba US, 23/97 - odločba 
US, 65/98, 76/98 - odločba US, 66/00, 11/01 - odločba US in 
54/02 - odločba US), 

• drugi odstavek 3. člena zakona o povrnitvi škode osebam, 
okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih 
pripravkov (Uradni list RS, št. 36/97), 

• 49.a člen zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98,66/98,66/ 
98 - popravek, 93/01, 52/02 - ZDU-1, 56/02 - ZJU, 26/03 - 
ZPNOVS, 48/03 - odločba US in 79/03), 

• 45.a člen zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji 
? (Uradni list RS, št. 23/99, 56/02 -ZJU, 26/03-ZPNOVS), 

• 26. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 51/02). 

(?) Z dnem začetka uporabe tega zakona se prenehajo uporabljati 
359., 367., 368., 369. in 384. člen zakona o pokojninskem in 

nvalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 26/03 - uradno 
Peščeno besedilo, 40/03 - odločba US, 63/03 - odločba US in 

PRS0304-A) v delu, ki se nanaša na dohodnino. Navedene 
°'očbe se uporabljajo še za leto 2004. 

j4) Ne glede na tretji odstavek tega člena se z dnem uveljavitve 
®9a zakona preneha uporabljati določba tretjega odstavka 301. 
6na zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 

RS, št. 26/03 - uradno prečiščeno besedilo, 40/03 - odločba 
us. 63/03 - odločba US in ZIPRS0304-A). 

(5) Z dnem začetka uporabe tega zakona se preneha uporabljati 
četrti odstavek 32. člena in drugi odstavek 40. člena zakona o 
prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju 
pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99, 106/ 
99 ZPIZ-1, 31/00 - ZP-L, 58/02 in 110/02-ZISDU-1). 

150. člen 
(prenehanje in uporaba podzakonskih aktov) 

(1) Z dnem začetka veljavnosti tega zakona prenehajo veljati, 
uporabljajo pa se do 31. decembra 2004, podzakonski akti: 

1. Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo 
kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93, 43/94, 62/94, 7/95, 5/ 
98 in 50/01) v delu, ki se nanaša na dohodnino, 

2. Uredba o določitvi kriterijev energetske učinkovitosti, manjše 
porabe pitne vode in manjšega obremenjevanja okolja za 
nekatere proizvode široke rabe (Uradni list RS, št. 8/96), 

3. Uredba o načinu valorizacije vrednosti nepremičnin pri davku 
od dobička iz kapitala (Uradni list RS, št. 32/94), 

4. Količnik za določitev osnove za davek od osebnih prejemkov 
od pokojnin (Uradni list RS, št. 69/94), 

5. Pravilnik o določitvi odpravnin zaradi prenehanja delovnega 
razmerja iz operativnih razlogov za namene izvajanja zakona 
o dohodnini in zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni 
list RS, št. 114/02), v delu, ki se nanaša na dohodnino, 

6. Odredba o pogojih za oprostitev davka od osebnih prejemkov 
iz naslova medsebojne sosedske pomoči med kmečkimi 
gospodarstvi (Uradni list RS, št. 23/94), 

7. Odredba o tem, kaj se šteje za vlaganje lastnih sredstev* v 
gozdove, za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (Uradni 
list RS, št. 6/96), 

8. Odredba o ugotavljanju obsega škode in zmanjšanega donosa 
na gozdnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/94 in p. 65/94), 

9. Odredba o načinu valorizacije vrednosti vrednostnih papirjev 
in deležev v kapitalu pri davku od dobička iz kapitala (Uradni 
list RS, št. 77/96). 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se 
podzakonski akti iz prvega odstavka tega člena uporabljajo za 
odmero dohodnine za leto 2004, razen podzakonskega akta iz 5. 
točke prvega odstavka tega člena v delu, ki se nanaša na 
odpravnine. 

(3) Ne glede na prvi odstavek 148. člena tega zakona se na 
podlagi zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, p. 2/94, 7/ 
95, 14/96 - odločba US in 44/96) izda odredba o valorizaciji 
zneskov za odmero dohodnine za leto 2004. 

151. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2005 dalje. 
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OBRAZLOŽITEV 

Splošne določbe (členi: 1 - 3) 

1. S predlogom zakona o dohodnini se ureja sistem in uvaja 
obveznost plačevanja dohodnine. Dohodnina je izraz za davek 
od dohodkov fizičnih oseb. 

2. Z določbo, da se dohodnina ugotavlja po določbah zakona, ki 
veljajo na dan 1. januarja tistega leta, za katero se dohodnina 
odmerja (2. člen), se zagotavlja davčnim zavezancem, da se za 
odmero dohodnine vedno uporabljajo le določbe zakona, ki veljajo 
1. januarja, kar pomeni, da se določbe zakona vedno uporabljajo 
le za naprej. 

3. V 3. členu je določba, ki določa pripadnost prihodkov od 
dohodnine proračunu Republike Slovenije, razen v delu, za 
katerega je z zakonom o financiranju občin določeno, da je 
prihodek občin. V skladu s 23. členom zakona o financiranju občin, 
občinam pripada 35% prihodkov iz dohodnine. 

Zavezanec za dohodnino in obseg davčne obveznosti 
(členi 4-14) 

4. S 4. členom je določeno, da dohodnino plačujejo fizične osebe, 
tako rezidenti kot nerezidenti. Obveznost plačila dohodnine se 
torej nanaša na posameznika, ki pridobiva oziroma dosega 
dohodke. 

5. S 5. členom se vzpostavlja nov sistem obdavčitve, skladno z 
veljavnimi mednarodnimi pravili. Mednarodno gledano večina 
držav uporablja dva kriterija pri obdavčevanju dohodka: (1) 
rezidentstvo in (2) vir dohodka. Rezidenti se obdavčujejo po 
svetovnem dohodku, kar pomeni, da je fizična oseba v državi, 
kjer je rezident, obdavčena od vsega dohodka, ne glede na to, 
kje je pridobljen, v smislu zemljepisnega izvora dohodka. Doslej 
so bili slovenski rezidenti obdavčeni pretežno po dohodku, 
doseženem v Sloveniji. Novo pravilo razširja obseg davčne 
obveznosti za rezidente tako, da po novem vključuje tudi ves 
dohodek, dosežen zunaj meja Slovenije. 

V drugem odstavku je določeno, da je fizična oseba, ki ni rezident 
Slovenije, obdavčena v Sloveniji, če je imel njen dohodek svoj vir 
v Sloveniji. To pravilo je skladno s splošno sprejetimi mednarodnimi 
standardi in nujno predpostavlja definicijo (zemljepisnega) „vira 
dohodka". Ta pravila so navedena v členih 8-14. 

Istočasna uporaba pravila obdavčitve rezidentov po svetovnem 
dohodku in nerezidentov po pravilu vira dohodka, kar prakticira 
večina držav, vodi k dvojni obdavčitvi dohodka na mednarodni 
ravni. Davkoplačevalec je lahko obdavčen kot nerezident v državi, 
kjer je dohodek dosežen, hkrati pa je ta dohodek obdavčljiv tudi v 
državi, kjer je rezident. Slovenija je enostransko izvedla določene 
ukrepe z namenom izogiba dvojni mednarodni obdavčitvi dohodka 
rezidentov preko določbe, ki ureja odbitek v tujini plačane 
dohodnine v členih 128 - 132. Dvojna obdavčitev dohodka 
rezidentov je zmanjšana tudi z mednarodnimi pogodbami o 
Izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki jih je sklenila Republika 
Siv. inija. 

Rezidentstvo (členi 6 - 7) 

6. V 6. členu je določeno, katere fizične osebe se štejejo za 
rezidente za davčne namene. Navedeni kriteriji se bodo uporabili 
v kateremkoli trenutku v letu pridobitve dohodka, za ugotovitev 
statusa osebe v tem času. 
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V splošnem se fizična oseba določi kot rezident v skladu z enim 
od treh kriterijev, in sicer se oseba šteje za rezidenta, če: 
- je uradno prijavljena kot rezident Slovenije (1. točka); 
- je zaposlena s strani državnih in drugih organov, organov 

lokalnih skupnosti ali upravnih organov in organizacij v sestavi 
ministrstev in biva izven Slovenije (2. in 3. točka); 
izpolnjuje določene dejanske kriterije, ki kažejo, da so njeni 
osrednji osebni in ekonomski interesi v Sloveniji (4. in 5. točka) 

Oseba se šteje za rezidenta Slovenije, če je izpolnjen katerikoli 
od navedenih kriterijev. 

V 1. točki so navedene določbe, ki se nanašajo na formalnosti 
obvezne prijave v skladu z notranjo zakonodajo (t.j. zakona 0 

prijavi prebivališča). Če ima posameznik (državljan Slovenije ah 
tujec) v skladu z navedeno zakonodajo prijavljeno stalno 
prebivališče v Sloveniji, se v skladu s tem zakonom šteje ta 
rezidenta za davčne namene. Prijava stalnega prebivališča je< 
upoštevaje zakon o prijavi prebivališča, obvezna za vse osebe, 
ki se stalno naselijo na območju Slovenije ali spremenijo naslov 
stanovanja v Sloveniji. Poleg tega mora v skladu z navedenih 
zakonom posameznik tudi odjaviti stalno prebivališče, če se stalno 
odseli z območja Slovenije oziroma prijaviti začasni odhod 1 

območja Slovenije, ki traja več kot tri mesece. Pristojni organ izda 
posamezniku potrdilo o prijavi oziroma odjavi stalnega prebivališč 
Navedeni podatki se zbirajo v registru stalnega prebivalstva. 

V skladu z zakonom o tujcih lahko tujec, ki osem let neprekinjeno 
prebiva v Sloveniji, na podlagi dovoljenja za začasno prebivališč6 

in ni razlogov za njegovo zavrnitev ter izpolnjuje druge pogoje p° 
predpisih, ki veljajo za tujce, vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za 
stalno prebivanje. V določenih primerih (tujec slovenskega rodu, 
tujec, katerega prebivanje v Sloveniji je v interesu države) s0 

lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje tudi pred iztekom osen1 

let neprekinjenega prebivanja v Sloveniji. Pristojni organ, ki izda 
tujcu dovoljenje za prebivanje, to dovoljenje na razviden naći" 
vnese v tujčevo potno listino kot nalepko ali izda posebno listino- 

V 2. in 3. točki so navedene določbe, ki se nanašajo na bivanj6 

oseb, ki so za, tslene s strani Republike Slovenije. Celo ko 
uslužbenec dejansko prebiva v tujini, ostane slovenski davčni 
rezident v času, ko izpolnjuje diplomatske ali konzularne funkcij6 

v velepc laništvih ali drugih diplomatskih misijah Republik6 

Slovenije, ali v misiji Republike Slovenije pri Evropski komisiji. 1* 
ekstra - teritorialna razširitev koncepta rezidentstva Slovenij6 

temelji na podmeni, da diplomatski oziroma konzularni uslužbenk 
bivajo v slovenski misiji, ki pripada slovenskemu teritoriju in užival0 

vse prednosti diplomatske imunitete, ne samo pri uporai" 
kazenskega, ampak tudi davčnega prava. Predpostavka je, d? 
imajo te osebe dejansko diplomatsko imuniteto, kar pomeni, da 
so častni konzuli, brez dejanskega diplomatskega statusa, 
izključeni. Enako, a razširjeno pravilo, se uporabi tudi za zakone6 

in vzdrževane družinske člane diplomatskega ali konzularni 
uslužbenca, vkolikor te osebe bivajo skupaj z uradno osebo. 

V določbah 3. točke so zajete osebe, ki so zaposlene v slovenski 
diplomatskih ali konzularnih misijah ali v misiji Republike Slovenil6, 
pri Evropski komisiji, ne da bi imele diplomatski oziroma konzula0 
status. Sestavljajo jo sekretarji, hišno osebje, vozniki, varnostni 
itd. Skladno z nameni slovenskih davčnih predpisov se šteje, d 
te osebe ne postanejo rezidenti v državi, v kateri dejansko bival0' 
Iz navedene določbe izhaja, da se uporablja samo za osebe, 
so bili rezidenti Slovenije v kateremkoli času v letu pred sV°i^. 
odhodom v tujino. Ravno tako se zanje šteje, da ostanejo slovens 
rezidenti celo, ko dejansko prebivajo v tujini. Koncept rezidentstv 
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Se ra?širi na vse državne uslužbence na katerikoli ravni, in sicer 
0 "a ravni državnih organov kot organov lokalnih skupnosti. 

^ 4- točki sta določena dva dejanska kriterija, običajno bivališče 
er središče osebnih in ekonomskih interesov. Ali ima oseba svoje 
°bičajno bivališče v Sloveniji, se ugotovi z uporabo več dejanskih 
okoliščin, od katerih nobena ni odločilna: 

lokacija stalnega doma (ali več stalnih domov), v katerem 
oseba biva ali ji je na razpolago; 
kraj bivanja zakonca, otrok in drugih sorodnikov; 
kraj, kjer oseba dela. 

^nekaterih primerih običajnega bivališča ni mogoče ugotoviti, saj 
lrr>a oseba lahko različne zveze z različnimi državami, tako da sPloh nima običajnega bivališča. V takih primerih je drugi kriterij 
m'šljen kot odločilna določba. V zvezi z določitvijo središča osebnih 

ef<onomskih interesov se torej uporabi druga skupina dejstev. 
'a vključujejo: 
lokacijo, iz katere oseba upravlja svoje finančne in poslovne 
interese; 
katerokoli stalno poslovno enoto ali stalno poslovno mesto te 
osebe; 
kraj, kjer ima davkoplačevalec večino svojih finančnih računov 
'n premoženja; in 
lokacijo družine in osebnih interesov. 

V Premislek je potrebno vzeti celotni skiop interesov, ne da bi se 
Pn ,em običajnemu bivališču dajal prevladujoč položaj. 

^5- točki se določi osebo kot rezidenta, čeprav oseba ne izpolnjuje 
ru9ih pogojev, da bi se jo lahko kvalificiralo kot rezidenta, in sicer 
a podlagi dejstva, da je fizično prisotna v Sloveniji več kot pol 
ja (183 dni). V skladu z zakonom o tujcih mora tujec za vstop v 
ocenijo poleg veljavne potne listine imeti tudi vizum ali dovoljenje 

a prebivanje, če ni z zakonom ali mednarodnim sporazumom 
Ju9ače določeno. Vizumi se izdajajo za krajši čas bivanja tujcev 

Sloveniji. Tujec, ki želi v Sloveniji prebivati dalj časa, kot je to 
. °9oče na podlagi vizuma, ali ki želi vstopiti in prebivati v Sloveniji 

drugačnih razlogov, kot je to mogoče na podlagi vizuma, mora 
geti dovoljenje za prebivanje, ki pomeni dovoljenje za vstop v 

ocenijo in bivanje za določen čas in za določen namen ali 
Prebivanje za nedoločen čas. Dovoljenje za prebivanje se izda 
j dovoljenje za začasno prebivanje ali za stalno prebivanje. Če 
jsc pridobi dovoljenje za stalno prebivanje, se bo štel kot rezident 
ovenije že po 1. točki tega člena. Dovoljenje za začasno 
ebivanje se izda tujcu, ki namerava v Sloveniji prebivati zaradi 
Poslitve in dela, opravljanja samostojne poklicne ali kakšne 

ru9e pridobitne dejavnosti, študija ali izobraževanja, sezonskega 
[a. združitve družine, naselitve ali iz drugih upravičenih razlogov. 
Ic'' katerim je izdano dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji 0 Potencialni davčni rezidenti, če izpolnijo katerega od pogojev, 

°ločenih v točki 4 ali 5 tega člena. 

g ^ 7 členu so določene osebe, ki se štejejo za nerezidente 
ovenije za davčne namene. Ta določba izključuje iz koncepta 
*<*>ntstva določene osebe, ki bi se, skladno s splošnimi pravili 

■ člena, sicer štele za rezidente Slovenije. Čeprav ima naprimer 

kot °^ajno bivališče v Sloveniji, ali je prisotna v Sloveniji dlje '83 dni, je s tem členom obravnavana kot nerezident za 
avč"e namene. 

ločba, navedena v 1. točki, je zrcalna slika 2. točke 6. člena. Iz 
'oentstva Slovenije izključuje tuje diplomate in konzularne 

.^dstavnike z diplomatskim statusom, skupaj z njihovimi zakonci 
Vzdrževanimi družinskimi člani, če bivajo v Sloveniji. 

kot2 t0^' so ,z rezidentstva izključene osebe, ki so zaposlene 
0 

,Unkcionarji. strokovnjaki ali uslužbenci mednarodnih 9anizacij, pod pogojem, da niso slovenski državljani. Kriterij za 

*'hnuar2004 

izključitev iz rezidentstva je v tem primeru dejstvo, da so navedene 
osebe zaposlene s strani določenih mednarodnih organizacij, ki 
se praviloma financirajo iz določenih mednarodnih sredstev, torej 
sredstev držav članic. Zato je rešitev glede obravnave navedenih 
oseb podobna kot v primerih, navedenih pod točko 1. 

Določba, navedena v 3. točki je zrcalna slika 3. točke 6. člena. 
Nanaša se na državne uradnike, ki jih zaposluje tuja država 
oziroma njena organizacijska enota v Sloveniji. Ker ti uradniki 
nimajo diplomatske imunitete, določba ne temelji na diplomatski 
imuniteti, ampak na načelu reciprocitete. Glavni cilj določbe je 
dovoliti tuji državi, da obdavčuje svoje državne uslužbence kot 
svoje rezidente - davkoplačevalce. Določba je omejena z zahtevo, 
da tudi notranje pravo tuje države, za katero ta oseba dela, 
obravnava kot nerezidente vse slovenske delavce te vrste (z 
ozirom na 3. točko 6. člena), ki bivajo v tej državi pod podobnimi 
pogoji. 

Namen 4. točke je olajšanje zaposlovanja tujih strokovnjakov, za 
dela, za katera ni dovolj ustreznega kadra v Sloveniji. Taka oseba 
lahko izpolni pogoje in postane rezident za davčne namene (npr. 
oseba ima običajno bivališče v Sloveniji, ali je prisotna v Sloveniji 
več kot 183 dni). V skladu z navedeno določbo bo taka oseba 
obravnavana kot nerezident za davčne namene. Glavni učinek 
te določbe je v tem, da tuji strokovnjak v Sloveniji ne bo obdavčen 
naprimer od dohodka od premoženja, ki ga doseže v tujini. 
Dohodek iz zaposlitve, katerega vir bo v Sloveniji pa bo v celoti 
obdavčen. Navedena oprostitev je podvržena štirim pogojem, in 
sicer, da se tako obravnavanje dovoli samo tujim strokovnjakom 
s posebnimi znanji, ki jih v Sloveniji ni ali ni dovolj. Prevladujoči 
razlog za sprejem te točke je v tem, da se ugodnejša davčna 
obravnava dopusti samo, ko je prisotnost take osebe 
nepogrešljiva za ekonomski razvoj države. Navedena oseba ne 
bo smela biti rezident Slovenije v kateremkoli času petih let pred 
prihodom v Slovenijo in ne bo smela biti lastnik nepremičnega 
premoženja v Sloveniji. Po zadnji točki je oprostitev začasna in ne 
more trajati dlje od enega leta. Navedena izključitev iz rezidentstva 
se lahko dejansko uporabi le ob potrditvi davčne uprave. Z drugimi 
besedami, dolžnost davkoplačevalca (ali njegovega delodajalca) 
je, da pri davčni upravi pridobi pisno potrdilo o izpolnjevanju 
pogojev. 

Po 5. točki se iz rezidentstva Republike Slovenije izključijo tujci, ki 
bivajo v Sloveniji z namenom študija ali zdravljenja. 

Vir dohodka (členi 8-14) 

8. V 8. členu in v naslednjih štirih členih so določena pravila, ki 
določajo, kdaj se šteje, da je dohodek dosežen v Sloveniji in kdaj 
izven Slovenije. Členi temeljijo na mednarodni praksi. 

Navedeni členi se uporabljajo tako, da bo dohodek imel svoj vir v 
Sloveniji, če bo mogoče določiti vir v Sloveniji po kateremkoli od 
teh kriterijev. Dejstvo, da dohodek ne bo imel vira v Sloveniji po 
eni od določb, ki se lahko uporabijo, ne preprečuje uporabe druge 
določbe, po kateri bo ugotovljeno, da ima dohodek svoj vir v 
Sloveniji. Naprimer.: 

■ dobiček od prodaje deležev v družbi ima lahko svoj vir v 
Sloveniji kot dobiček iz opravljanja dejavnosti prodajalca (11. 
člen), dobiček od prodaje nepremičnin (12. člen) ali kot dobiček 
od prodaje vrednostnih papirjev (13. člen); 

dobiček od popravila strojev ima lahko svoj vir v Sloveniji kot 
dobiček iz opravljanja dejavnosti (11. člen), dohodek iz 
opravljanja storitev (9. člen) ali kot dohodek, ki ga izplača 
slovenski rezident (10. člen). 
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Posledica uporabe pravil bo ta, da bodo imeli naslednji dohodki 
svoj vir v Sloveniji oziroma se bodo šteli, da so doseženi v Sloveniji: 

1. dohodek iz zaposlitve in iz opravljanja storitev v Sloveniji (9. 
člen); 

2. prejemki, ki jih izplača oseba - rezident ali poslovna enota 
nerezidenta v Sloveniji (z dodatnim pogojem v nekaterih 
okoliščinah, da se to izplačilo šteje kot odhodek pri izračunu 
davčne osnove izplačevalca) (10. člen); 

3. dohodek, ki izhaja iz opravljanja dejavnosti v Sloveniji (11. člen); 

4. dohodek od nepremičnin v Sloveniji ali od odsvojitve lastniških 
deležev in pravic iz lastniških deležev v gospodarski družbi, 
zadrugi ali drugi obliki organiziranja, katerih več kot 50% vrednosti 
izhaja posredno ali neposredno iz nepremičnega premoženja in 
pravic na nepremičnem premoženju, ki je v Sloveniji (12. člen); 

5. dohodek od vrednostnih papirjev in pravic iz vrednostnih papirjev, 
ki jih izdajo Republika Slovenija, Banka Slovenije ali samoupravne 
lokalne skupnosti, ali gospodarske družbe, zadruge ali druge 
oblike organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v 
Republiki Sloveniji, ter dohodek od lastniških deležev in pravic iz 
lastniških deležev v takih družbah, zadrugah in drugih oblikah 
organiziranja (13. člen); 

6. dohodek iz vzajemnega sklada, ki ga upravlja družba za 
upravljanje, ki je rezident Slovenije po zakonu o davku od 
dohodkov pravnih oseb. 

V kolikor dohodek po katerikoli od teh določb nima vira v Sloveniji, 
se ne obdavči, če ga prejme nerezident. 

Ves dohodek, ki ima svoj vir v Sloveniji, še ni tudi predmet 
obdavčitve v Sloveniji. 22. člen izvzema iz obdavčitve določene 
vrste dohodka nerezidentov z virom v Sloveniji. 

Navedena pravila so pomembna tudi za ugotavljanje dohodka 
rezidenta, ki ima vir izven Slovenije (tuj dohodek) v povezavi z 
uporabo metode odprave dvojnega obdavčenja, po kateri se 
rezidentu prizna odbitek dohodnine, ki jo je plačal v tujini od 
dohodkov iz virov izven Slovenije. 

9. Medtem ko proizvodnja, kmetijstvo ali trgovina vedno zahtevajo 
neko obliko opreme, ki mora biti locirana, je lahko dohodek dosežen 
tudi z opravljanjem storitev brez „fiksne" opreme, locirane v državi. 
Kriterij, ki se v skladu z 9. členom uporablja za dohodek iz 
zaposlitve, storitev in iz dejavnosti opravljanja storitev je kraj, kjer 
se zaposlitev ali storitve izvajajo ali opravijo. Samo dejstvo 
organiziranja ali opravljanja storitev na slovenskem ozemlju, 
kvalificira dohodek kot dohodek z virom v Sloveniji. Navedeno 
pravilo se uporablja naprimer za: 

1. dohodek, ki ga dosežejo zaposleni, 

2. osebe, ki se ukvarjajo z neodvisno ekonomsko dejavnostjo. V 
primeru teh oseb to pravilo vira nadomešča pravilo iz 11. člena, 
zato da bi se ugotovil vir njihovega dohodka iz opravljanja 
dejavnosti. 

3. mednarodne športne in zabavne oziroma razvedrilne prireditve, 
ki trajajo kvečjemu nekaj dni in ne zahtevajo stalne poslovne 
enote ali stalnega poslovnega mesta, a katere lahko prinašajo 
dohodek na slovenskem ozemlju. 

10. V prvem odstavku 10. člena so določene druge okoliščine, ki 
za namene pravil vira povezujejo dohodek s Slovenijo. Uporabil 
se bo na primer v primerih, ko zaposlitev ali storitve niso opravljene 

na ozemlju Slovenije in oseba, ki prejme dohodek ne izvaja 
dejavnosti v Sloveniji, so pa dohodki izplačani s strani izplačevalci 
v Sloveniji. V tem primeru se kriterij lokacije izplačevalca dohodka 
uporabi kot obvezen (in v teh primerih potreben) kriterij, da bi se 
ta dohodek pripisal slovenskemu viru. 

Pravilo vira se uporabi ne glede na pravno podlago izplačil 
dohodka. To pomeni, da se uporabi kadarkoli je izplačevalec 
dohodka rezident ali je lociran v Sloveniji, bodisi v položaju dolžnika, 
ali izplačilnega zastopnika zakonitega dolžnika. 

Ta člen določa neodvisni kriterij, ki bo razširjal slovenski vir in je 
uporabljiv za vse kategorije dohodka. Uporablja se za dohodek & 
zaposlitve, opravljanja dejavnosti, storitev, iz nepremičnin i" 
vrednostnih papirjev, ko kriteriji, omenjeni v teh členih, niso 
uporabljivi. Dva kriterija, ki se tu uporabljata, sta: 

lokacija izplačevalca dohodka, in 
v primeru izplačila dohodkov, navedenih v točki 1 in 5, da so 
navedeni dohodki oziroma zneski dohodkov, štejejo kol 
odbitna postavka pri izračunu davčne osnove izplačevalci 
ki je obdavčljiv v Sloveniji. 

Prvemu kriteriju je zadoščeno, ko je oseba (tako fizična kot pravni 
oseba), ki izplačuje dohodek, rezident Slovenije. Kriteriju se p V 
tako zadosti, ko dohodek izplača poslovna enota nerezidenta " 
Sloveniji. Z namenom, da bi se izognili neobdavčenim izplačilo 
dohodkov v tujino, se tudi za vsako izplačilo dohodka, ki se 
zaračuna poslovni enoti v Sloveniji, domneva, da ima svoj vir " 
Sloveniji, ker je plačano s strani te poslovne enote v Sloveniji- 

Drugi kriterij je izpolnjen, če se izplačani dohodek odšteje P" 
izračunu obdavčljivega dohodka izplačevalca v Sloveniji - t.j., & 
izplačani dohodek zmanjšuje davčno obveznost izplačevalca " 
Sloveniji. Test se uporablja samo za izplačila iz točke 1 in 5 * 
zadostuje, da imajo izplačila iz točke 2, 3 in 4 svoj vir v Slovenj 
če jih izplača oseba, ki je rezident ali poslovna enota nerezidenta 
v Sloveniji. V točki 1 je kriterij izražen v pozitivnem smislu, in sice' 
- dohodek ima svoj vir v Sloveniji, če se šteje kot odbitna postavka 
pri izračunu davčne osnove rezidenta ali poslovne enote 
nerezidenta z virom v Sloveniji. V primeru izplačevalca, ki 
zavezan plačilu davka, ima izplačani dohodek svoj vir v Sloveniji' 
če bi se lahko štel kot odbitna postavka pri ugotavljanju davčne 
osnove pod predpostavko, da bi bil izplačevalec zavezanec. " 
točki 5 je kriterij izražen negativno ■ znesek nima vira v Sloveniji 
v kolikor je izplačilo ustrezno pripisano poslovni enoti zunal 
Slovenije in zmanjšuje dohodek te poslovne enote. 

V skladu s 5. točko je v primeru navedenih izplačil potrebn0 

upoštevati tudi 12. in 13. člen. Ta dva člena bosta pomembna np<- 
za dohodke iz oddajanja v najem in dohodke od vrednostni*1 

papirjev. Ta izplačila bodo glede na pravila v 12. in 13. členu ime13 

pogosto svoj vir v Sloveniji, a vkolikor se te določbe ne uporabil0' 
potem se lahko določbe iz 10. člena. 

V določbi 6. točke je določena klavzula, ki pokriva vse drug6 

dohodke, ki niso zajeti v drugih določbah pravil, ki določajo 1/1 

dohodka. To zagotavlja, da bo imel katerikoli drugi obdavči^1 

dohodek, ki ga pridobi rezident ali nerezident, svoj vir v Sloveli1' 
ko ga izplača rezident ali poslovna enota nerezidenta in se odštel 
pri izračunu davčne osnove izplačevalca. 

V drugem odstavku se izraz poslovna enota uporablja za oPlS 

obstoja poslovne dejavnosti na območju Republike Slovenije. 
se uporablja v 10. in 11. členu kot pokazatelj zadostne poveza'6^ 
z ozemljem Republike Slovenije, kar opravičuje obdavčiti 
Sloveniji. 
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'■ V prvem odstavku 11. člena je določeno pravilo, po katerem 
Se šteje, da ima dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti 
re*identa Slovenije vir v Sloveniji, razen dohodka, doseženega z 
°Pravljanjem dejavnosti v ali preko poslovne enote v tujini. 

* drugim odstavkom se določa pravilo vira za dohodek 
nerazidenta, dosežen z opravljanjem dejavnosti. Navedeni 
°riodek ima vir v Sloveniji, če je dosežen z opravljanjem dejavnosti 

v a" preko poslovne enote v Sloveniji. 

® tretjim odstavkom se določa, da se za potrebe določanja vira 
°hodka, dohodek od premičnega premoženja, ki je del 

Poslovnega premoženja poslovne enote, vključno z dohodkom 
odtujitve poslovne enote, šteje za dohodek, pridobljen z 0Povijanjem dejavnosti v ali preko poslovne enote. 

p°jem poslovne enote je določen v drugem odstavku 10. člena in 
Se Pri tem sklicuje na definicijo poslovne enote, kot je določena z 
a*onom o davku od dohodka pravnih oseb. Pojem poslovne e"o(e se primarno nanaša na zemljepisno lokacijo, od koder se 
Vaia zavezančeva dejavnost. Poslovna enota bo ponavadi 

Postavljala fiksno opredmeteno premoženje. Pojem je podoben, 
ePrav ne identičen, pojmu stalnega poslovnega mesta, ki se 

u'Porablja v konvencijah o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki 
"h i* sklenila Slovenija. 
1p _ & prvim odstavkom 12. člena je določeno pravilo, da ima 
yf°dek od nepremičnin in pravic na nepremičninah vir v Sloveniji, 

6 "epremičnina leži na območju Slovenije. To pravilo se nanaša 
Pnrr>eroma na: 

dohodek iz oddajanja v najem in finančni najem, in 
kapitalske dobičke, dosežene z odsvojitvijo nepremičnin. 

? kr,tBrij se uporablja ne glede na to, ali se za nepremičnino 
to16'. daie P°sl°vna enota oziroma njen del, ali ne (t.j. ne glede na ■ aH se nepremičnina uporablja za opravljanje dejavnosti, ali ne). 

odstavek se uporablja zaradi določitve slovenskega vira 
/' osvojitvah lastniških deležev in pravic iz lastniških deležev, v Prirverih ko: 

<rna oseba lastniški delež v družbi, zadrugi ali drugi obliki 
organiziranja, in 
voč kot polovico vrednosti deleža v družbi, zadmgi ali drugi 
obliki organiziranja izhaja neposredno ali posredno iz 
nepremičnega premoženja in pravic na nepremičnem 
Premoženju, ki je v Sloveniji. 

Iznoje po vsebini pravilo zoper izogibu davka in obravnava 
in Llastn'ški delež nerezidenta v gospodarskih družbah, zadrugah 

^ organiziranja, katerega več kot 50% vrednosti aia iz nepremičnin in pravic na nepremičninah v Sloveniji. Ko 
®oa odsvoji nepremičnino, se vir dohodka ugotavlja po lokaciji 

la
Premičnine (12. člen). Vir dobička iz kapitala iz odsvojitve 

niškega deleža je kraj ustanovitve družbe (13. člen). Tako bi v 
J^ru gospodarskih družb, zadrug in drugih oblikah 

Saniziranja, katerih premoženje predstavljajo v večini 
Prsrničnine in pravice na nepremičninah v Sloveniji, zadnje 

niih'10 orn°90^'10 nerezidentom enostavno zamenjavo vira 
del °Ve9a dohodka. Zato se v primeru, ko ima oseba lastniški 
°6/t V navsdenih gospodarskih družbah, zadrugah in drugih 'kah organiziranja, vir dohodka ugotavlja ob upoštevanju pravila 

a *a nepremičnine. 

Qo?yem odstavku i° določeno, da ima dohodek iz kmetijske in °arske dejavnosti, ki se opravlja na zemljiščih, ki so v Sloveniji, 
v Sloveniji. 

13. V 13. členu se določa pravilo po viru za dohodke in dobičke iz 
kapitala iz vrednostnih papirjev in lastniških deležev oziroma 
pravic iz vrednostnih papirjev in lastniških deležev. Temeljno pravilo 
je, da se v primeru, če vrednostni papir izda Republika Slovenija, 
Banka Slovenije ali samoupravna lokalna skupnost, gospodarska 
družba, zadruga ali druga oblika organiziranja (npr. zavod, sklad, 
gospodarsko interesno združenje, agencija, družba za vzajemno 
zavarovanje), ki je ustanovljena v skladu s predpisi v Sloveniji, ali 
v primeru lastniškega deleža v gospodarski družbi, zadrugi ali 
drugi obliki organiziranja, ki je ustanovljena v skladu s predpisi v 
Sloveniji, šteje, da imajo dohodki ali dobički iz kapitala iz takih 
vrednostnih papirjev in lastniških deležev oziroma pravic iz 
vrednostnih papirjev in lastniških deležev, svoj vir v Sloveniji. 

To pomeni, da kraj izdaje ni pomemben in zato: 
- vrednostni papirji, ki jih izdajo tuje osebe v Sloveniji, ne bodo 

avtomatično določali slovenskega vira dohodka in dobičkov 
iz kapitala (tj. pri določanju vira teh dohodkov je potrebno 
upoštevati tudi določbe 10. člena zakona), in 
vrednostni papirji, ki jih izdajo v tujini Republika Slovenija, 
Banka Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti ter 
gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja, 
ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji, bodo določali 
slovenski vir dohodka in dobičkov iz kapitala. 

14. V 14. členu je določeno pravilo, da ima dohodek iz vzajemnih 
skladov svoj vir v Sloveniji, če je dosežen pri vzajemnem skladu, 
ki ga upravlja družba za upravljanje, ki je rezident Slovenije po 
zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. 

Predmet obdavčitve (členi 15 -102) 

15. V prvem poglavju zakona je določeno, kaj je dohodnina, v 
drugem kdo je zavezanec za dohodnino in v tretjem od česa se 
plačuje dohodnina. Poglavje, ki določa predmet obdavčitve je 
najobsežnejše, saj določa, od katerih dohodkov se obračunava 
in plačuje dohodnina ter način določanja davčne osnove za 
posamezne vrste dohodkov. 

16. V15. členu je določeno, kaj je v splošnem predmet obdavčitve 
z dohodnino. V prvem odstavku je navedeno, da so z dohodnino 
obdavčeni dohodki fizične osebe, ki so bili pridobljeni oziroma 
doseženi v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu. Iz 
navedenega torej izhaja, da je dohodnina davek od dohodkov 
fizičnih oseb, pridobljenih v posameznem koledarskem letu. Kot 
dohodki se štejejo vsi dohodki in dobički ne glede na vrsto, razen 
dohodkov, za katere zakon določa drugače kot primeroma v 20. 
členu, v katerem so določeni dohodki, ki se ne štejejo za dohodke 
po tem zakonu. 

17. Ker je z zakonom določeno časovno obdobje, v okviru katerega 
se obdavčujejo dohodki fizične osebe, je potrebno jasno določiti 
tudi pravila, po katerih se določa vštevanje posameznega dohodka 
v posamezno koledarsko leto. Splošno pravilo za vštevanje 
dohodkov fizičnih oseb je, da se dohodek šteje za pridobljen 
oziroma dosežen v davčnem letu, v katerem je prejet, torej 
prevladuje pravilo izplačila dohodka, razen če ni z zakonom 
drugače določeno. Z zakonom je primeroma drugače določeno 
za dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti, kjer se pri 
ugotavljanju davčne osnove upošteva prihodke in odhodke ob 
njihovem nastanku ter se jih izkaže v davčnem letu, na katero se 
nanašajo, torej prevladuje pravilo obračuna za razliko od pravila 
plačila. V splošnem torej velja, da se pri osebah, ki opravljajo 
dejavnost (pravnih in fizičnih) uporablja pravilo obračuna, pri 
fizičnih osebah pa pravilo izplačila dohodka (v primeru dobička iz 
kapitala je posebno pravilo v 98. členu). Z zakonom je tudi 
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določeno, da se dohodek šteje za prejet, ko je izplačan fizični 
osebi ali je kako drugače dan na razpolago fizični osebi. Navedeno 
pravilo je potrebno zato, ker se določene oblike dohodkov ne 
izplačujejo, temveč so primeroma dane na razpolago v obliki 
stvari ali drugih ugodnosti. Glede na to, da ima dohodek lahko 
različne oblike, ne samo obliko denarja, temveč vedno pogosteje 
tudi obliko drugih ugodnosti v naravi, je z zakonom posebej 
določeno, da se za dohodke šteje vsako izplačilo oziroma prejem 
dohodka, ne glede na obliko, v kateri je izplačan oziroma prejet. 
Glede na to, da je dohodek, prejet v naravi, potrebno ovrednotiti 
za namene obdavčitve, je v nadaljevanju z zakonom določeno 
splošno pravilo, po katerem se višina dohodka v naravi določi na 
podlagi primerljive tržne cene, če ni v posameznih primerih z 
zakonom drugače določeno, kot primeroma za določanje višine 
bonitete za uporabo službenega vozila za privatne namene, ki je 
določena pavšalno. 

18. V 16. členu so določena splošna pravila v zvezi z določanjem 
predmeta obdavčitve. V prvem in drugem odstavku 16. člena je 
določeno, da se kot metodo ugotavljanja višine dohodka v primerih 
transakcij in izplačil dohodkov med povezanimi osebami določa 
primerljive tržne cene. Metode za določanje primerljivih tržnih cen 
bodo določene z zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb. V 
tretjem odstavku 16. člena so določene osebe, ki se štejejo za 
povezane osebe zavezanca. Navedena definicija se bo uporabljala 
za različne namene, kot primeroma za potrebe določanja davčne 
osnove zavezanca, ki opravlja dejavnost v transakcijah med 
povezanimi osebami in pri določanju pretežnega lastniškega 
deleža ob odsvojitvah kapitala. 

19. V četrtem in petem odstavku 16. člena sta določeni pravili, ki 
preprečujeta prenose dohodkov na druge osebe, kar lahko 
pomeni ugodnejšo davčno obravnavo oseb z veliko premoženja 
oziroma visokimi dohodki. Tako je s splošnim pravilom določeno, 
da se v primeru, ko je pravica do dohodka prenesena na drugo 
osebo, šteje da je prejemnik tega dohodka oseba, ki je navedeno 
pravico prenesla, razen v primeru, če je hkrati opravljen tudi 
neomejen in nepreklicen prenos premoženja, ki je vir dohodka iz 
navedenega premoženja, na drugo osebo. Primer navedenega 
prenosa pravice do dohodka je primer prenosa pravice do 
dividende roditelja na otroka. V skladu z navedenim pravilom se 
bo navedena dividenda štela kot dohodek roditelja, če bo lastniški 
delež ostal v lasti roditelja. V primeru, da bo roditelj neomejeno in 
nepreklicno prenesel tudi lastniški delež na otroka (npr. delnice), 
v tem primeru se bodo dohodki iz tega lastniškega deleža šteli za 
dohodek otroka. Vendar ob upoštevanju določbe petega odstavka 
le v primeru, če bo otrok starejši od 18 let, saj se v skladu z 
navedeno določbo dohodke iz premoženja vzdrževanega otroka 
do 18 leta starosti prišteva k dohodku tistega od staršev, ki za 
navedenega otroka uveljavlja posebno olajšavo za vzdrževanega 
družinskega člana, če pa jo ne uveljavlja pa tistemu od staršev, ki 
ima višje dohodke. 

20. V šestem odstavkom 16. člena je določeno, da se pridobljeni 
dohodek in nastali stroški v tuji valuti preračunavajo u tolarje po 
srednjem tečaju Banke Slovenije, in sicer na dan pridobitve 
dohodka oziroma nastanka stroškov, če ni z zakonom drugače 
določeno (kot primeroma pri dobičku iz kapitala). V sedmem 
odstavku je opredeljen družinski član za točno določene namene 
zakona. V osmem odstavku je določeno pravilo, po katerem se 
dohodek v naravi poveča s koeficientom davčnega odtegljaja v 
primerih, ko je tak odtegljaj obvezen in ni drugega dohodka 
zavezanca pri izplačevalcu dohodka, prejetega v denarju, ki bi 
zadostoval za plačilo davčnega odtegljaja od dohodka v naravi. 

21. S 17. členom so določeni dohodki, ki so obdavčeni z 
dohodnino, in sicer je navedeno šest vrst dohodka, dohodek iz 
zaposlitve, dohodek iz dejavnosti, dohodek iz osnovne kmetijske 
in gozdarske dejavnosti, dohodek iz premoženja, dobiček iz 
kapitala in drugi dohodki. 
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22. V prvem odstavku 18. člena so določena pravila, ki se bodo 
uporabljala za določanje posamezne vrste dohodka. V prveft 
odstavku je določeno, da se bodo pri opredeljevanju ali je 
posamezni dohodek iz zaposlitve ali je dohodek iz dejavnosti 
upoštevali kriteriji, ki določajo, ali posamezna fizična oseba nastopa 
v odvisnem ali v neodvisnem razmerju pri pridobivanju 
navedenega dohodka. Navedeno pravilo določa osnovne kriterija 
za opredeljevanje narave razmerja, v katerem fizična oseba 
opravlja delo ali storitve, ki so: 

- nadzor in navodila v zvezi z opravljanjem dela in storitev. Več kot 
je prisotnega nadzora in navodil s strani naročnika (kaj, kje, kdal 
in kako se dela), bolj je verjetno, da gre za odvisno razmerja 
Obstoj pravice kontrole nad osebo, ki opravlja delo ali storitev tu 
vedno izključni dokaz, da gre za odvisno razmerje. 
- osebno opravljanje dela ali storitev. Če fizična oseba prevzame 
opravljanje dela ali storitev in lahko prosto najame nekoga 
drugega, da dejansko izvrši delo ali opravi bistveni del dela, poten1 

gre verjetno za neodvisno razmerje. To je zelo pomemben kriteril■ 
Pomembno je, da obstaja pravica, da delo lahko opravi nekdo 
drug in ni pomembno ali je ta pravica dejansko izrabljena ali ne- 
- zagotavljanje sredstev in pogojev za opravljanje dela ali storitev- 
Oseba v samostojnem neodvisnem razmerju običajno zagotavlja 
potrebno opremo, sredstva ter pogoje za delo. 
- prevzemanje finančnih in drugih tveganj ter odgovornosti v zvez1 

z opravljanjem dela ali storitev. Oseba v odvisnem razmerju 
običajno ne prevzema finančnih in drugih tveganj in ne odgovarja, 
za kakovost opravljenega dela navzven (npr. ne vlaga veliki 
finančnih sredstev, ne kupuje velikih sredstev za delo in ne pokriva 
obratovalnih stroškov, stroškov materiala in surovin, stroška dela)' 
- način opravljanja dela ali storitev in način plačila. Oseba \ 
odvisnem razmerju običajno prejema fiksno plačilo na meseM1 

ali tedenski ravni in prejema dodatna plačila npr. za nadurno delo< 
za delovno dobo, za uspešnost, povračila stroškov in prejem3 

plačila tudi za obdobja, ko ne dela. Oseba v neodvisnem razmetft 
se dogovori za plačilo za posamezno opravljeno delo, ki pa $e 

lahko prejema tudi v obrokih ob dokončanju določene faze dela- 
Oseba v odvisnem razmerju običajno neprekinjeno, zaporedP° 
izpolnjuje svoje delovne obveznosti po vnaprej določenem urniW 
in določenem kraju. Oseba v neodvisnem razmerju običajn° 
opravlja enako delo in storitve za več naročnikov. 
- pravica do odstopa od pogodbe in prevzemanje odgovornosti v 
zvezi s tem. 
Odvisno razmerje se kaže v pravici delodajalca do odstopa 
pogodbe z upoštevanjem predpisanih odpovednih razlogO* 
oziroma v pravici osebe, ki opravlja delo, kadarkoli odpovedal 
pogodbo in pri tem ne prevzemati nikakršnih dolžnosti glede 

izvršitve določenega dela. Neodvisno razmerje se kaže v te 
da se mora delo oziroma storitev izvršiti po dogovorjenih pogof 
in lahko naročnik odstopi od pogodbe, če se delo ne izvrši " 
okviru dogovorjenih pogojev in lahko zahteva povrnitev nastal 
škode. 
- dobiček ali izguba. Oseba v odvisnem razmerju običajno 111 

neposredno udeležena na dobičku ali izgubi, doseženi z delof ■ 
ki ga opravlja. 

Na podlagi navedenih kriterijev bo torej na podlagi določil 
razmerja, v katerem posameznik pri opravljanju dela ali storite 
nastopa napram naročniku, določena tudi vrsta dohodka, ki 9a 

pri tem dosega. Presojanje bo potrebno predvsem P' 
posameznikih za dela in storitve, ki niso iz delovnega razmerje a 
iz opravljanja registrirane dejavnosti. Tipičen primer so poklic0 
storitve. Posameznik, na primer prevajalec, ki je sicer zaposlen1 

ima sklenjeno delovno razmerje, tudi v prostem času lah* 
opravlja storitve prevajanja. Pri presoji, ali gre pri tem za dohodK 
iz odvisnega ali neodvisnega razmerja je potrebno uporabiti zg°'s' 
navedene kriterije, na podlagi katerih bo mogoče presoditi. 2 . 
katero vrsto dohodka gre in kako je obdavčen. Če bo navede'' 
prevajalec ponujal storitve več naročnikom, imel lastna sredsN 

8. januar 200* 
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Za Prevajanje in v celoti nosil riziko za opravljeno delo oziroma 
storitev, bi navedeno razmerje praviloma moralo biti določeno kot 
^odvisno in s tem dohodek kot dohodek iz dejavnosti. V kolikor 

' šlo za trajno opravljanje dejavnosti, bi oseba morala prijaviti 
navedeno opravljanje storitve kot dohodke iz opravljanja 
javnosti, v kolikor pa bi šlo za posamezne storitve pa kot 
°nodek, dosežen s posameznim poslom. Seveda bi ta ista oseba 

j* ko ponujala storitve tudi enemu naročniku, in sicer na način, 
0 bi ne imela lastnih sredstev za prevajanje, ko ne bi nosila rizika 

Za opravljeno delo oziroma storitve in bi torej razmerje imelo 
naravo odvisnega razmerja. V tem primeru bi dohodek iz naslova 
°Pravljanja navedenih storitev imel naravo dohodka iz zaposlitve, 

Onkretno dohodka iz drugega pogodbenega razmerja. 

jyavedene kriterije bo mogoče uporabiti tudi pri presoji, ali gre v 
onkretnem primeru, ko npr. oseba dela v neodvisnem razmerju 
°' npr. samostojni športni delavec, v resnici za neodvisno 

razmerje ali pa ima razmerje vse elemente odvisnega razmerja in 
1 oseba morala imeti status osebe v delovnem razmerju. 

javila, določena v drugem in tretjem odstavku tega člena so 
oločena z namenom določitve vrste dohodka v primerih, ko gre 
a dohodke, ki so mešanica aktivnega in pasivnega dohodka, saj 

S° ^Plačani oziroma doseženi na podlagi dela oziroma opravljanja 
°r'tev m na podlagi prenosa premoženjske pravice. V navedenih 
stavkih je določeno, da se v primerih, ko posamezni dohodek 

Vlra iz aktivnosti (zaposlitve ali iz dejavnosti) in iz prenosa 
Prernoženjske pravice, v celoti šteje za aktivni dohodek. 
23- V 19. členu je določeno še eno pravilo proti izogibu plačila 
avcnih obveznosti, in sicer v primerih, ko se posamezniki, ki so 
cer v tipično odvisnem razmerju z delodajalcem, inkorporirajo 

1roma s statusom zasebnika formalno pridobijo status 
eodvisnega razmerja, predvsem in primarno z namenom 
9odnejše davčne obravnave, kot bi jo sicer dosegli pri dohodku 

zaposlitve, kot enemu z dajatvami najbolj obremenjenih 
nodkov. V takih primerih se dohodke iz opravljanja dela oziroma 

°ritev šteje za dohodke iz zaposlitve fizične osebe, ki opravi 

Id ° Oz'roma storitve, ne glede na to, da izplačilo pripada podjetju 
QVnJ osebi ali zasebniku), če je navedena fizična oseba hkrati 
_etežni lastnik tega podjetja, in<če je ta fizična oseba v odvisnem 
^ z™erju z izplačevalcem dohodka. Tako se bo primeroma 
i n°dek posameznika, ki je pretežni lastnik družbe A, in kot 

® nik opravlja dela oziroma storitve za družbo B, npr. v funkciji 

douprav6, v tipično odvisnem razmerju, tak dohodek štel za odek iz zaposlitve fizične oseba, ki opravi navedeno delo ali 
n«ve, ne glede na to, da je med družbama A in S sklenjena 

drufdba ° opravlianiu storitev poslovodenja in družba B plača zbi A plačilo za opravljeno storitev. 

oiv/ 20■■ ®6nu so določeni dohodki, ki se ne štejejo za dohodke, 
os tV^!ve P° tem zakonu. Mednje sodijo nekateri dohodki fizičnih 
ded i k- S° sicer °bdavčeni P° drugih predpisih, kot primeroma 
c/e/ lsi'ne in volila ter darila, prejeta od fizične osebe, ki ni 

prejemnika, ki so obdavčena v skladu z zakonom o 
z o °bčanov, razen tistih, ki jih fizična oseba prejeme v zvezi 
0cj 

pravljanjem dejavnosti (in se štejejo kot prihodek), ter dobitki 
v '9er na srečo po zakonu o igrah na srečo, ki so tudi obdavčeni 
Za r>adU 2 zakonom o davkih občanov. Tudi izplačila iz zavarovanja 
kot h 6r ^ol0zni- poškodbe ali invalidnosti, katera niso določena 
lz °bv&zna po zakonu, ki ureja zavarovalništvo, ter za izplačila 
pr 

avarovanj za škodo, ki je povzročena na osebnem 
in o n^u in za škodo v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske 
(e^ Zctarske dejavnosti, se ne šteje kot dohodek, obdavčljiv po 
Sr&d zakonu. Kot dohodki se po tem zakonu ne štejejo tudi 
na 

a aH dobički, kijih posameznik, ki opravlja dejavnost, pridobi 
Sol la9' prenosa sredstev med svojim podjetjem in svojim 
o j Poc"i/slvom, ko preneha opravljati dejavnost. Takšna vnava se nanaša samo na fizično osebo, ki nastopa v 

privatnem svojstvu in ne na fizično osebo v svojstvu fizične osebe, 
ki opravlja dejavnost. 

25. 21. člen določa dohodke, ki so oproščeni plačila dohodnine. 
Pretežno gre za dohodke, ki imajo naravo socialno varstvene 
narave, določeni družinski prejemki, štipendije in drugi prejemki, 
ki se izplačujejo neposredno ali posredno iz proračuna ali jih 
financira tuja država ali mednarodna organizacija ali ustanova. 
Med navedene dohodke se vštevajo tudi določene odškodnine, 
kot primeroma tiste, ki so prejete na podlagi zakona o 
denacionalizaciji, odškodnine na podlagi sodnih odločb zaradi 
osebnih poškodb in poškodovanja osebnega premoženja in 
odškodnine neupravičeno obsojenim in priprtim v skladu z 
zakonom o kazenskem postopku. Oprostitev dohodnine velja 
tudi za dobiček od odsvojitve premičnin (razen dobičkov od tistih 
premičnin, ki so kot obdavčljive določene v 87. členu tega zakona) 
in od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Navedeno ne 
vpliva na davčno obravnavo dobičkov, doseženih z odsvojitvijo 
kapitala iz 87. člena zakona ob izvršitvi izvedenega finančnega 
instrumenta. Med dohodki, ki so oproščeni dohodnine so navedeni 
tudi nekateri drugi prejemki oziroma dohodki, ki so večinoma tudi 
v skladu z veljavnim zakonom, oproščeni plačila dohodnine. 

26. V 22. členu so določene oprostitve za določene vrste dohodka, 
ki ga dosegajo nerezidenti. Čeprav ima obravnavani dohodek 
svoj vir v Sloveniji, je v skladu z navedeno določbo lahko izvzet iz 
obdavčitve. 

V prvem odstavku je določeno, da se v nekaterih primerih izvzema 
iz obdavčitve v Sloveniji dobiček iz kapitala, dosežen z odsvojitvijo 
vrednostnih papirjev, ki jih izdajo Republika Slovenija, Banka 
Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti, gospodarske 
družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja, ki so ustanovljene 
v skladu s predpisi v Sloveniji, ali z odsvojitvijo lastniških deležev 
v gospodarskih družbah, zadrugah ali drugih oblikah 
organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji. 
Izjema se uporabi, ko se navedeni dobiček iz kapitala šteje za 
slovenski vir samo po določbi 13. člena (tj. samo zato, ker je 
odsvojeni vrednostni papir izdala Republika Slovenija, Banka 
Slovenije, samoupravna lokalna skupnost, ali gospodarska družba, 
zadruga ali druga oblika organiziranja, ki je ustanovljena v skladu 
s predpisi v Sloveniji, ali samo zato, ker je odsvojeni lastniški 
delež delež v gospodarskih družbah, zadrugah ali drugih oblikah 
organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji.). 
Izjema se ne nanaša na dobiček iz kapitala iz odsvojitve 
vrednostnih papirjev ali lastniških deležev, ki so del pretežnega 
lastniškega deleža iz drugega odstavka 87. člena tega zakona. 

Če ima dobiček iz kapitala, ki ga doseže nerezident z odsvojitvijo 
vrednostnih papirjev, ki jih izdajo Republika Slovenija, Banka 
Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti, gospodarske 
družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja, ki so ustanovljene 
v skladu s predpisi v Sloveniji, ali iz odsvojitve lastniških deležev 
v gospodarskih družbah, zadrugah ali drugih oblikah 
organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v S'oveniji, 
svoj vir v Sloveniji po drugih določbah zakona, bo tak dobicok še 
vedno obdavčljiv v Sloveniji. Tako bodo v Sloveniji obdavčljivi na 
primer dobički iz kapitala nerezidentov iz odsvojitve: 
■ navedenih vrednostnih papirjev in lastniških deležev, 

doseženih v okviru opravljanja dejavnosti v ali preko poslovne 
enote v Sloveniji, 
lastniških deležev iz drugega odstavka 12. člena. 

Izvzetje iz obdavčitve po drugem odstavku je potrebno zaradi 
Direktive o obdavčitvi dohodka od prihrankov v obliki plačila obresti, 
ki je bila sprejeta 3. junija 2003, in se bo pričelo uporabljati, ko se 
bo v Sloveniji pričela uporabljati navedena direktiva (141. člen). 
Skladno z direktivo bo morala Slovenija uveljaviti avtomatsko 
izmenjavo informacij o določenem dohodku, ki je zajet z direktivo 
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in ga bodo v Sloveniji dosegali upravičeni lastniki, rezidenti drugih 
držav članic EU. Tak dohodek ne bo obdavčen v Sloveniji, temveč 
v državi rezidentstva osebe. 

Po tretjem odstavku se iz obdavčitve v Sloveniji izvzema določena 
izplačila nerezidentom za delo, opravljeno v Sloveniji. Čeprav 
dohodek zasluži nerezident, ima dohodek svoj vir v Sloveniji in je 
zatorej potrebno izvzeti ta dohodek iz obdavčitve v Sloveniji. 
Navedena izjema velja samo za omenjene vrste dohodka. 
Navedena določba Sloveniji pridrži pravico, da obdavči drugi 
dohodek, kot npr. dohodek od naložb, z virom v Sloveniji, ki ga 
pridobijo te osebe. 

Z navedeno določbo se izvzema iz obdavčitve v Sloveniji: 

1. dohodek iz zaposlitve tujih diplomatov in konzularnih agentov 
z diplomatskim statusom; 

2. dohodek iz zaposlitve določenih državnih uradnikov, ki jih 
zaposluje tuja država; 

3. dohodek iz zaposlitve posameznikov, ki delajo v Sloveniji kot 
funkcionarji, strokovnjaki ali uslužbenci mednarodnih 
organizacij ali institucij Evropske skupnosti, skladno s pogoji, 
določenimi v mednarodnih sporazumih. 

V četrtem odstavku je navedena določba, ki izvzema iz obdavčitve 
pod določenimi pogoji dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti 
nerezidenta, čeprav ima dohodek po pravilnih vira vir v Sloveniji 
in naj bi bil po splošnem pravilu glede obsega davčne obveznosti 
nerezidenta, obdavčen v Sloveniji. Izvzetje iz obdavčitve po 
navedeni določbi ne velja za nerezidenta, ki dosega dohodek iz 
naslova nastopajočega izvajalca ali športnika. Pogoja, pod 
katerima dohodek nerezidenta, dosežen z opravljanjem 
dejavnosti, ni obdavčen v Sloveniji sta, da nerezident ne opravlja 
dejavnosti v Sloveniji v ali preko poslovne enote in je prisoten v 
Sloveniji manj kot 183 dni v katerem koli obdobju dvanajstih 
mesecev ter da ne gre za dohodek, od katerega obstaja obveznost 
obračunavanja in plačevanja davčnega odtegljaja v skladu s 55. 
členom zakona. S tem se zasleduje načelo, priznano v 
mednarodnem obdavčevanju, da podjetja ene države v drugi 
državi ni dovoljeno obdavčiti, razen če podjetje v drugi državi 
opravlja dejavnost v ali preko poslovne enote. To izhaja iz v 
meddržavnem davčnem pravu izoblikovanega stališča, da podjetje 
neke države šele takrat, ko v drugi državi ustanovi poslovno 
enoto, toliko sodeluje v njenem gospodarskem življenju, da ta 
druga država nad njim pridobi pravico, da ga obdavči. Glede na 
to, da pa gre za dohodke fizične osebe, je potreben še dodaten 
pogoj, ki je vezan na prisotnost fizične osebe, ki opravlja dejavnost, 
v Sloveniji. 

27. V 23. členu je določena oprostitev plačila dohodnine za 
rezidente, uslužbence institucij Evropske skupnosti, pod pogojem, 
da se od tega dohodka plačuje dohodnina v institucijah Evropske 
skupnosti. 

Dohodek iz zaposlitve (členi 24 • 32) 

28. V 24. in 25. členu je določena definicija dohodka iz zaposlitve, 
ki je zastavljena v najširšem smislu in zajema vse dohodke fizične 
osebe iz naslova dela ali opravljanja storitev, ki jih ta pridobi na 
podlagi zaposlitve. Zaposlitev je določena kot vsako odvisno 
pogodbeno razmerje, na podlagi katerega ima fizična oseba 
pravico do plačila za opravljeno delo ali storitev, ne glede na to, ali 
gre za fizično ali intelektualno delo, vključno z ustvarjanjem ali 
izvedbo avtorskega dela, in ne glede na čas trajanja zaposlitve. 
Torej se bo kot dohodek iz zaposlitve štel vsak dohodek fizične 
osebe, pridobljen na podlagi njegove aktivnosti oziroma opravljanja 
dela ali storitev v odvisnem pogodbenem razmerju do naročnika 
storitve oziroma izplačevalca dohodka. Kriteriji za določitev 
odvisnega ali neodvisnega razmerja so določeni v 1. odstavku 
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18. člena tega zakona. Definicija zaposlitve je razširjena tudi s 
primeri oseb, ki opravljajo funkcijo v tipično odvisnem razmerju 
do izplačevalca kot primeroma prokurist ali direktor ter osebe, M 
opravljajo funkcijo na podlagi imenovanja ali izvolitve v državni ah 
drug organ, kot jo primeroma opravljajo poslanci, člani državnega 
sveta, občinski funkcionarji, člani volilnih komisij, sodniki, člani 
uprave in člani nadzornih svetov. 

Za dohodek iz zaposlitve se štejeta dohodek iz delovnega 
razmerja in dohodek iz drugega pogodbenega ali drugega 
razmerja, ki ima naravo odvisnega razmerja, kot primeroma na 
podlagi imenovanja ali izvolitve na določeno funkcijo. Dohodek iz 
zaposlitve vključuje vsako izplačilo ali ugodnost, ki je neposredno 
ali posredno povezano z zaposlitvijo. 

Dohodek iz zaposlitve je torej določen v širšem pomenu kot je 

določen po veljavni delovno pravni zakonodaji, ki ureja le dohodi 
iz delovnega razmerja, kot posebne oblike odvisnega 
pogodbenega razmerja, v katerega je država posegla s posebni0 
predpisi ■in s tem dala prednost oziroma je zaščitila eno od 
pogodbenih strank, delojemalca. Temeljni predpis, ki ureja 
civilnopravna pogodbena razmerja je obligacijski zakonik. P" 
klasičnih pogodbah obligacijskega prava gre za bolj poudarjeno 
avtonomijo in enakopravnost pogodbenih strank. 

Pogodba, ki po obligacijskem zakoniku ureja razmerja med 
strankami v primerih, ko je predmet pogodbe delo, je podjemna 
pogodba oziroma pogodba o delu. V skladu s 619. členo^ 
obligacijskega zakonika se s podjemno pogodbo podjemnik 
zavezuje opraviti določen posel, kot je izdelava ali popravilo 
kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo ipd., naročnik pa se 

zavezuje, da mu bo za to plačal. Podjemna pogodba oziroma 
pogodba o delu po obligacijskem zakoniku je podlaga za vsa 
druge pogodbe, katerih predmet urejanja je delo, s tem, da se 5 

posameznimi oblikami pogodb posebej in na specifičen na& 
urejajo posamezni elementi pogodbenega razmerja. Tako 
primeroma tudi v primeru naročenega avtorskega dela v splošne^ 
uporabljajo določbe o podjemni pogodbi, če ni z zakonom o avtOfsV 
in sorodnih pravicah drugače določeno. 

V splošnem so torej z dohodkom iz zaposlitve zajeti vsi dohodi" 
fizičnih oseb, doseženi v odvisnem razmerju na podlagi pogodbe* 
katere predmet je delo. Glede na to, da v skladu z veljavni0 
predpisi ni povsem jasno, ali mora biti za opravljanje dela oziroma 
opravljanja storitev v primeru opravljanja določene funkcije "s 

podlagi imenovanja ali izvolitve tudi sklenjena posebna pogodba: 
je z zakonom izrecno navedeno, da se v določenih tovrstn1'1 

primerih dohodek, dosežen na podlagi opravljanja funkcije 
podlagi imenovanja ali izvolitve, šteje za dohodek iz zaposliti 
Namen tako široko zastavljene definicije dohodka iz zaposli^6, 
oziroma iz vseh odvisnih pogodbenih razmerij je v enaki obravna* 
fizičnih oseb, ki dosegajo enake vrste dohodkov iz dela ozirotfs 

opravljanja storitev v odvisnem razmerju, ne glede na pravn0 

podlago za izplačilo dohodka. V praksi se namreč P°,ei 
tradicionalnih pogodb, katerih predmet urejanja je delo, za. 
zahtev prakse in življenja pojavljajo tudi druge pogodbe, ki0rj~. 
ravno tako predmet pogodbe delo. Primer take pogodbe je pogodb» 
o poslovodenju. V ospredju določitve načina obdavčitve dohodK 
je torej v tem primeru ekonomski vidik pred pravnim vidiko^ 
doseganja dohodka, saj se pravna podlaga za izplačilo dohod* 
lahko v praksi v mnogih primerih zlahka priredi (brez sankcij% ' 
sicer praviloma predvsem z namenom doseganja ugodnep 
davčne obravnave. 

Dohodki iz zaposlitve se delijo na dohodke iz delovnega razmel*' 
ki ga ureja zakon o delovnih razmerjih in na dohodke iz druged 
pogodbenega razmerja aH razmerja na drugi podlagi, ki ima na& 
odvisnega razmerja. Navedena delitev dohodkov je pomembn 
predvsem z vidika določanja davčne osnove, ki se razlikuje z. 
dohodke iz delovnega razmerja od dohodkov iz drugih odvis'" 
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Pogodbenih razmerij. V skladu z zakonom o delovnih razmerjih 
'™a delavec poleg plače tudi pravico do nekaterih drugih plačil za 

'° iz delovnega razmerja, kot so to primeroma povračila stroškov 
v zvezi z delom in nekateri drugi prejemki iz delovnega razmerja, 

' Primeroma odpravnina ob upokojitvi, ki se v skladu z veljavnimi 
Podpisi ne vštevajo v davčno osnovo, če ne presegajo zneska, 
določenega z uredbo vlade. Glede na to, da gre za pravice iz 
kovnega razmerja, ki so posebnost delovnega razmerja, se 

Uvedena povračila stroškov in posamezni prejemki tudi v bodoče, 
izpolnjevanju pogoja, da ne bodo presegala določen znesek, 

n° P°do vštevala v davčno osnovo od dohodka iz zaposlitve, kar 
/<> določeno v 32. členu tega zakona. Za razliko od navedenega 

oločanja davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja, se bo 
avčna osnova za dohodke iz drugega pogodbenega razmerja 
oločala drugače, in sicer na način, kot velja v sedanji praksi, ob 

Upoštevanju normiranih stroškov v višini 10% in z možnostjo 
okazovanja dejanskih stroškov. Navedeno razlikovanja pri 

. ojočanju davčne osnove je utemeljeno z različnimi pravicami, ki 
zfl8jajo iz delovnega oziroma iz drugih pogodbenih razmerij. 

Dohodek iz zaposlitve vključuje vsako izplačilo ali ugodnost, ki je 
neP°sredno ali posredno povezana z zaposlitvijo, kar pomeni, da 
® ne Qlede na naravo oziroma podlago za posamezno izplačilo, 
o vedno šteti za dohodek iz zaposlitve, če se navedeni dohodek 
ahk° kakorkoli poveže z zaposlitvijo konkretne fizične osebe. 

V prvem odstavku 26. člena so primeroma naštete vrste izplačil 
ohodka iz delovnega razmerja, ki so sicer kot dohodki iz 
kovnega razmerja določeni z delovnopravno zakonodajo in s 
'stemom kolektivnih pogodb. Mednje seveda sodijo plača, 
zdomestilo plače in vsako drugo plačilo za opravljeno delo, ki 
ijučuje tudi trinajsto plačo in provizije. V skladu z zakonom o 

kovnih razmerjih ima delavec pravico do nadomestila plače za 
as odsotnosti v primerih in v trajanju, določenem z zakonom ter 
Primerih, ko ne dela iz razlogov na strani delodajalca. Gre 
toeroma za nadomestila plače v primerih odsotnosti z dela 

arad' izrabe letnega dopusta, plačane odsotnosti zaradi osebnih 
0'iščin, izobraževanja, z zakonom določenih praznikov in dela 

dni, nadomestilo plače zaradi nezmožnosti delavca za 6 o zaradi bolezni ali poškodbe in druga nadomestila plače, ki jih 

zakda*alec izP,aća v breme druge osebe, če je tako določeno z 
ud°n°.m al' drugim predpisom, npr. nadomestilo plače v primeru 
ra delavca na vojaških vajah. Dohodek iz delovnega 

vključuje tudi druge prejemke iz delovnega razmerja, 

so/w° reQres za le,n' dopust, jubilejna nagrada, odpravnina in ,e '^mostna pomoč. Slednji trije prejemki se v skladu z 32. členom 
zal<ona ne vključujejo v davčno osnovo, če ne presegajo 

str nf' kl 1)0 določena z uredbo vlade. Enako velja za povračila 
Pr° 

v v zvezi z delom, kot so prehrana med delom, stroški 
lo/°2a „na delo in z dela, terenski dodatek in nadomestilo za 
po®'10 življenje ter povračila stroškov v zvezi s službenim 
tU(j

0Vani6m- Med dohodki iz delovnega razmerja so navedene 
o/o' /fefe' ki jih delodajalec zagotovi v korist delojemalca ali 
čle°V6^a družinskega člana. Pod 5. točko v prvem odstavku 26. 
n"

a so kot dohodek iz delovnega razmerja navedena 
del 0r"°s,'la' ki Jih zagotovi delodajalec na podlagi dogovora z 
ia°^malcem zaradi kateregakoli pogoja v zvezi z zaposlitvijo ali 
„d' spremembe v pogojih v zvezi z zaposlitvijo. Med navedena 
k°

m°s<"a sodi primeroma nadomestilo za spoštovanje 
tfon Uren^ne klavzule in odškodnina za neizrabljeni del letnega 
v»s<a- Tudi vsa izplačila delodajalca v zvezi s prenehanjem 
*ao r°S" po9°dbe o zaposlitvi oziroma zaradi prenehanja 
zaran ' kot Primeroma odpravnina ob upokojitvi, odpravnina 
nam ' °dP°vedi pogodbe o zaposlitvi in denarno nadomestilo 
s tel

SI° odpovednega roka, so dohodek iz delovnega razmerja, 
^ • da se v skladu z 8. točko prvega odstavka 32. člena tega 
dol0*a odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je 
p0(] .e"a kot pravica iz delovnega razmerja in izplačana pod 

I • kijih določa zakon o delovnih razmerjih ne všteva v davčno 

osnovo do višine desetih povprečnih mesečnih plač zaposlenih v 
Sloveniji, razen odpravnine, če delojemalec sklene novo pogodbo 
o zaposlitvi pri istem delodajalcu ali pri z delodajalcem povezani 
osebi ali odpravnine pri delodajalcu, ki je z delojemalcem povezana 
oseba. Podobno se odpravnina ob upokojitvi v skladu s 6. točko 
prvega odstavka 32. člena ne všteva v davčno osnovo do višine, 
ki jo določi vlada z uredbo. Med dohodke iz delovnega razmerja 
se štejejo tudi prejemki, prejeti zaradi začasnega neizplačila 
dohodka, med katere sodijo zamudne obresti, izplačane 
primeroma zaradi odloženega izplačila plače. Med nadomestila in 
druge prejemke, ki so prejeta od delodajalca ali druge osebe, 
skladno s predpisi, kot posledica zaposlitve oziroma obveznega 
zavarovanja za socialno varnost, se primeroma štejejo: 
nadomestila iz zavarovanja za primer invalidnosti kot npr. 
nadomestilo v času dela na drugem delovnem mestu in 
nadomestilo za invalidnost; nadomestilo iz zavarovanja za 
starševsko varstvo kot je starševsko nadomestilo, ki obsega 
porodniško nadomestilo, očetovsko nadomestilo, nadomestilo za 
nego in varstvo otroka in posvojiteljsko nadomestilo; nadomestila 
iz zavarovanja za primer brezposelnosti kot npr. denarno 
nadomestilo za brezposelnost. Dohodek iz delovnega razmerja 
vključuje tudi dohodke na podlagi udeležbe v dobičku, ki so 
povezani z zaposlitvijo in ne z lastništvom. 

V drugem odstavku 26. člena so določeni prejemki, ki se v skladu 
z veljavno zakonodajo sicer ne štejejo za dohodke iz delovnega 
razmerja, ker gre pravnoformalno za neko drugo obliko razmerja 
oziroma neko drugo vrsto dohodka ali pa pravnoformalno razmerja 
niso ustrezno oziroma določno urejena. Vendar je glede na splošno 
izhodišče, da bodo določbe zakona sledile cilju čimbolj enake 
davčne obravnave dohodkov, ki so si med seboj podobni, in sicer 
je pri presoji bistvena vsebina pred obliko, se za namene tega 
zakona štejejo kot dohodki iz delovnega razmerja. Smisel 
navedene ureditve je predvsem, kot že rečeno, v enaki obravnavi 
podobnih dohodkov in s tem širitvi davčne osnove od dohodkov, 
ki imajo naravo delovnega razmerja, v enakem priznavanju 
določenih stroškov oziroma nevštevanju določenih prejemkov iz 
delovnega razmerja v davčno osnovo in v uporabi enakih stopenj 
obdavčitve oziroma določitve osnove in stopenj za obračun in 
plačilo davka po odbitku od prejemkov, ki so si po naravi in vsebini 
podobni. 

Med prejemki, ki se štejejo za dohodke iz delovnega razmerja, so 
navedeni prejemki za vodenje poslovnega subjekta, ki je pravna 
oseba, na podlagi poslovnega razmerja, kot so primeroma 
prejemki fizične osebe, ki na podlagi pogodbe o poslovodenju 
opravlja storitve poslovodenja za družbo. V navedenem primeru 
gre za pogodbo oziroma razmerje, ki nastane v zvezi z delom 
fizične osebe, navedeno delo pa se zaradi narave razmerja ne 
šteje kot delovno razmerje temveč kot obligacijsko, poslovno 
razmerje. Za razliko od delovnega razmerja gre pri pogodbi o 
poslovodenju, kot v splošnem velja tudi za druge klasične pogodbe 
obligacijskega prava, za bolj poudarjeno avtonomijo strank 
pogodbe in bolj poudarjeno enakopravnost partnerjev. Navedena 
pogodba se glede narave razmerja razlikuje od pogodbe o 
zaposlitvi direktorjev oziroma takoimenovane individualne pogodbe, 
ki je pogodba o zaposlitvi, le da je ena od pogodbenih strank 
poslovodni delavec. Vendar se prejemki za vodenje poslovnega 
subjekta poslovodne osebe, ki je sklenila pogodbo o zaposlitvi in 
tiste s pogodbo o poslovodenju v ekonomskem smislu ne 
razlikujejo in so si praviloma podobni, zato je smiselno, da se 
obdavčujejo na enak način. 

Podobno velja za prejemke izvoljenih ali imenovanih nosilcev javne 
ali dmge funkcije v organih zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti 
ali v organih lokalne samouprave. Pravnoformalno praviloma niso 
v delovnem razmerju, vendar za opravljanje svoje funkcije 
prejemajo plačo in se iz navedenih razlogov izrecno štejejo za 
dohodke iz delovnega razmerja. 
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Posebej so kot dohodki iz delovnega razmerja določeni tudi 
prejemki, ki izhajajo iz avtorskega dela, ustvarjenega iz delovnega 
razmerja, iz izvedb avtorskih in folklornih del iz delovnega 
razmerja in prejemki, ki izhajajo iz inovacij, ustvarjenih v delovnem 
razmerju, ne glede na obliko pogodbe, ki je podlaga za izplačilo 
navedenih prejemkov. Tako se primeroma v skladu s 101. členom 
zakona o avtorski in sorodnih pravicah v primeru avtorskega 
dela iz delovnega razmerja šteje, da so materialne avtorske pravice 
in druge pravice avtorja na tem delu izključno prenesene na 
delodajalca za deset let od dokončanja dela, če ni s pogodbo 
drugače določeno. Po navedenem členu je torej vedno dopustna 
drugačna ureditev avtorskih del iz delovnega razmerja s pogodbo, 
ki je lahko kolektivna, pogodba o zaposlitvi ali posebna avtorska 
pogodba. Po vsebini bi bila gotovo najprimernejša pogodba o 
zaposlitvi kot osrednji pravni akt urejanja pravic in obveznosti 
pogodbenih strank v delovnem razmerju. V praksi ta možnost ni 
zaživela, temveč je bolj običajno sklepanje posebne avtorske 
pogodbe, saj so izplačila na podlagi avtorske pogodbe, ne glede 
na to, ali gre za plačilo za delo ali za odstop pravice uporabe 
avtorskega dela na drugo osebo, v skladu s sedanjo prakso 
obdavčeni kot dohodki iz avtorskih pravic, torej ugodneje kot 
dohodki iz delovnega razmerja. Tipični avtorji in njihova dela, ki 
nastajajo v delovnem razmerju so: računalniški programerji pri 
proizvajalcih programske opreme, ustvarjalci v RTV ustanovah, 
novinarji in fotografi pri časopisnih izdajateljih itd. Podobno možnost 
sklepanja posebnih pogodb z delodajalcem so določena tudi v 
126. členu zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki določa 
izvedbo iz delovnega razmerja. Cela vrsta izvajalcev je redno 
zaposlenih oseb in je izvajanje avtorskih del njihova delovna 
obveznost pri delodajalcu (npr. glasbeniki, igralci in lutkarji v 
gledališčih). Zato je smiselno, da se z zakonom posebej določi, 
da se za namene obdavčitve dohodek v navedenih primerih šteje 
za dohodek iz zaposlitve. Tudi v ureditvah drugih držav je opaziti, 
da se pravice avtorjev avtorskega dela iz delovnega razmerja 
krčijo v korist delodajalca, kar je logična posledica določene 
socialne varnosti in drugih ugodnosti, ki jih nudi delovno razmerje. 
Enako se navedeni dohodki za davčne namene štejejo kot dohodki 
iz zaposlitve. Podobna ureditev je predlagana za prejemke iz 
inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju, ki jih ureja zakon o 
pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja. 

Med dohodke Iz delovnega razmerja se zaradi namena, 
navedenega zgoraj, štejejo tudi nadomestila in drugi prejemki iz 
naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja in obveznega 
zavarovanja za primer brezposelnosti in za porodniško varstvo, 
kijih prejmejo osebe, ki niso v delovnem razmerju, poleg navedenih 
pa še plačila, ki se izplačajo osebam, ki niso v delovnem razmerju, 
kot nadomestilo za izgubljeni zaslužek po posebnih predpisih, ki 
določajo sodelovanje pri izvajanju dejavnosti državnega organa 
ali organa lokalne skupnosti, kot je primeroma usposabljanje v 
rezervni sestavi ter sodelovanja pri odpravljanju posledic naravnih 
In drugih nesreč. Navedeni prejemki se tudi v skladu s sedanjo 
prakso obdavčujejo na navedeni način. 

Kot prejemek iz delovnega razmerja se za namene obdavčitve 
štejejo tudi pokojnine, nadomestila In drugi prejemki iz obveznega, 
obveznega dodatnega in prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, razen izplačila odkupne vrednosti. 

30. V 27. členu je določen dohodek iz zaposlitve, ki se v skladu z 
zakonom ne šteje za dohodek iz delovnega razmerja, temveč 
kot dohodek iz nekega drugega odvisnega pogodbenega 
razmerja ali razmerja na drugi podlagi in vključuje vsak posamezni 
dohodek za opravljeno delo ali storitev. Gre torej za dohodke, ki 
so prejeti za opravljeno delo ali storitev, in sicer praviloma na 
podlagi podjemne pogodbe, kot je to primeroma opravljanje 
začasnega dela študentov preko študentskih servisov oziroma 
neke dmge iz te izvedene pogodbe, kot je to primeroma pogodba 

o naročilu avtorskega dela ali na podlagi opravljanja dela ali storitev 
na neki drugi podlagi (in ne na podlagi pogodbe), kot je to 
primeroma v primeru opravljanja funkcije na podlagi imenovanja 
ali izvolitve (primer priče na sodišču). V navedenih primerih gre 
praviloma za opravljanje dela ali storitev v odvisnem razmerju, M 
so občasnega ali začasnega značaja. Med navedene dohodke 
se izrecno štejejo tudi dohodki iz odvisnega razmerja, prejeti zs 
stvaritev avtorskega dela in prejemki za izvedbo avtorskih aH 
folklornih del, ne glede na obliko pogodbe, kije podlaga za izplačilo 
navedenih dohodkov. Bistveni element, po katerem lahko 
razlikujemo podjemno pogodbo od avtorske pogodbe je v tem, da 
so z avtorsko pogodbo varovane pravice avtorjev, med katerimi 
je za davčne namene pomembna le materialna avtorska pravica 
oziroma dohodki, ki jih avtor doseže s prenosom oziroma 
odstopom pravice do uporabe oziroma izkoriščanja avtorskega 
dela na drugo osebo. Materialne avtorske pravice so določene v 
22. členu zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Poenostavljeno 
povedano gre za navedbo izključnih pravic, ki jih ima avtor nad 
uporabo oziroma izkoriščanjem svojega avtorskega dela in ima " 
primeru, da jih prenese oziroma odstopi v uporabo oziroma v 

izkoriščanje drugi osebi, pravico do ustreznega nadomestila 
oziroma plačila. Med navedenimi materialnimi avtorskimi pravicami 
je gotovo najpomembnejša in javnosti najbolj znana.pravica 
reproduciranja, ki poenostavljeno povedano pomeni pravico do 
razmnoževanja primerkov oziroma kopij avtorskega dela. Vkoliko' 
avtor to svojo monopolno, izključno pravico do reproduciranja 
prenese na drugo osebo, lahko govorimo o dohodku iz prenosa 
materialne avtorske pravice, če tega prenosa ni, pa tudi ni dohodka 
iz prenosa, temveč večinoma le dohodek za stvaritev avtorskega 
dela. Dejstvo je, da je v nekaterih avtorskih pogodbah navedeni 
element dohodka iz prenosa oziroma odstopa pravice uporabe 
oziroma izkoriščanja avtorskega dela na drugo osebo lahko b°^ 
aH manj pomemben, v odvisnosti od obsega prenosa oziroma 
odstopa pravice uporabe oziroma izkoriščanja avtorskega dela 
na drugo osebo, ki pa je v veliki meri določen že z zakonom 0 

avtorski in sorodnih pravicah za posamezne primere avtorskih 
pogodb. Tako je primeroma v primeru naročenega avtorskega 
dela, recimo da gre za primer naročila skulpture, v skladu s po/i^ 
odstavkom 99. člena zakona o avtorski in sorodnih pravicah 
določeno, da se z avtorsko pogodbo o naročilu avtor zavele 
ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku, naročnik pa se 
zaveže, da mu bo za to plača honorar, v skladu s tretjim odstavkom 
pa je določeno, da avtor obdrži avtorsko pravico na naročenei" 
delu, razen pravice distribuiranja, če ni s tem zakonom aH 5 

pogodbo drugače določeno. Navedeno pomeni, da naročnik 
pridobi lastninsko pravico na naročeni stvari, vendar pa le 

avtorska pravica neodvisna od lastninske pravice in preno5 

lastninske pravice ne vpliva na materialne avtorske pravice 
Naročnik je v navedenem primeru naročila skulpture z naročilo^ 
pridobil le eno avtorsko pravico, in sicer pravico distribuiranii 

naročene skulpture, s čimer ima možnost, da z naročen0 

skulpturo razpolaga. Vse ostale pravice v navedenem primež 
obdrži avtor. Temu nasproten primer je primer naročiia 
računalniškega programa, saj je v 112. členu zakona o avtors#' 
in sorodnih pravicah določeno, da se v primeru, kadar računalnik 
program ustvari avtor po avtorski pogodbi o naročilu, šteje, da s° 
materialne avtorske pravice na tem programu izključno 
neomejene prenesene na naročnika, če nI s pogodbo druga*6 

določeno. Ne glede na to, da lahko dohodek iz naročenega 
avtorskega dela vsebuje večji ali manjši delež (ali pa sploh n6 

vsebuje) dohodka za prenos materialne avtorske pravice na dm9° 
osebo, se v skladu z določbo 27. člena tega zakona šteje, da 9'6 

za davčne namene v celoti za dohodek iz opravljanja dela ozirom* 
storitev iz odvisnega razmerja, če je seveda posameznik, * 
prevzame naročilo avtorskega dela, v odvisnem razmerju 
naročnikom. V kolikor je posameznik v neodvisnem razmerju 
naročnikom, se dohodki posameznika v takem primeru šteje! 
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*a dohodek iz dejavnosti, bodisi kot trajne dejavnosti ali 
Posameznega posla. Za presojo, ali gre za odvisno ali neodvisno 
ra*rnerje, se bodo uporabljali kriteriji, navedeni v prvem odstavku 
'®- člena tega zakona. 

^a dohodek iz drugega pogodbenega razmerja se šteje tudi 
oohodek verskih delavcev iz naslova razmerja z versko 
skupnostjo, ki nima vseh elementov delovnega razmerja (npr. 
Pteče). Dohodek bo določila Vlada Republike Slovenije, pri čemer 
d°hodek ne sme biti manjši od zneska, ki zagotavlja socialno 
varnost v Sloveniji in ne večji od zneska minimalne plače v skladu 
2 zakonom, ki ureja minimalno plačo. 

31 ■ V 28. členu so določene bonitete, ki jih delojemalcu ali 
nlegovemu družinskemu članu zagotavlja delodajalec ali druga 
oseba v zvezi z zaposlitvijo. Kot delojemalec je v tem primeru 
miSljen tako delavec v delovnem razmerju kot tudi oseba, ki 
opravlja dela ali storitve na podlagi drugega odvisnega 
Pogodbenega ali drugega razmerja. Za boniteto se šteje vsak 
Proizvod, storitev ali druga ugodnost, kar pomeni, da bonitete 
Praviioma niso izplačane v denarju, temveč so praviloma 
Ugotovljene s strani delodajalca v naravi in je zato ključnega 
Pomena njihovo vrednotenje. V drugem odstavku so primeroma 
n&štete najbolj običajne oblike bonitet, ki jih delodajalci zagotavljajo 
elojemalcem. Glede na to, da je v praksi običajno, da delodajalci 

Ugotavljajo vrsto ugodnosti manjših vrednosti, ki jih ni smiselno 
°"davčevati, tako zaradi praviloma nizke davčne osnove, kot 
tudi zaradi težavnosti vrednotenja in prisojanja vrednosti 
P°samezne ugodnosti posameznemu delojemalcu (npr. v primeru 
*a9°tavljanja ugodnosti za celoten delovni kolektiv ob pogostitvi) 
® v tretjem do sedmem odstavku tega člena določeno, da nekatere rste ugodnosti ne bodo upoštevane kot bonitete za davčne 

. arT)sne, če bodo izpolnjeni z zakonom določeni pogoji. V osmem 
devetem odstavku tega člena pa je določen prag, do višine 

zterega se določene bonitete, katerih vrednost ne presega 
ledenega zneska, ne vštevajo v davčno osnovo, če pa ga 

Posegajo se v celoti vključijo v davčno osnovo. Kot taka ugodnost 
v °smem odstavku navedeno darilo, ki ga delodajalec podari roku delojemalca do starosti 15 let z omejitvijo, da je darilo 
darjeno v mesecu decembru in da vrednost darila ne presega 
■000 tolarjev. V devetem odstavku pa je v splošnem določeno 

^onitete, ki v mesecu ne presegajo 3.000 tolarjev, da se ne 
te vajo v davčno osnovo ob pogoju, da navedene bonitete 
odajalec ne zagotavlja redno ali pogosto in ob pogoju, da gre 
boniteto iz delovnega razmerja. Navedeno pomeni, da se tudi 
nitete, ki jih zagotavlja delodajalec osebi, ki opravlja delo ali 

u?.ntve na podlagi drugega pogodbenega razmerja, v celoti 
!°vai° v davčno osnovo te fizične osebe. Vrednotenje bonitet in 

/'novo vštevanje v davčno osnovo je določeno v 31. členu tega 
ona. 

Po ^ ^lenu j0 določeno, kaj se šteje za pokojnino, obdavčeno tem zakonu, in sicer je to dohodek, prejet na podlagi 
Pok

ezne9a' obveznega dodatnega in prostovoljnega dodatnega 
Q °jninskega in invalidskega zavarovanja v skladu z zakonom 

Pok ■n'nsl<em 'n invalidskem zavarovanju in zakonom o prvem 
Po °Jn'nskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju 
Pok šćen'h investiciiskih družb in vključuje tudi državno 
rgk°ln'no' 0dPravn'no oskrbnino vdovi ali vdovcu, dodatek za '°*cij° in pokojnino v obliki mesečne pokojninske rente. V 
iau 

2 zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
0O 

ar°vancem iz obveznega zavarovanja lahko pripada pravica 
9'6rj'ar°Sfne' 'nvai'^ske' vdovske ali družinske pokojnine. Ne 
dol /tna t0' da OS0t}a ni zavarovana, lahko ob izpolnjevanju 

pogojev pridobi pravico do državne pokojnine. 
pra arovancem iz obveznega dodatnega zavarovanja pripada 

'ca do poklicne pokojnine. Zavarovancem Iz dodatnega 
°voljnega zavarovanja pa lahko pripade pravica do dodatne 

starostne, invalidske ali družinske pokojnine v obliki mesečne 
pokojninske rente. Za pokojnino se štejejo tudi pokojnine, prejete 
na podlagi drugih posebnih predpisov, kot primeroma vojaške 
pokojnine, prejete na podlagi zakona o pravicah iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev, 
kmečke starostne pokojnine, prejete na podlagi zakona o 
starostnem zavarovanju kmetov, dodatki k tujim pokojninam in 
akontacije tujih pokojnin, prejete na podlagi predpisov o 
zagotavljanju socialne varnosti. Pomembno je tudi določilo, da se 
pri presoji, ali je dohodek, ki je prejet iz tujine, pokojnina, za davčne 
namene smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje v Sloveniji. 

33. S 30. členom je določena davčna osnova od dohodkov iz 
zaposlitve, v 31. členu je natančneje določena davčna osnova od 
bonitet, v 32. členu pa je določen dohodek iz delovnega razmerja, 
ki se ne všteva v davčno osnovo. 

34. Da včna osnova od dohodka iz delovnega razmerja je določena 
kot bruto dohodek iz 26. člena zakona, zmanjšana za obvezne 
prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebenih 
predpisov dolžan plačevati delojemalec (prvi odstavek 30. člena). 
Obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih je dolžan plačevati 
delodajalec pa se v skladu s 1. točko prvega odstavka 32. člena 
tega zakona ne vštevajo v davčno osnovo. V primeru, ko gre za 
tujo osebo, ki kot delojemalec vplačuje obvezne prispevke za 
socialno varnost v sklad, ustanovljen in priznan za davčne namene 
v katerikoli drugi državi, se tudi ti prispevki pri ugotavljanju davčne 
osnove odštejejo od bruto dohodka iz delovnega razmerja, in 
sicer pod pogojem, da fizična oseba ni bila rezident Slovenije 
pred začetkom opravljanja dela v Sloveniji in je v tem času že 
prispevala v navedeni sklad (drugi odstavek 30. člena). Navedeno 
pomeni, da v primeru, če ni izpolnjen kateri od navedenih dveh 
pogojev, prispevki ne zmanjšujejo davčne osnove osebe, ki 
dosega dohodke iz delovnega razmerja, ki imajo vir v Sloveniji. 

Ne glede na splošno določbo glede določanja davčne osnove od 
dohodka iz delovnega razmerja se v davčno osnovo od pokojnin, 
nadomestil in drugih prejemkov iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja šteje dohodek, kot je odmerjen v skladu z zakonom 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in drugimi predpisi, 
torej praviloma v neto znesku, ki se zmanjša za obvezne prispevke 
za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov 
eventualno dolžan plačati delojemalec oziroma prejemnik zgoraj 
navedenih prejemkov (tretji odstavek 30. člena). V davčno osnovo 
od navedenih dohodkov, prejetih iz tujine, se šteje dohodek, kot je 
odmerjen v skladu s predpisi. 

V davčno osnovo od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja 
se všteva vsak posamezni bruto prejemek, zmanjšan za 
normirane stroške v višini 10% bruto prejemka (četrti odstavek 
30. člena). Prejemnik navedenega dohodka lahko uveljavlja 
dejanske stroške prevoza in nočitve, ki jih je imel v zvezi z 
opravljanjem dela ali storitev, in sicer le na podlagi dokazil oziroma 
računov, in sicer največ do višine, ki jo določi vlada z uredbo, na 
podlagi 32. člena tega zakona. Pravica do uveljavljanja dejanskih 
stroškov je omejena na stroške prevoza in nočitve zato, ker so 
smiselni stroški v zvezi z opravljanjem dela ali storitve, ki ima 
začasen oziroma občasen značaj in dodatno zato, ker gre za 
pravice do pokritja stroškov v zvezi z opravljanjem storitve, ki so 
dogovorjene med pogodbenimi strankami za razliko od pravic iz 
delovnega razmerja, kjer so povračila stroškov opredeljena kot 
pravica že po zakonu o delovnih razmerjih. 

Davčna osnova dohodka verskih delavcev iz naslova razmerja 
z versko skupnostjo je dohodek, kot je določen v 27. členu zakona, 
zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih plača 
verski delavec. 
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35. V 31. členu je v splošnem določen način vrednotenja bonitete 
in njihovo vštevanje v davčno osnovo. Višina bonitete se praviloma 
določa na podlagi primerljive tržne cene, če te ni mogoče določiti 
pa na podlagi višine stroška, ki je nastal pri delodajalcu v zvezi z 
zagotavljanjem bonitete, razen če ni z zakonom za posamezne 
bonitete določeno drugače, in sicer tako, da je določen pavšalni 
znesek, kot je to primeroma določeno za uporabo službenega 
avtomobila za privatne namene, v primeru zagotovitve nastanitve 
delojemalca in v primeru zagotovitve mobilnega telefona. 

36. V 32. členu je določen dohodek iz delovnega razmerja, ki se 
ne všteva v davčno osnovo, in sicer gre za: 

obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je v skladu s 
posebnimi predpisi dolžan plačevati delodajalec, 

■ premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, ki jih za račun delojemalca plačuje delodajalec, 
in sicer največ do relativnega in absolutnega letnega zneska, 
določenega z zakonom, 
povračila stroškov v zvezi z delom, ki so navedena, kot 
izhaja iz določb splošne kolektivne pogodbe, in sicer največ 
do višine, kot jo določi vlada z uredbo, 
vrednost uniform in osebnih zaščitnih sredstev, vključno s 
sredstvi za njihovo vzdrževanje, 
nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov 
(razen osebnih vozil), potrebnih za opravljanje dela na 
delovnem mestu, pod pogojem, da so določena s posebnimi 
predpisi ali na podlagi kolektivne pogodbe oziroma notranjega 
akta delodajalca, da gre za sredstva, ki so značilna, nujna in 
običajna za opravljanje določenega dela in pod pogojem, da 
je delodajalec določil navedeno nadomestilo na podlagi 
izračuna realnih stroškov in zato le-ta predstavlja utemeljen 
in razumen znesek - do višine 2% mesečne plače delojemalca, 
vendar ne več kot do višine 2% povprečne mesečne plače 
zaposlenih v Republiki Sloveniji, 
določene prejemke iz delovnega razmerja, določene s splošno 
kolektivno pogodbo kot so jubilejne nagrade, odpravnine ob 
upokojitvi in solidarnostne pomoči in plačila vajencem, dijakom 
in študentom za obvezno praktično delo do višine, ki jo določi 
vlada z uredbo, 

■ odpravnine, zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki so 
določene kot pravica iz delovnega razmerja in izplačane pod 
pogoji, ki jih določa zakon o delovnih razmerjih, in sicer do 
višine odpravnine, ki jo je delodajalec dolžan izplačati 
posameznemu delojemalcu na podlagi kriterijev, določenih v 
109. členu zakona o delovnih razmerjih, vendar ne več kot do 
višine desetih povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji. 
Navedeno pomeni, da bo v primeru, če bo izplačana 
odpravnina višja, kot je zakonsko določen minimum za 
posameznega delojemalca po 109. členu zakona o delovnih 
razmerjih, bo razlika nad minimalno višino všteta v davčne 
osnovo delojemalca. Med odpravnine, ki se do določene višine 
ne vštevajo v davčno osnovo se ne štejejo tiste odpravnine, 
ki so izplačane delojemalcu, ki sklene novo pogodbo o 
zaposlitvi pri istem delodajalcu ali pri z delodajalcem povezani 
osebi in odpravnine, ki so izplačane delojemalcu, ki je z 
delodajalcem povezana oseba, 
nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu v 
skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, pod pogojem, 
da so določena s posebnimi predpisi ali na podlagi kolektivne 
pogodbe oziroma notranjega akta delodajalca, da gre za 
sredstva, ki so značilna, nujna in običajna za opravljanje 
določenega dela in pod pogojem, da je delodajalec določil 
navedeno nadomestilo na podlagi izračuna realnih stroškov 
in zato le-ta predstavlja utemeljen in razumen znesek - do 
višine 5% plače delojemalca, vendar ne več kot do višine 5% 
povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. 
Dejanske stroške je mogoče uveljavljati na podlagi posebnih 
evidenc in dokazil. 

Pri določanju višine povračil stroškov v zvezi z delom 
prejemkov, katerih znesek, do katerega se le-ti ne bodo vštevali 
v davčno osnovo, bo določila vlada z uredbo, bo vlada morala 
upoštevati raven pravic, določenih z zakoni in s kolektivnih 
pogodbami na ravni države. Povračila stroškov v zvezi z delotn 
in drugi prejemki, ki bodo višji od zneskov, ki jih bo za davčne 
namene določila vlada z uredbo, se bodo v delu, ki bo presegal 
zneske, določene z uredbo vlade, všteval v davčno osnovo od 
dohodka iz delovnega razmerja. 

Dohodek iz dejavnosti (členi 33 • 57) 

37. S 33. členom se dohodke iz dejavnosti razvršča v dve skupim 
dohodkov, in sicer dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti 
in dohodek, dosežen s posameznim poslom. Razlikovanje je 

pomembno z vidika načina ugotavljanja davčne osnove i" 
izpolnjevanja davčnih obveznosti. Skupni element navedenih 
dohodkov je samostojnost oziroma neodvisnost pri pridobivanju 
dohodka. 

Dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti 
(členi 34 - 55) 

38. S 34. členom se opredeljuje dohodke, dosežene z opravljanjert 
dejavnosti. Za navedene dohodke se štejejo vsi dohodki, ki s0 

doseženi v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Za opravljanje 

dejavnosti se šteje vsako neodvisno samostojno opravljanje 

dejavnosti, pri tem namen in rezultati dejavnosti niso pomembna 

Bistvena elementa, na katerih temelji opredelitev dohodki 
doseženega z opravljanjem dejavnosti, je neodvisnost 
samostojnost pri opravljanju dejavnosti in trajnost. Neodvisnosl 

in samostojnost se kaže v opravljanju dejavnosti na svoj račun 
način, v svojo korist, na svojo odgovornost, ob svojem rizik" 
(jamči s svojim premoženjem). Trajnost sicer v opredelitvi 
neposredno izpostavljena, vendar izhaja posredno iz pojrts 

dejavnost. Ni mogoče govoriti o opravljanju dejavnosti, če gre & 
enkraten posel ali občasne, nepovezane posle. 

Za dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti, se tako štel6 

dohodek, dosežen z opravljanjem vsake podjetniške, kmetijsM 
ali gozdarske ter z njima povezane dejavnosti, poklicne ali drug6 

neodvisne samostojne dejavnosti. Statusno-organizacijska obliM 
fizične osebe in vrsta dejavnosti pri opredelitvi dohodka nis& 
pomembna. 

39. S 35. členom so določeni dohodki, doseženi s posameznirt1 

dejavnostmi, ki so izključeni iz dohodka, doseženega 1 

opravljanjem dejavnosti, in pogoji za izključitev. Izključitev ne 

pomeni, da navedeni dohodek ni obdavčljiv. To pomeni le uporabo 
drugačnih načel oziroma pravil pri določanju davčne osnove, M 
veljajo za dohodke, dosežene z opravljanjem dejavnosti. 

Brezpogojno so izključeni dohodki, doseženi z opravljanji 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, če sS 

dejavnosti ne opravlja v statusu samostojnega podjetnih 
posameznika v skladu z zakonom o gospodarskih družbah. Tise 

obdavčujejo v skladu s pravili, določenimi za dohodke iz osno 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (poglavje III.3.)- 

Pogojno so lahko izključeni dohodki, doseženi z oddajanji 
premičnin ali nepremičnin v najem in s prenosom premoženjsKlP 

pravic. 

Dohodek, dosežen z oddajanjem premičnin in nepremičnin j1 

najem ter dohodek, dosežen z izkoriščanjem premoženjsk1 
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Pravic se lahko izključi iz dohodka, doseženega z opravljanjem 
"javnosti pod pogojem, da v skladu s predpisi ni potrebna 
Uslrezna registracija za opravljanje te dejavnosti, in da zavezanec 

dolžan v skladu s predpisi o davku na dodano vrednost 
Uračunavati davek na dodano vrednost oziroma da se ni 
Prostovoljno odločil za obračunavanje davka na dodano vrednost. 
Kljub izpolnjevanju navedenih pogojev se izključitev po tem členu 
ne rnore uveljaviti, če zavezanec poleg te dejavnosti opravlja še 
sierokoli drugo samostojno neodvisno dejavnost. Ta dodaten 

PoQoj ne velja le v primeru, če zavezanec poleg opravlja osnovno 
rnetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost in se dohodek iz te 
eiavnosti obdavčuje po poglavju 111.3. 

t> izpolnjevanju navedenih pogojev izključitev iz dohodka iz 
javnosti ni obvezna, temveč se lahko zavezanec odloči, da bo 
°nodek iz te dejavnosti obdavčen na način, kot je določen za 
oriodke iz dejavnosti. Takšna odločitev zavezanca je v veljavi 
kupno najmanj pet let, ne glede na to ali v naslednjih letih po 
a«šni odločitvi izpolnjuje pogoje za izključitev iz dohodka, 
°seženega z opravljanjem dejavnost, ali ne. 

4°- S 36. členom se določajo temeljna načela oziroma pravila 
°ločanja davčne osnove in specifike, ki veljajo za določene 

Rezance. Osnovno pravilo je, da je davčna osnova za odmero 
°riodnine od dohodkov, doseženih z opravljanjem dejavnosti, 
°biček, ugotovljen kot razlika med prihodki in odhodki, ki 
Ostanejo v zvezi z opravljanjem dejavnosti v davčnem letu. 
kopanje od navedenega je za posamezne kategorije 

. av6*ancev, ki izpolnjujejo določene pogoje ali imajo določeno 
hstnost, posebej določeno. 

določanje davčne osnove (dobička) se. priznavajo prihodki in 
ugotovljeni na podlagi smiselne uporabe predpisov o 

davčitvi dohodkov pravnih oseb, razen kadar so z zakonom o 
oriodnini urejeni drugače. V skladu z zakonom o davku od 
nodkov pravnih oseb se za ugotavljanje dobička upoštevajo 

"h°dki in odhodki, ugotovljeni v skladu s predpisi oziroma 
cunovodskimi standardi, razen če sam zakon o davku od 
"Odkov pravnih oseb ne ureja drugače. Pri ugotavljanju davčne 
nove za dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti, je torej 

suh6bn0 uP°^,evat' osnovne statusne predpise gospodarskih bjektov v delu, ki določajo računovodske rešitve, zakon o davku 
t dohodkov pravnih oseb in ta zakon (zakon o dohodnini). Pri 

ie potrebno izhajati iz pravila, da se statusne predpise 
^Pošteva takrat, ko zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in 

*a*on ne določata drugače, in da se zakon o davku od 
hodkov pravnih oseb upošteva takrat, če ta zakon ne določa 

ru9ače. 

® tretjim odstavkom tega člena se določa zavezance, ki jim je 
"a Možnost, da se odločijo za ugotavljanje davčne osnove na 

- n< ki odstopa od osnovnega načina ugotavljanja davčne 
°snove, 
°soove 

m sicer za poenostavljen način ugotavljanja davčne 
na podlagi normiranih odhodkov. Pri tem se izhaja iz da' pvuiayi IIUImuaiiui UUIIUUHUV. ni ittm do uiiaja i£ 

'*n/kih prihodkov, medtem ko so odhodki normirani, torej 
e °cen' v pavšalu. To pomeni obveznost vodenja ustreznih 
Videne samo na strani prihodkov. 

Odi nav6deno možnost se lahko, torej določba ni zavezujoča, 
W zavezanec' k' kumulativno izpolnjuje določene pogoje, ki 6/0 na majhen obseg poslovanja, in sicer: 

Zani ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc 
Po drugih predpisih. Z drugimi predpisi so mišljeni predpisi, ki 
nalagajo navedeno obveznost, vendar ne za davčne potrebe, 

2 nPr. zakon o gospodarskih družbah; 
nlegovi prihodki iz dejavnosti v preteklih zaporednih dvanajstih 
rTlesecih ne presegajo 3.000.000 tolarjev, pri čemer se izhaja 

Zadnjih zaporednih dvanajstih mesecih z vključno mesecem 

oktobrom tekočega leta. To pomeni, da se vedno izhaja iz 
zadnjih dvanjastih mesecev, pri čemer je zadnji mesec v 
dvanajstmesečnem obdobju mesec oktober tekočega leta, 
prvi mesec pa mesec november preteklega leta; 

3. ne zaposluje delavcev, torej vse poslovne funkcije opravlja 
sam; 

4. v preteklem davčnem letu ni ugotavljat davčne osnove od 
dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in 
odhodkov ali jo je ugotavljal na podlagi dejanskih prihodkov in 
odhodkov v zadnjih zaporednih treh letih in je v zadnjih dveh 
letih tega obdobja izpolnil tudi ostale pogoje za ugotavljanje 
davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. 
Navedeno pomeni, da mora zavezanec po prehodu na 
ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodko in 
odhodkov tri leta ostati na navedenem načinu ugotavljanja 
davčne osnove, v četrtem letu pa lahko preide na ugotavljanje 
davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov, če v zadnjih 
dveh letih izpolnjuje pogoje. 

Zahtevo za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem 
normiranih odhodkov zavezanec predloži konec tekočega 
davčnega leta (v mesecu novembru in decembru) za naslednje 
davčno leto. 

Glede na to, da za zavezanca, ki je v davčnem letu na novo začel 
z opravljanjem dejavnosti, vseh zgoraj navedenih pogojev ni 
mogoče preveriti, se s četrtim odstavkom za takega zavezanca 
določa izjema glede izpolnjevanja pogojev. Takšen zavezanec se 
lahko odloči za ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih 
odhodkov, če izpolnjuje pogoj, da zanj ne obstaja obveznost 
vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih ter pogoj, 
da ne zaposluje delavcev. Takšno možnost ima v prvem davčnem 
letu in tudi v drugem davčnem letu, če je začel z dejavnostjo v 
zadnjih šestih mesecih prvega davčnega leta. 

41. S 37. členom se določa način upoštevanja prihodkov in 
odhodkov za potrebe določanja davčne osnove v smislu 
časovnega upoštevanja poslovnega dogodka oziroma nastanka 
prihodkov in odhodkov. 

Temeljno načelo je določeno s prvim odstavku tega člena, in 
sicer da se prihodki in odhodki upoštevajo ob njihovem nastanku 
(obračunana realizacija). Torej se jih ne upošteva ob dejanskem 
prejemu ali plačilu gotovine ali njene ustreznice (plačana 
realizacija). 

Z drugim odstavkom tega člena je določen odmik od temeljnega 
načela, torej od obračunane realizacije, za določene zavezance. 
Osnovni namen tega je v poenostavitvi ugotavljanja davčne 
osnove. Zavezanci, ki se odločijo za ugotavljanje davčne osnove 
na podlagi normiranih odhodkov, upoštevajo pri ugotavljanju 
davčne osnove prihodke ob plačilu (plačana realizacija). Pri tem 
je s plačilom mišljen vsak prejem gotovine, nakazilo na račun, 
prejem kake druge ustreznice (blago, storitve, pravice,...), ali 
dajanje na razpolago na kakšen drug način. 

S tretjim odstavkom je določeno, kako se upoštevajo prihodki in 
dohodki ob prehodih iz enega v drug način upoštevanja prihodkov 
in odhodkov, do katerih bo prihajalo glede na ureditev v 36. členu 
tega zakona. Pri prehodih se bodo morali prihodki in odhodki 
upoštevati na način, da ne bo prišlo do neupoštevanja ali dvojnega 
upoštevanja. To bo zahtevalo določene dodatne evidence. 

42. S členi 38 do 42 se določa posebno obravnavo pri upoštevanju 
prihodkov glede na zakon o davku od dohodkov pravnih oseb 
oziroma predpise ali računovodske standarde. Navedeno 
specifično obravnavo zahteva oziroma narekuje specifična 
narava zavezanca, to je fizične osebe, ki opravlja dejavnost. 
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43. Zavezanec za dohodnino je fizična oseba. Fizična oseba 
lahko dosega različne dohodke (dohodki iz različnih virov). Zaradi 
specifične narave posameznih dohodkov so določeni tudi različni 
načini obdavčevanja posameznih dohodkov, kar pa zahteva 
razmejevanje med posameznimi vrstami dohodkov. Eden izmed 
dohodkov, ki jih lahko dosega fizična oseba je tudi dohodek, 
dosežen z opravljanjem dejavnosti. Ugotavljanje korektne davčne 
osnove od dohodka fizične osebe, ki se nanaša na opravljanje 
dejavnosti in pri tem zagotavljanje kolikor se da enake obravnave 
napram osebnim družbam zahteva postavitev ločnice med 
privatno sfero in poslovno sfero fizične osebe, v smislu sredstev 
in obveznosti. To pomeni, da prelivanje sredstev med poslovno in 
privatno sfero z davčnega vidika načeloma ni prosto, in sicer v 
smislu vplivanja na davčno osnovo. 

Z 38. členom se določa davčno obravnavo prihodkov in odhodkov, 
nastalih v zvezi s prenosi sredstev med podjetjem zavezanca in 
njegovim gospodinjstvom. V prvem odstavku se določa splošno 
pravilo, da se za odtujitev oziroma pridobitev sredstev štejejo tudi 
prenosi sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim 
gospodinjstvom. S tem se določa, da se tašni prenosi z vidika 
določanja prihodkov in odhodkov za davčne namene obravnavajo 
tako, kot se obravnavajo sicer prenosi oziroma odtujitve in 
pridobitve sredstev po predpisih, ki urejajo računovodenje za 
poslovne potrebe (računovodski standardi). Zaradi specifičnosti 
fizične osebe, ki opravlja dejavnost, ki je u tem, da lahko prosto 
preliva denarna sredstva (nima plače), so denarna sredstva 
posebej izključena s takšne obravnave. 

Z drugim odstavkom 38. člena se določa izjema pri obravnavi 
prenosov stvarnega premoženja v podjetje iz gospodinjstva glede 
na obravnavo po računovodskih standardih. Po računovodskih 
standardih se prenosi stvarnega premoženja obravnavajo kot 
sestavni del podjetnikovega kapitala in ne predstavljajo 
neposrednega vpliva na poslovni izid. Tako se obravnava 
preneseno stvarno premoženje iz gospodinjstva do dneva 
priglasitve, lahko pa tudi stvarno premoženje preneseno kasneje. 
Takšna ureditev z vidika zasledovanja načela enakosti in 
obdavčevanja po ekonomski moči zavezanca, ni primerna. Zato 
se z drugim odstavkom drugače določa obravnavo prenosov 
stvarnega premoženja v podjetje iz gospodinjstva po začetku 
opravljanja dejavnosti, in sicer da se stvarno premoženje 
preneseno v teh primerih šteje za prihodek na način, kot je določen 
v računovodskih standardih za brezplačno pridobljena sredstva 
(oblikovanje dolgoročnih rezervacij, ki se zmanjšujejo za stroške 
amortizacije v dobro prihodkov). 

Tretji odstavek 38. člena je pojasnjevalne narave, ki določa, da se 
za prenos stvarnega premoženja med podjetjem zavezanca in 
njegovim gospodinjstvom ne more šteti pridobitev od tretje osebe 
in tudi ne odtujitev tretji osebi. S četrtim odstavkom se prenašanje 
sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom 
opredeli za transakcijo med povezanima osebama. To pomeni, 
da se pri ugotavljanju davčne osnove izhaja iz pravil, ki veljajo za 
določanje davčne osnove med povezanimi osebami. 

44. Z 39. členom se določa davčno obravnavo pri prenehanju 
opravljanja dejavnosti zavezanca ter določa izjeme od 
navedenega, zaradi zagotovitve davčno nevtralne obravnave 
prenosa sredstev v teh primerih. 

V prvem odstavku 39. člena se določa splošno pravilo, da se za 
odtujitev sredstev šteje tudi prenehanje opravljanja dejavnosti. V 
ta okvir se štejejo vsa prenehanja ne glede na vzrok prenehanja 
in ne glede na to ali prenehanje temelji na volji podjetnika 
(upokojitev, drugi razlogi) ali ne (smrt, stečaj, prepoved opravljanja 
dejavnosti) ter ne glede na to ali se dejavnost nadaljuje prek 
druge osebe ali ne. 

Z drugim odstavkom se določa pravilo, po katerem se za pridobitev 
šteje tudi pridobitev ob prevzemu nadaljevanja opravljanji 
dejavnosti. To pomeni, da se tako pridobljeno stvarno premoženje 
ne more obravnavati kot del podjetnikovega kapitala, temveč kot 
prihodek novega podjetnika, in sicer na način kot velja P° 
računovodskih standardih za brezplačno pridobljena sredstva. 

S tem se določa, da se takšni prenosi sredstev z vidika določanje 
prihodkov in odhodkov za davčne namene, obravnavajo tako, 
kot se sicer obravnavajo prenosi oziroma odtujitve in pridobitve 
sredstev po predpisih, ki urejajo računovodenje za poslovne 
potrebe (računovodski standardi). 

V zvezi z navedenimi odtujitvami in pridobitvami je potrebno 
opozoriti na 5. točko 20. člena zakona, katero je potrebno gledati 
skupaj s 39. in 38. členom. Navedena točka se nanaša na fizično 
osebo, ko nastopa v privatnem svojstvu in ne vpliva na obdavčitev 
fizične osebe, ko nastopa v poslovnem svojstvu, torej ne vplive 
na ugotavljanje davčne osnove od dohodkov, doseženih 2 
opravljanjem dejavnosti. V skladu z navedeno točko se za dohodek 
fizične osebe, ki nastopa v privatnem svojstvu, ne štejejo sredstva 
oziroma dobički, kijih pridobi ta fizična oseba na podlagi prelivanje 
sredstev med svojim podjetjem in svojim gospodinjstvom. % 
navedenim se preprečuje dvojna obdavčitev iste fizične osebe, 
in sicer enkrat v svojstvu opravljanja dejavnosti ter drugič v 
privatnem svojstvu. 

S tretjim odstavkom 39. člena je določeno, da se zavezanec, kij6 

pridobil sredstva na takšen način in zavezanec, ki je prenehal 
štejeta za povezani osebi, kar pomeni, da se pri ugotavljanju 
davčne osnove izhaja iz pravil, ki veljajo za določanje davčne 
osnove med povezanimi osebami. 

S četrtim odstavkom 39. člena se določa primere drugačne 
obravnave kot je določena v prejšnjih odstavkih, ki jo lahK° 
zahteva posamezen zavezanec. Zavezanec, bo lahko zahtevat, 
da se odtujitev oziroma pridobitev sredstev obravnava davčno 
nevtralno, in sicer na način kot, da do prenosa sredstev na drug0 

osebo ni prišlo. Takšno davčno obravnavo bo zavezanec lahk0 

uveljavljal, če jo bo priglasil pri davčnem organu in bo izpolnjeval 
predpisane pogoje. Namen takšne obravnave je nevtralna davčne 
obravnava prenosa opravljanja dejavnosti na druge osebe in 5 

tem spodbujanje oziroma ohranjanje nadaljevanja dejavnosti in 
delovnih mest in s tem spodbujanje za začetek opravljanje 
dejavnosti in nastajanja novih delovnih mest. Takšna posebna 
obravnava je dopustna ob izpolnjevanju določenih pogojev, 
sicer pri: 
• prenehanju opravljanja dejavnosti, če dejavnost nadaljuje drug3 

fizična oseba (novi zasebnik) ter 
■ prenehanju opravljanja dejavnosti, če se sredstva vložijo " 

pravno osebo. 

S petim odstavkom 39. člena je določeno ravnanje v primeru, $ 
v obdobju 5 let po prevzemu nadaljevanja dejavnosti pride d° 
neizpolnjevanja pogojev. V takem primeru se davčna osnove 
novega zasebnika poveča za prihodke, ki se niso šteli 
prihodke, in sicer v letu, v katerem pride do neizpolnjevanj* 
pogojev. 

S šestim odstavkom 39. člena se določa davčna obravnava fizičn6 

osebe, ki je prenehala z dejavnostjo v primeru, da so v obdobji 
petih let prekršene zaveze, dane ob priglasitvi posebne 
obravnave. V tem primeru se prihodki, ki se v času prenehanj* 
niso šteli za prihodke, štejejo za dohodke fizične osebe v davčneK* 
letu, v katerem pride do neizpolnjevanja pogojev. Izjema je sam0 

primer, če je prišlo do prenehanja dejavnosti zaradi smrti ozirom* 
je zavezanec umrl pozneje. Obdavčijo se kot drugi dohodki. 
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15. s 40. členom se določa, da se štejejo za prihodke, dosežene 
v zvezi z opravljanjem dejavnosti tudi prihodki iz poslov, ki sicer 
nis° neposredno povezani z opravljanjem konkretne dejavnosti, 
v Primeru ko opravljanje dejavnosti omogoči nastanek takih poslov, 
recIvsem gre za posle spekulativne narave, ki nastanejo zaradi 

dobrega poznavanja tržnih razmer na določenem področju zaradi 
°Pravljanja določene dejavnosti ter za posle v zvezi z bolj 
u&nkovito rabo sredstev. 
4e- Za določene prihodke se uvaja davčni odtegljaj na viru (to 
7>'oda 55. člen), kar pomeni, da je izplačevalec takega prihodka 
oižan ob izplačilu obračunati in plačati davek. Z 41. členom pa je 

določen način vštevanja v davčno osnovo tistih prihodkov, od 
Katerih se plačuje davčni odtegljaj. Navedeni prihodki se vštevajo 
" davčno osnovo v višini pred davčnim odtegljajem. 

Fizična oseba lahko dosega različne dohodke (dohodki iz 
'ličnih naslovov). Zaradi specifične narave posameznih 
ohodkov so z zakonom o dohodnini določeni tudi različni načini 

"bdavčevanja posameznih dohodkov, kar zahteva razmejevanje 
^ed posameznimi vrstami dohodkov. To je namen in funkcija 42. 
vena. 

VPrihodke za potrebe ugotavljanja davčne osnove od dohodkov, 
°seženih z opravljanjem dejavnosti, se ne štejejo dohodki iz 

Naložb, in sicer dividende, določene obresti, dahodki iz vzajemnih 
lnvBsticijskih skladov in prihodek (kapitalski dobiček), dosežen 
"a Podlagi odsvojitve lastniškega deleža ali dolžniških vrednostnih 
Papirjev. 

^vedeni dohodki, ki jih dosega fizična oseba, ki opravlja 
javnost, se davčno obravnavajo po pravilih, ki veljajo za 
bdavčevanje navedenih dohodkov fizičnih oseb (po poglavju 

•4 in m. 5). To je izrecno določeno v drugem odstavku tega 
®na- Namen takšne ureditve je zagotovitev enake davčne 
oravnave dohodkov fizične osebe, doseženih iz naložb, ne glede 

.a 'o, iz katerih virov fizična oseba financira naložbo (iz zaposlitve, 
opravljanja dejavnosti, iz drugih virov) ter preprečitev 

anipulacij zavezanca z navedenimi dohodki v smislu 
'"anjševanja davčne obveznosti. 

j*®' S členi 43 do 46 se določa posebno obravnavo pri upoštevanju 
"°dkov glede na zakon o davku od dohodkov pravnih oseb 

s
Zlr°ma predpise ali računovodske standarde. Navedeno 
Pscifično obravnavo zahteva oziroma narekuje specifična 
arava zavezanca, to je fizične osebe, ki opravlja dejavnost. 

Odhodki, navedeni v 43. členu, se ne priznajo. Nepriznani 
"°dki po določbah tega člena so: 

davki: 

a) ki jih je plačal zavezanec kot fizična oseba (npr. davek od 
premoženja, davek na dediščine in darila), 

") dohodnina po zakonu o dohodnini, 
c) davek na dodano vrednost, ki ga je zavezanec uveljavil 

kot odbitek davka v skladu z zakonom, ki ureja davek na 
dodano vrednost, 

d) samoprispevek, uveden v skladu s predpisi o 
samoprispevku; 

odhodki, nastali v zvezi z odsvojitvijo lastniškega deleža ali 
na Podlagi odsvojitve dolžniških vrednostih papirjev in 
lnv°sticijskih kuponov ter odhodki v zvezi z izplačili vrednosti 
en°t premoženja in likvidacijske mase vzajemnega sklada 
Po 3. in 4. točki 42. člena in odhodki, nastali z doseganjem 
Prihodkov, ki so v skladu s 42. člena tega zakona izključeni iz 
Prihodkov. 

Pri opredeljevanju nepriznanih odhodkov je potrebno v skladu z 
drugim odstavkom 36. člena tega zakona upoštevati tudi določbo 
zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki določa nepriznane 
odhodke. 

50. V 44. členu je izrecno določeno, da se obvezni prispevki za 
socialno varnost, kijih plačuje zavezanec za svoje lastno socialno 
zavarovanje, priznajo kot odhodek pri ugotavljanju davčne osnove. 
Z drugim odstavkom se določajo pogoji za priznavanje obveznih 
prispevkov za sociainoi varnost pri ugotavljanju davčne osnove, 
ki se plačujejo v sklad v drugih državah. 

51. S 45. členom so določeni odhodki, ki se delno priznajo in se 
nanašajo izključno na zavezanca. To so stroški v zvezi s 
službenimi potovanji, stroški prehrane med delom, stroški prevoza 
na delo in z dela ter stroški dela na terenu. Priznajo se do višine, 
ki jo določi Vlada za delojemlace, do katere se le-tem ne vštevajo 
v davčno osnovo kot dohodek iz delovnega razmerja. Kot izhodišče 
za določitev višine, Vlada upošteva raven pravic, določenih z 
zakoni in kolektivnimi pogodbami na ravni države. 

Pri opredeljevanju odhodkov, ki se priznajo v omejeni višini, je 
potrebno v skladu z drugim odstavkom 36. člena tega zakona 
upoštevati tudi zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. 

52. S 46. členom je določena višina normiranih odhodkov, ki se 
upoštevajo pri ugotavljanju davčne osnove za tiste zavezance, 
ki so se odločili ob izpolnjevanju predpisanih pogojev za takšen 
način ugotavljanja davčne osnove in so ga priglasili pri davčnem 
organu. Normirani odhodki se priznajo v višini 25% ustvarjenih 
prihodkov. 

53. Z določbami 47. člena je opredeljena davčna izguba ter način, 
pogoji ter omejitve pri pokrivanju izgube z zmanjšanjem davčne 
osnove v naslednjih davčnih obdobjih. Davčna izguba nastane 
takrat, kadar je davčna osnova negativna. Izguba se lahko pokriva 
z zmanjšanjem davčne osnove v naslednjih zaporednih petih 
letih, pri čemer se davčna osnova najprej zmanjša za izgubo 
starejšega datuma. Zmanjšanje davčne osnove na podlagi 
pokrivanja izgub je dovoljeno največ do višine davčne osnove. 
Izgube ni mogoče prenašati na drugo osebo (novega zasebnika 
oziroma pravno osebo) v primeru prenehanja opravljanja 
dejavnosti. 

54. S členi 48 do 54 so določene davčne olajšave, ki jih lahko 
uveljavljajo zavezanci z dohodki, doseženimi z opravljanjem 
dejavnosti, pogoji za uveljavljanje olajšav in omejitve v zvezi z 
olajšavami. Gre za olajšave, ki so omejene samo na dohodke iz 
dejavnosti, in jih ni mogoče uveljavljati tudi na druge dohodke 
zavezanca, ki so predmet obdavčitve po zakonu o dohodnini. 

55. V 48. členu je določena olajšava za investiranje. Olajšava se 
prizna v višini 20% investiranega zneska v opredmetena osnovna 
sredstva, razen v osebna motorna vozila, pohištvo in pisarniško 
opremo brez računalniške opreme, in v neopredmetena 
dolgoročna sredstva, pod pogojem, da gre za investicije v 
opredmetena osnovna sredstva in v neopredmetena dolgoročna 
sredstva v Sloveniji, kar pomeni, da se bodo sredstva, za katera 
se olajšava uveljavlja, uporabljala za ustvarjanje prihodkov v 
Sloveniji. V primeru finančnega najema bo lahko uveljavljal olajšavo 
za investiranje zavezanec, ki bo sredstvo uporabljal, torej tisti, ki 
ga bo pridobil na podlagi finančnega najema. 

Šteje se, da namen olajšave ni bil dosežen, če zavezanec, novi 
zasebnik oziroma pravna oseba, v primeru prenosa olajšave, 
proda oziroma kako drugače odtuji sredstvo prej kot v treh letih 
po letu v katerem je izkoristil olajšavo. V tem primeru mora za 
znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo 



od dohodka iz dejavnosti oziroma od dohodkov pravnih oseb v 
letu prodaje oziroma odtujitve sredstva. Za odtujitev se šteje tudi 
prenos sredstva izven Slovenije oziroma uporaba sredstva v 
poslovni enoti izven Slovenije, izguba pravice uporabe sredstva 
v primeru finančnega najema, prenos sredstva v gospodinjstvo 
ter prenehanje opravljanja dejavnosti. 

Pod določenimi pogoji se prenehanje opravljanja dejavnosti ne 
šteje za odtujitev sredstev. V tem primeru ne pride do povečanja 
davčne osnove za izkoriščeno olajšavo, temveč se šteje, da je 
olajšava prenesena na novega zasebnika oziroma pravno osebo, 
pod pogoji kot bi veljali, če do prenehanja opravljanja dejavnosti 
ne bi prišlo. 

Zavezanec, ki olajšave za investiranje ne more izkoristiti v celoti, 
ker je njegova davčna osnova nižja od zneska olajšave, ki bi jo 
lahko izkoristil, lahko neizkoriščen del davčne olajšave prenaša 
v naslednjih pet davčnih let. 

56. Z 49. členom je določena olajšava, katere namen je spodbujati 
zaposlovanje zlasti težje zaposljivih kategorij, in sicer začetnikov, 
tistih, ki so dalj časa prijavljeni pri službi za zaposlovanje in 
invalidov. Olajšavo določeno v prvem odstavku lahko uveljavlja 
zavezanec, ki v davčnem letu za nedoločen čas in najmanj za 
dve leti zaposli delavca, ki prvič sklene delovno razmerje, ali 
delavca, ki je bil pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi najmanj 12 
mesecev prijavljen pri Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje. Olajšava se prizna v višini 30% izplačane plače 
posameznega delavca, za katerega se uveljavlja olajšava, in 
sicer v prvih 12 mesecih zaposlitve. 

Z drugim odstavkom tega člena je določena olajšava za 
zaposlovanje, katere namen je spodbujati zaposlovanje oseb, ki 
imajo doktorat znanosti, v gospodarstvu. Olajšavo lahko uveljavlja 
zavezanec, ki v davčnem letu za nedoločen čas in najmanj za 
dve leti zaposli osebo, ki ima doktorat znanosti in pred tem ni bila 
zaposlena v drugi gospodarski družbi ali pri fizični osebi, ki opravlja 
dejavnost. Olajšava se prizna v višini 30% izplačane plače doktorja 
znanosti, in sicer prvih 12 mesecev zaposlitve. Olajšava za 
zaposlovanje doktorjev znanosti se izključuje z splošno olajšavo 
za zaposlovanje določeno v prvem odstavku tega člena. 

Če zavezanec odpove pogodbo o zaposlitvi osebi, za katero 
uveljavlja olajšavo, prej kot v dveh letih od njene zaposlitve, mora 
za znesek izkoriščene olajšave povečati davčna osnovo od 
dohodka iz dejavnosti, in sicer za leto, v katerem je odpovedal 
pogodbo o zaposlitvi. Navedeno ne velja, če je delavec sam 
odpovedal pogodbo o zaposlitvi ali je prišlo do sporazumne 
razveljavitve pogodbe o zaposlitvi, razen za doktorje znanosti. 
Pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi doktorja znanosti oziroma 
prenehanju zaradi sporazumne razveljavitve pogodbe z doktorjem 
znanosti prej kot kot v dveh letih od sklenitve pogodbe, se poveča 
davčna osnova ne glede na to zakaj je priško do odpovedi oziroma 
prenehanja pogodbe o zaposlitvi. 

Za odpoved pogodbe o zaposlitvi se ne šteje, če je zavezanec 
prenehal z opravljanjem dejavnosti in je uveljavljal davčno 
obravnavo po četrtem odstavku 39. člena tega zakona. V tem 
primeru se šteje, da je olajšavo prevzel novi zasebnik ali pravna 
oseba, pod pogoji kot bi veljali, če do prenehanja opravljanja 
dejavnosti ne bi prišlo. 

Po tem členu lahko uveljavlja posebno olajšavo tudi zavezanec, 
ki zaposluje invalidne osebe po zakonu, ki ureja zaposlitveno 
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, pri čemer se ta olajšava 
izključuje z olajšavo, ki jo lahko uveljavlja po prvem in drugem 
odstavku tega člena. Olajšava se prizna v višini 50% izplačane 
plače invalidne osebe, oziroma v višini 70% izplačane plače 
invalidne osebe, če se olajšava uveljavlja za invalida s 100% 
telesno okvaro ali gluho osebo. 

Z zadnjim odstavkom je določena olajšava za zaposlovanje 
invalidnih oseb nad predpisano kvoto po zakonu, ki ureja 
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, katere namen 
je spodbujanje zaposlovanja invalidnih oseb. Olajšavo bo lahko 
uveljavil zavezanec, ki bo zaposlil invalidne osebe nad predpisano 
kvoto in katerih invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali 
poklicne bolezni pri istem delodajalcu po zakonu, ki ureja 
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. Olajšava se 
prizna v višini 70% izplačanih plač za te osebe. Pri določanju 
invalidnih oseb, ki se štejejo nad predpisano kvoto, se izhaja & 
datuma sklenitve pogodbe o zaposlitvi, in sicer se najprej vštevajo 
osebe s starejšim datumom sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Te 
olajšava se izključuje z olajšavo po prvem, drugem in šesterf 
odstavku tega člena. 

57. S 50. členom je določena posebna olajšava za zavezance 
invalide po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo 
zaposlovanje invalidov. Olajšava se prizna pod pogojem, de 
zavezanec, ki uveljavlja olajšavo, ne zaposluje delavcev in mu je 
priznana lastnost invalidne osebe. Olajšava se prizna v višini 
30% oziroma v višini 60% povprečne mesečne plače zaposlen 
v Sloveniji, če je zavezanec invalid s 100% telesno okvaro ah 
gluha oseba, in sicer se v takšni višini olajšava prizna za vsak 
mesec opravljanja dejavnosti. 

58. Zavezanec, ki sprejme dijaka, vajenca ali študenta po uffl 
pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanja 
lahko uveljavlja olajšavo po 51. členu. Olajšava se prizna v višin' 
plačila osebi na praktičnem izobraževanju, vendar največ v višin1 

20% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za k'®3" 
mesec izvajanja praktičnega dela. 

59. Z 52. členom je določena davčna olajšava za tistegi 

zavezanca, ki kot delodajalec za svoje zaposlene delno aH " 
celoti plačuje premijo prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja na podlagi pokojninskega načrta kolektivnega 
zavarovanja. Olajšava se prizna, če plačuje premijo izvajale" 
pokojninskega načrta s sedežem v Republiki Sloveniji ali v drža"1 

članici Evropske unije in če je pokojninski načrt odobren in vpisaP 
v poseben register, v skladu s predpisi, ki urejejo prostovoljk 
dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Olajšava se prizn* 
v višini plačane premije, vendar največ do zneska, ki je ene* 
24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invatidsM 
zavarovanje za delojemalca - zavarovanca in ne več kot 549.40° 
tolarjev letno. Zgornji letni limit priznane premije se valorizira in 

objavlja na način, kot je določeno s 114. členom tega zakona. 

60. S 53. členom je določena davčna olajšava za plačila v denafi 
ali v naravi za določene namene, političnim strankam 
reprezentativnim sindikatom. Olajšava se lahko uveljavlja za plat"* 
za humanitarne, dobrodelne, kulturne, znanstvene. 
vzgojnoizobraževalne, športne, ekološke in religiozne namene> 
in sicer pod pogojem, da so izplačana rezidentom Slovenije, ki s° 
po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje takšn'" 
dejavnosti. Olajšava se prizna do višine 0,3% obdavčenega 
prihodka tekočega davčnega obdobja zavezanca. 

Olajšava za plačila političnim strankam in reprezentativni 
sindikatom pa se prizna največ do zneska, ki je enak trikratO 
povprečni mesečni plači na zaposlenega pri davčnem zavezan&>■ 

Olajšava po tem členu se ne priznava na posamezno pla 
temveč se v olajšavo šteje skupni znesek vseh izplačil v celotne"' 
tekočem davčnem obdobju. Za zneske, za katere lati*. 
zavezanec uveljavlja navedeno olajšavo, ne more uveljavila 
znižanja letne davčne osnove po 3. točki prvega odstavka y ' 
člena tega zakona. S tem se preprečuje dvakratno uveljavlja"I 
olajšave za isti namen. 
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GJ~ S 54. členom so določene omejitve v zvezi z olajšavami, 
ol°čenimi s členi 48 do 53, in sicer: 

olajšav ne more uveljavljati zavezanec, ki ugotavlja davčno 
osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, 
olajšave se priznajo skupaj največ do višine davčne osnove, 
zmanjšane za kritje izgub iz preteklih let (enako velja tudi za 
Prenos neizkoriščenega dela olajšave za investiranje iz 
Preteklih let), 
olajšave se ne priznajo za leto, za katero je bila davčna osnova 
Ugotovljena s cenitvijo. 

zjo rt 
I •s 55. členom se določa obveznost izračunavanja, odtegovanja 

Plačevanja davka od posameznega dohodka (davčnega 
... že ob izplačilu dohodka. Glede dohodkov, od katerih 

ter IZra^una' odtegne in plača davčni odtegljaj, osnove, stopnje r načina obračunavanja in plačevanja se uporablja zakon o 
rti u od dohodkov pravnih oseb. S tem členom je izrecno 

tuii °' se davčni odtegljaj izračunava, odteguje in plačuje ® od plačil, ki jih zavezanec dosega v okviru opravljanja 
is vnos ti nastopajočega izvajalca ali športnika. Navedena 
°iba se ne uporablja za zavezanca, kateremu se ugotavlja 

oh 
a osnova z upoštevanjem normiranih odhodkov. Obveznost 

računati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj ne nastane pod 
Sojem, če zavezanec izplačevalcu dohodka predloži svojo 

ak o številko. Davčni odtegljaj se obravnava kot predhodna 
Q°

n,acija dohodnine, zato se odšteje od akontacije dohodnine 
dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, odmerjene 

a davčno leto. 

Men^se' dose*en s Posamezn'm poslom 

Do f ^enom ie opredeljen dohodek, dosežen s posameznim 
<foh kr'ter'i'' potrebni za razlikovanje tega dohodka od 
i/e/ °C"ca' doseženega z opravljanjem dejavnosti, za katerega 
.'al° druga pravila ugotavljanja davčne, osnove in davčne 

Veznosti. 
D°t>odek se šteje za dohodek, dosežen s posameznim poslom Pq^ *■« uviii/uon, 1 o pi/ocii i id.i lil 11 
*a if0Q0iem' da je dosežen z neodvisnim samostojnim poslom, 
0 . aterega se šteje neodvisna samostojna izvršitev storitve 
je I™3 dela za drugo osebo oziroma za račun druge osebe, kot 
urntSt'izdelava al' popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali 
biti del° ali lzvrši,ev določenega posla. Pri tem pa to ne sme 
<fe/ Pose1, M jo del neodvisnega samostojnega opravljanja 
sku-n°St'' P°sel 12 40- člena tega zakona ali posel, ki je del 
v siS'"6 P°vezan'h poslov, ki bi se glede na način, obseg in trajanje adu z veljavno zakonodajo morali šteti za dejavnost. 
64 
d0s^.57: členu je določena davčna osnova od dohodkov, 
Por6 s Posameznim poslom. Davčna osnova je vsak 
2g 

arriezen dohodek, dosežen s posameznim poslom, zmanjšan 
°rmirane stroške v višini 10% posameznega dohodka. 

2S0** i* osnovne kmetijske in osnovne gozdarske ^elavi 

65. 
"osti (členi 58 - 64) 

a člen vsebuje definicijo osnovne kmetijske in osnovne 
kije arSke deiavnos,iin sicer določa, da je to tista vrsta pridelave, 
*emr?l0ti ali Pre,ežno vezana na uporabo kmetijskih in gozdnih 
iztoj! ter ^teva vrsto pridelave, zajeto v to dejavnost. S tem 
Prijel* 0sn°vne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti vso 
0a Sg

avo\ ki ni eksplicitno našteta, na drugi strani pa tudi omogoča, 
p0Q . di Pridelava, ki je eksplicitno našteta, vendar ne izpolnjuje 

pretežne rabe zemljišča, ne šteje za osnovno kmetijsko in 
9overf° ®ozdarsko dejavnost. Tak primer je npr. živinoreja (reja • ovac itd.), ki zaradi premajhnega obsega zemljišč v uporabi 

ali bistveno večje intenzivnosti, ki ima za posledico večjo 
obremenitev zemljišč z živino od priznane, sloni na pretežno 
kupljeni krmi. Taka pridelava se ne šteje za osnovno kmetijsko 
dejavnost ampak se obravnava kot vsaka druga dejavnost 
skladno z določbami poglavja o dohodkih iz dejavnosti. 

Kot zavezanca določa osebo, ki ima pravico uporabljati kmetijska 
in gozdna zemljišče in ima to pravico kot formalno pravico 
lastništva, zakupa, najema itd. zavedeno v zemljiški knjigi oziroma 
v zemljiškem katastru na dan 30. junija leta, za katero se dohodek 
ugotavlja. Načeloma se torej dohodek iz osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti določa glede na formalno pravico 
uporabe, saj je po obstoječi zakonodaji potrebno take pravice 
vpisovati v zemljiško knjigo. 

Tak način določitve zavezanca izhaja iz dejstva, da fizične osebe 
opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost v okviru kmetij, ki so 
po določbah zakona o kmetijstvu organizacijsko in poslovno 
zaokrožene gospodarske celote z enotnim vodstvom, vendar 
niso pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. V tem 
smislu zanje torej ne veljajo predpisi, ki urejajo poslovanje 
gospodarskih družb, zanje ne velja obveznost vodenja knjig niti 
obveznost ureditve drugih formalnih razmerij, kot so npr. 
lastninska, obligacijska in delovna razmerja med osebami, ki na 
kmetiji opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost. V pravno 
formalnem smislu je torej kmetija predvsem skupek premoženja 
oziroma osnovnih in obratnih sredstev v lasti ali zakupu 
posameznih članov kmetije. Za izvajanje z zakonom naštete 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti so med 
osnovnimi sredstvi bistvena prav zemljišča, na katera je mogoče 
vezati vso dejavnost. 

Določanje zavezanca se torej praviloma naslanja na potencialno 
možnost doseganja dohodka iz naslova opravljanja osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in se ne ukvarja z 
ugotavljanjem dejanskega opravljanja te dejavnosti. Ker pa se 
načeloma dohodek pripisuje osebi, ki ga dejansko dosega, je v 
navedenem členu tudi določba, ki omogoča, da se v primeru, ko 
zemljišče dejansko uporablja nekdo, ki ni kot nosilec katere od 
pravic uporabe vpisan v uradne evidence, za davčne potrebe 
šteje, da ima nad zemljiščem dejansko pravico uporabe dejanski 
uporabnik zemljišča oziroma da ima davčni organ pravico, da 
lahko ugotovi dejanskega uporabnika zemljišča. 

66. 59. člen določa dohodke, ki se vštevajo v dohodek iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Kot davčna osnova 
od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti je določen potencialni tržni dohodek od pridelave na 
zemljiščih, torej ocenjena (pavšalna) davčna osnova. Predlagana 
rešitev izhaja iz dejstva, da po obstoječi zakonodaji za izvajalce 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ne velja 
obveznost registriranja dejavnosti ter vodenje kakršnega koli 
knjigovodstva. Za davčne potrebe bi jim sicer bilo mogoče predpisati 
obveznost vodenja knjig, kar pa bi zahtevalo vzpostavitev njihove 
obvezne registracije, predvsem pa bi, po domačih analizah in tudi 
tujih izkušnjah, vodenje knjigovodstva tako njim kot davčni službi 
predstavljala glede na relativno skromni potencialni davčni 
prihodek iz tega vira nesorazmerno velik strošek. Se pa, ne glede 
na določbo tega člena, v poglavju o dohodku iz dejavnosti tudi 
osebam, ki opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko 
dejavnost daje možnost, da se jim v primeru, da opravljajo 
dejavnost kot samostojni podjetniki posamezniki, kar predpisi o 
gospodarskih družbah omogočajo tudi kmetijam, dohodek 
ugotavlja na osnovi vodenja knjig. 

Glede na to, da se v zadnjih letih struktura dohodkov iz kmetijstva, 
zaradi postopnega prehajanja na sistem plačil po vzom skupne 
kmetijske politike v EU, bistveno spreminja oziroma se vedno 
večji del dohodka ali prihodka ustvari z različnimi plačili iz naslova 
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ukrepov kmetijske politike (»subvencije«), pa je določeno, da se 
med dohodke štejejo tudi plačila iz naslova ukrepov kmetijske 
politike, pa tudi denarne pomoči zaradi naravnih nesreč ter druga 
plačila iz naslova državnih pomoči, donacije, dotacije itd. 

Z določbo 59. člena se glede na prejšnji sistem torej bistveno širi 
davčna osnova oziroma se poskuša čim bolj približati dejanskim 
dohodkom v povezavi z opravljanjem osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti. 

67. 60. člen definira davčno osnovo vsakega posameznega 
dohodka, navedenega v 59. členu. Kot davčna osnova od 
potencialnega tržnega dohodka je določen katastrski dohodek 
zemljišča, ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega 
dohodka. Zakon torej ohranja katastrski dohodek kot pavšalno 
davčno osnovo. Predvideva se sicer posodobitev sistema 
izračunavanja katastrskega dohodka, vendar bo ta tudi v prihodnje 
ocenjeval le del dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti, pridobljenega na osnovi tržnega prihodka. 

Ker katastrski dohodek že upošteva proizvodne stroške, skozi 
določbe 62., 63. in 64. člena pa je mogoče uveljaviti različna 
znižanja in olajšave, povezana z odškodninami za naravne 
nesreče ali z investicijskimi vlaganji, se vsa druga plačila vštevajo 
v davčno osnovo v bruto zneskih oziroma se jih priznava kot 
dodatne dohodke. 

68. 61. člen določa načine pripisovanja davčne osnove 
posameznim zavezancem. Katastrski dohodek, ki se po posebnih 
predpisih ugotavlja za vsako kmetijsko ali gozdno zemljišče na 
območju Slovenije, se posameznemu zavezancu pripiše za tista 
zemljišča, na katerih ima pravico uporabe ali se mu ta pravica 
pripiše po davčnih predpisih. 

Posebej je določen način pripisovanja katastrskega dohodka 
zemljišč v uporabi agrarne skupnosti ali drugih dohodkov, do 
katerih je upravičena agrarna skupnost, njenim posameznim 
članom in sicer je predvideno, da se članov agrarnih skupnosti 
pripiše delež katastrskega dohodka agrarne skupnosti glede na 
delež zemljišč, ki jim pripadajo po podatkih vpisa pravice v zemljiško 
knjigo. V primeru, da člani skupnosti delijo skupno pravico rabe, 
se jim pripiše sorazmerni del katastrskega dohodka skupnosti. 

Drugi dohodki, določeni v 59. členu se v primeru, da so bili izplačani 
v povezavi s posameznim zemljiščem, ne glede na to, komu so 
bili izplačani, pripišejo zavezancu, ki s tem zemljiščem razpolaga. 
Določba izhaja iz dejstva, da je skladno z zakonom o kmetijstvu 
do različnih plačil na kmetiji upravičena katera koli oseba, član 
družine, ki jo člani družine, ki prebivajo in delajo na kmetiji, pisno 
določijo za nosilca kmetije. Ta oseba pa ni nujno tudi nosilka pravice 
uporabe zemljišča, zato je potrebno ta del davčne osnove določiti 
posebej in jo tudi posameznemu davčnemu zavezancu pripisati 
kot samostojno davčno osnovo. 

V primeru prejema drugih dohodkov, ki niso vezani na posamezno 
zemljišče (npr. premije za živali, za skladiščenje, strukturne 
podpore itd.) se šteje, da ti prihodki pripadajo gospodinjstvu in se 
po ključu razpolaganja z zemljišči pripišejo k davčni osnovi 
posameznega zavezanca, člana gospodinjstva v proporcionalnem 
deležu glede na skupno število zavezancev, članov gospodinjstva. 

Za potrebe izvajanja določb tega člena se kot gospodinjstvo šteje 
skupnost oseb, ki imajo skupno stalno oziroma začasno 
prebivališče. 

69. Z 62. členom so določene oprostitve za zemljišča, katerih 
katastrski dohodek se ne všteva v davčno osnovo. To so 
predvsem zemljišča, ki jih na podlagi kakršne koli odločbe n* 
podlagi zakona ni mogoče uporabljati za namene kmetijstva 
gozdarstva, ali je iz drugih dokazljivih razlogov onemogočena ah 
bistveno omejena uporaba v kmetijske in gozdarske namene, ah 
so z drugim aktom izključena iz statusa kmetijskega in gozdneg3 

zemljišča. Prav tako so oproščena zemljišča, dana v zakup, ah 
zemljišča, ki se uporabljajo za kmetijsko in gozdarsko pridelavo, 
ki je obdavčena preko dohodka iz dejavnosti. Člen vsebuje tudi 
možnost za začasno zmanjšanje davčne osnove za zemljište* 
na katerih se zasadijo novi trajni nasadi in sicer za različno števil0 

let, glede na čas, potreben za začetek rodnosti oziroma možnos" 
izkoriščanja nasada. 

70. 63. člen, skladno z izhodiščem, da je za vsa plačila, ki & 
upoštevajo kot dohodek, potrebno priznati povezane stroški 
omogoča, da se za zemljišča, za katera se zavezancu upošteva 
prejem plačil iz naslova ukrepov kmetijske politike za name"1 

podpore območjem s težjimi pridelovalnimi razmerami ali podpo'6 

okolju prijazni pridelavi, katastrski dohodek takih zemljišč korigi'1 

z ustreznim faktorjem, ki upošteva zaradi uveljavljenega ukrep1 

višje stroške ali nižje prihodke. Faktorji za različne ukrepe sS 

bodo določali v okviru metode ugotavljanja katastrskega dohodi 
in upoštevali le za zemljišča, ki jim bo kot dodatni dohodek pripisal* 
katero od navedenih plačil. 

S členom se tudi določa, da se v primeru naravnih nesreč (kot so 
določene z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugI"" 
nesrečami), požara ali drugih izrednih dogodkov na posamezni 
zemljišču, ki jih ni bilo mogoče preprečiti, zmanjša katastri1 

dohodek zemljišč, na katerih je škoda nastala, za toliko odstotkom 
za kolikor se je po oceni škode v takih primerih zmanjšal prideš 
Olajšavo je mogoče uveljavljati tudi za zemljišča v okviru agra^6 

skupnosti. V primeru priznane škode za gozdove se olajšavi " 
ugotovljenem odstotku priznava za dobo petih let. 

Za oceno škode sš uporabi metodologija, kot je določena nS 

podlagi zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreča 
Ker pa bo potrebno za namene zakona o dohodnini nekoM 
drugače opredeliti škodo (čeprav na istih izhodiščih, kotj[, 
uveljavlja metodologija) in dmgače opredeliti določanje upravičenj 
oziroma ga določiti kot zavezanca za davek iz osnovne kmelijs* 
in osnovne gozdarske dejavnosti, se določa, da podrobnog 
pravila in postopke za priznavanje škode predpiše ministre 2 

finance v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo 1 

prehrano. 

71. 64. člen omogoča, da se v primeru vlaganj v razširitev obsefl 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti P"1<]a 
olajšava v višini 20 % vloženih sredstev, ki jih mora eden 0 

zavezancev v okviru gospodinjstva dokazati z računi. V členus 

naštete vrste vlaganj, ki se priznavajo. 

Olajšavo je mogoče izkoristiti v letu vlaganja in v naslednjih 
letih. Olajšavo se prizna vsem zavezancem v gospodinjstvi ^ 
sorazmerne deležu oziroma vsem članom agrarne skupnost 
pripadajočem ali sorazmernem deležu. 

Odstotek priznane olajšave je enak odstotku za priznavaril 
investicijske olajšave v okviru opravljanja drugih dejavnosti- 
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D°hodek iz premoženja (členi 65 - 85) 

^ 65. členu so določene vrste dohodkov iz premoženja po tem 
Zglavju zakona. Dohodek iz premoženja je tako: 

dohodek iz oddajanja premoženja v najem, ki je urejen v 
Poglavju 4.1. zakona, 
dohodek iz prenosa premoženjske pravice, ki je urejen v 
Poglavju 4.2. zakona, 
obresti, ki so urejene v poglavju 4.3. zakona, 
dividende, ki so urejene v poglavju 4.4. zakona, in 
dohodek iz vzajemnih skladov, ki je urejen v poglavju 4.5. 
zakona. 

^Primeru, ko zavezanec dosega navedene vrste dohodka v 
, iru opravljanja dejavnosti, določbe tega poglavja zakona ne 
Phvajo na davčno obveznost zavezanca, ki dosega dohodke iz 

javnosti, če ni s tem zakonom drugače določeno (npr. v skladu 
členom zakona). 

D°hodek iz oddajanja v najem (členi 66 - 68) 

?', ^ členu je dohodek iz oddajanja v najem opredeljen kot 
hodek, dosežen z oddajanjem nepremičnin in premičnin v 

0rj
6rn- Oddajanje v najem je na splošno opredeljeno kot vsako 
dajanjem premoženja (tj. nepremičnin in premičnin) na podlagi 
dodbe ali na drugi pravni podlagi, s katerim najemodajalec 
opusti najemniku določeno premoženje v uporabo ali mu prepusti 
avjco do uporabe premoženja, najemnik pa mu je zato dolžan 
osti ustrezno najemnino ali drugo nadomestilo. Za oddajanje 
"Joženja v najem se štejejo tudi drugi primeri uporabe 

s ^oženja, ko tisti, katerega premoženje uporablja nekdo drug 

Usl
lma Pravico do uporabe premoženja nekdo drug, prejme 
«*n° nadomestilo (za dohodke, ki so obdavčljivi po tem 

n® iu zakona se tako štejejo tudi različna nadomestila kot so 
■ odmene za uporabo za uporabo nepremičnin od dneva 
Plavit ve zakona o denacionalizaciji do dneva vrnitve 

z Premičnin upravičencem po zakonu o denacionalizaciji), če ni 
Poći °m drugače določeno (npr. v 71. členu za dohodek na finančnega najema). Za oddajanje v najem se poleg najbolj CW), zakupa in najema, vključno s podnajemom in vzajemnim 

to*'anJe'n- skladno s prej navedenim šteje tudi npr. dovolitev 
"en avitve °9lasn'h tabel ali komunikacijskih oddajnikov na Premičnini in podobno. 

v°£°dek iz oddajanja v najem je natančno opredeljen in sicer se 

odrt ^odak vštevajo najemnina in druga nadomestila v zvezi z aianjem v najem, ki vključujejo zlasti: 

obveznosti in storitve, za katere se je zavezal najemnik, razen 
obratovalnih stroškov, ki jih za najeto premoženje plačuje 

. Najemnik; 
Premije v zvezi z oddajanjem v najem, nadomestila (kot so 
Prej navedene odmene za uporabo nepremičnin po zakonu o 

8nacionalizaciji), odškodnine in podobne dohodke, ki niso 
°hodki iz prve alinee (npr. znesek subvencije, ki se prizna 

Jiemniku v skladu s stanovanjskim zakonom in ga lastniku 
ar)ovanja povrne pristojni občinski organ). 

** členu so določeni dohodki iz oddajanja v najem, ki so 
Pačila dohodnine. V skladu z navedenim členom se 

"Odnlne ne plačuje od: 

o<dri°dl<a 'Z oclclajanja premičnin v najem, razen dohodka iz 
• Jhlanla °Preme- bivalnika in prevoznega sredstva, 

nodka v obliki materialnih vlaganj najemnika, ki ohranjajo 
POrabno vrednost kmetijskega ali gozdnega zemljišča, 

dohodka preživljanca (v denarju ali naravi) po pogodbi o 
dosmrtnem preživljanju, 

■ dohodka za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma 
na državni ali lokalni ravni, izvedenih v skladu z zakonom, če 
dohodek ne presega 10.000 tolarjev. 

75. V 68. členu je opredeljena davčna osnova od dohodka iz 
oddajanja v najem, in sicer se pri določanju davčne osnove 
dohodek iz oddajanja v najem zmanjša za določene dejanske 
stroške, tj. stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno 
vrednost premoženja, če jih je v času oddajanja premoženja v 
najem za navedeno premoženje plačal najemodajalec. Davčna 
osnova se ne zmanjša za stroške vzdrževanja, ki ohranja 
uporabno vrednost kmetijskega ali gozdnega zemljišča, saj so ti 
stroški (kot npr. krčenje grmovja, gnojenje, obdelava tal in podobno) 
kot stroški zajeti že v izračunu katastrskega dohodka in torej že 
priznani pri določanju davčne osnove pri dohodku iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. 

Zavezancu, ki bi lahko uveljavljal dejanske stroške, a jih ne 
uveljavlja, je dana možnost, da uveljavlja normirane stroške v 
višini 20% od dohodka, doseženega z oddajanjem premoženja v 
najem. 

Zaradi posebnosti najemnega razmerja je v členu posebej 
opredeljena davčna osnova od dohodka, doseženega z 
oddajanjem premoženja v podnajem in pri vzajemnem oddajanju. 

Dohodek iz prenosa premoženjske pravice 
(členi 69 - 70) 

76. Dohodek iz prenosa premoženjske pravice je opredeljen v 
69. členu. To je dohodek, dosežen z odstopom uporabe oziroma 
izkoriščanja ali pravice do uporabe oziroma pravice do 
izkoriščanja: 

materialne avtorske pravice in materialne pravice izvajalca, 
izuma, znaka razlikovanja, tehnične izboljšave, načrta, tajne 
formule, postopka, podobne pravice oziroma podobnega 
premoženja in informacij glede industrijskih, komercialnih ali 
znanstvenih izkušenj, ne glede na to ali so zavarovani po 
zakonu, 
osebnega imena, psevdonima ali podobe, 

na podlagi dogovora ali drugi pravni podlagi, po kateri imetnik 
premoženjske pravice za prenos ie-te prejme določeno 
nadomestilo. 

Materialne avtorske pravice so opredeljene v zakonu o avtorskih 
in sorodnih pravicah in so: pravica reproduciranja, distribuiranja, 
dajanja v najem, javnega izvajanja, javnega prenašanja, javnega 
predvajanja s fonog rami in videogrami, javnega prikazovanja, 
radiodifuznega oddajanja, radiodifuzne retransmisije, 
sekundarnega radiodifuznega oddajanja, predelave, dajanja na 
voljo javnosti in avdiovizualne priredbe. Za odstop uporabe oziroma 
izkoriščanja ali pravice do uporabe oziroma pravice do 
izkoriščanja materialne avtorske pravice iz druge točke prvega 
odstavka tega člena se torej šteje prenos navedenih pravic. Tudi 
materialne pravice izvajalcev so opredeljene v zakonu o avtorskih 
in sorodnih pravicah in so: pravica radiodifuznega oddajanja in 
druge oblike javne priobčitve svoje izvedbe, razen če je izvedba 
sama po sebi radiodifuzna ali če gre za oddajanje posnetka, 
pravica snemanja svoje žive izvedbe, pravica reproduciranja 
posnetkov svoje izvedbe na fonograme in videograme, pravica 
distribuiranja fonogramov in videogramov s svojo izvedbo, pravica 
dajanja v najem fonogramov in videogramov s svojo izvedbo ter 
pravica dajanja na voljo javnosti posnetkov svoje izvedbe. 
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Dohodek iz prenosa premoženjske pravice je natančno opredeljen 
in sicer se v ta dohodek všteva vsakršen dohodek, prejet kot 
nadomestilo za prenos premoženjske pravice in vključuje zlasti 
nadomestilo za uporabo, izkoriščanje ali odstop pravice do 
uporabe oziroma pravice do izkoriščanja premoženjske pravice, 
pri čemer način uveljavljanja nadomestila ni pomemben 
(individualno, kolektivno). 

77. V 70. členu je opredeljena davčna osnova od dohodka iz 
prenosa premoženjske pravice, in sicer se pri določanju davčne 
osnove dohodek iz prenosa premoženjske pravice zmanjša za 
normirane stroške v višini 10% od dohodka, doseženega s 
prenosom premoženjske pravice. 

Stroški se ne priznajo v primeru, ko premoženjsko pravico 
prenese imetnik premoženjske pravice, ki ni avtor, izvajalec, 
izumitelj ali druga oseba, ki ustvari predmet premoženjske pravice 
in tudi ne v primeru, ko zavezanec odstopi uporabo oziroma 
izkoriščanje ali pravico do uporabe oziroma pravico do 
izkoriščanja osebnega imena, psevdonima ali podobe. 

Obresti (členi 71 - 79) 

78. V 71. členu je natančno opredeljen obdavčljivi dohodek (obresti) 
in sicer se med obdavčljivi odhodek po tem poglavju zakona 
vštevajo: 

obresti od danih posojil, vključno z dohodki od posojanja 
vrednostnih papirjev, 
obresti od dolžniških vrednostnih papirjev, 

■ obresti na denarne depozite fizičnih oseb pri bankah in 
hranilnicah (tj. depozite na vpogled ali vezane depozite, 
depozite z odpovednim rokom ali brez odpovednega roka, 
depozite s posebnim namenom ali brez posebnega namena, 
hranilne vloge, ipd.), 

- obresti od drugih podobnih finančnih terjatev fizičnih oseb do 
dolžnikov, 
dohodek iz finančnega najema, 
dohodek iz življenjskega zavarovanja. 

Obdavčljivi dohodek je natančno opredeljen in sicer se za 
obdavčljivi dohodek šteje vsako nadomestilo v zvezi s finančno 
dolžniškim dogovorom, kine predstavlja vračila glavnice, vključno 
z nadomestili za tveganje ali za zmanjšanje vrednosti glavnice iz 
finančnega dolžniškega razmerja zaradi inflacije, če ni z zakonom 
drugače določeno (npr. v 4. točki petega odstavka 80. člena je 
določeno, da se obresti, plačane v zvezi z zamenljivimi 
obveznicami, obdavčujejo kot dividende po poglavju 111.4.4.). Iz 
definicije je razvidno, da so obresti široko definirane in vsebujejo 
tudi ekonomske ekvivalente oz. substitute obresti. Dodatno je v 
členu določeno, da se za obresti štejejo tudi diskonti, bonusi, 
premije in podobni dohodki iz finančno dolžniškega razmerja ali 
dogovora, ki se nanaša na finančno dolžniško razmerje. 

79. V 72. členu se določene obresti, ki so oproščene plačila 
dohodnine. In sicer se dohodnine ne plačuje od obresti, ki se 
zavezancu izplačajo iz naslova neupravičeno ali preveč 
odmerjenih in plačanih davkov in prispevkov ter od obresti na 
pozitivno stanje na transakcijskom računu pri izvajalcu plačilnega 
prometa, pod pogojem, da so obresti določene največ v višini, ki 
jo izvajalec plačilnega prometa plačuje od depozitov na vpogled. 
Dohodnine se pod določenimi pogoji ne plačuje tudi od dohodka iz 
življenjskega zavarovanja. Navedena oprostitev velja za vse 
dohodke iz življenjskega zavarovanja, ki je sklenjeno pred dnem 
uveljavitve zakona (tretji odstavek 139. člena zakona) in za vse 
dohodke iz življenjskega zavarovanja, ki je sklenjeno po dnevu 
uporabe zakona za primer smrti in se dohodek izplača zaradi 
smrti osebe. 

80. V členih 73. - 78. je opredeljena davčna osnova od obresti, 
sicer se v splošnem v davčno osnovo vštevajo dosežene obresti 
če ni z zakonom drugače določeno. V členih 74. do 78. je zaradi 
posebnosti dolžniških razmerij natančneje opredeljena davčni 
osnova za določene vrste obresti (obresti iz dolgoročno vezani 
denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah /" 
hranilnicah, dohodek iz finančnega najema, dohodek & 
življenjskega zavarovanja, obresti, dosežene ob odsvojitvi ali 
vnovčitvi kupona za izplačilo obresti, ter obresti, dosežene ot> 
odsvojitvi ali odkupu oziroma vnovčitvi diskontiranega dolžniškeg* 
vrednostnega papirja). 

81. V 79. členu je določeno posebno pravilo za primer, ko ni vnapM 
določeno kolikšen del posameznega plačila predstavlja vračilo 
glavnice in kolikšen del predstavlja plačilo obresti. V tem prima"1 

se za namene tega zakona šteje, da se najprej odplačujejo obresti 
izračunane po priznani obrestni meri, ki je opredeljena v zakoni 
o davku od dohodkov pravnih oseb za namene ugotavljal 
prihodkov oziroma odhodkov zavezancev, povezanih oseb. 

Neobdavčen del dohodka, ki velja za določene vrste obresti, ti P 
dosežejo rezidenti, je opredeljen v IV. poglavju • Letna davčrt 
osnova in davčne olajšave (tretji odstavek 103. člena). Posebnos" 
v zvezi z obdavčitvijo obresti, obračunanih do dneva uporab6 

tega zakona ter prehodno obdobje, v katerem se bodo obresti i 
začetku le deloma zajele v davčno osnovo in postopno po pretep 
treh prehodnih let polno zajele v obdavčitev, je opredeljeno v 
poglavju - Prehodne in končne določbe (139. člen). 

Dividende (členi 80 -81) 

82. Dividende so opredeljene kot dividende in drugi dohod*>- 
doseženi na podlagi lastniškega deleža. Lastniški delež i" 
opredeljen kot vsak delež, ki ga ima fizična oseba na podia9 
vloženih sredstev v gospodarski družbi, zadrugi in drugih obli*3" 
organiziranja (tj. druge pravne osebe ter osebe brez P'3^ 
osebnosti, in sicer domače in tuje) in vključuje tudi premoženji 
vložek tihega družbenika v podjetje nosilca tihe družbe 
premoženjski vložek fizične osebe v katerokoli oblik" 
organiziranja, ki ima pretežno naravo lastniškega kapitala. ^0 

se za lastniški delež poleg delnice, poslovnega delež* 
kapitalskega deleža in deleža člana zadruge štejejo tudi delež' 
drugih oblikah organiziranja doma in v tujini. Za lastniški delež * 
ne šteje investicijski kupon. 

Obdavčljivi dohodek je natančno opredeljen. Iz definicije le 

razvidno, da je tak dohodek široko opredeljen, saj vključuje vsa* 
razdelitev dohodka imetniku deleža iz premoženja plačnika s 

povezane osebe plačnika na podlagi njegovega lastniški 
deleža v plačniku, ki ne predstavlja zmanjšanje njegove9 
lastniškega deleža, vključno z razdelitvijo v obliki delnic * 
zamenljivih obveznic ali v drugačni obliki, s katero se dobiček s 

rezerve, v delu, oblikovanem iz dobička, ali njun prevrednotof*' 
popravek, preoblikujejo v osnovni kapital oziroma povedi 
lastniški delež zavezanca. Dividende tako zajemajo tudi npr. Pr'P. 
dobička kapitalskemu deležu družbenika v družbi z neomejs". 
odgovornostjo in povečanje lastniškega deleža zavezanca zara 

preoblikovanja dobička ali rezerv, v delu oblikovanem iz dobit* ' 
ali njunega prevrednotovalnega popravka, v osnovni WP' \, 
Dodatno je določeno, da se za dividende štejejo tudi dividend'f 
podobni dohodki, ki jih prejme imetnik deleža na pod^i 
lastniškega deleža v plačniku in vsako nadomestilo, ki ga 
deleža prejme na podlagi lastniškega deleža v plačniku „ 
predstavlja zmanjšanja njegovega lastniškega deleža■ 
nadomestilo se šteje vsak proizvod, storitev ali druga ugodni 
ki jo Imetniku deleža ali njegovemu družinskemu članu na P°1 
lastniškega deleža zagotovi plačnik ali povezana oseba pia^pl 
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r' ugotavljanju (ne) povezanosti plačnika in drugih oseb se 
uPoštevajo tudi ustrezne določbe zakona, ki ureja davek od 
°hodkov pravnih oseb. 

dividendam podobne dohodke se štejejo: 

dobiček ali rezerve plačnika, ki se delijo v zvezi z udeležbo v 
Plačniku ob prenehanju (tj. izteku, stečaju, likvidaciji ipd.) 
Plačnika ali ob izključitvi ali izstopu imetnika lastniškega deleža 
'z plačnika; 
zmanjšanje lastniškega deleža v okviru zmanjšanja 
osnovnega kapitala plačnika, če ima plačnik dobiček ali 
Presežek, ki ni bil razdeljen; 
dobiček, ki se razdeli v zvezi z dolžniškimi vrednostnimi papirji, 
to' zagotavljajo udeležbo v dobičku plačnika; 
obresti, plačane v zvezi z zamenljivimi obveznicami; 
denarno doplačilo v primeru zamenjave deleža v okviru 
zamenjave kapitalskih deležev, združitev in delitev, kot so 
opredeljene v zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb za 
namene obdavčitve pri zamenjavi kapitalskih deležev in 
obdavčitve pri združitvah in delitvah; 
Vplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve 
delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma 
deležev družbe, razen v primeru ko družba pridobiva lastne 
delnice preko borze. 

nadomestila se primeroma štejejo: 

zagotavljanje proizvodov in storitev imetniku deleža, po ceni 
nižji od primerljive tržne cene; 
odpis dolga imetniku deleža ali njegovemu družinskemu članu. 
pri tem se šteje, da je dolg ali preostali del dolga nesporno 
odpisan, če imetnik deleža ali njegov družinski član vsako 
teto od nastanka dolga, ne odplača dogovorjeno obveznost 
'n v vsakem primeru vsaj 20% vrednosti celotnega dolga; 
druge dohodke, ki imajo naravo bonitet v skladu s 28. členom 
tega zakona, ki jih prejme imetnik deleža ali njegov družinski 
Man na podlagi lastniškega deleža. 

fužinski člani so opredeljeni v sedmem odstavku 16. člena 
a«ona. 

V 81. členu je opredeljena davčna osnova od dividend, in sicer 
2 sPlošno davčna osnova dosežena dividenda, če ni z 
doi°n°m c*ru9ač° določeno. V drugih odstavkih člena so zaradi ocenih posebnosti natančneje opredeljene posebne davčne 
Q, °Ue za določene vrste dividend (npr. dividend, doseženih v 
del izplaćane vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve 
rio/"'? ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma ue'@zev družbe). 

Jivribn0St' u9°tavliania letne davčne osnove od določenih vrst 
Let 6nd' dosežejo rezidenti, so opredeljene v IV. poglavju - 
os!tr dav<^na osnova in davčne olajšave (četrti, šesti, sedmi in 

' °dstavek 103. člena). 

Dohodek iz vzajemnih skladov (členi 82 - 85) 

P0J1 92' ćlenu natančno opredeljen dohodek, dosežen na 
0pr naložbe v vzajemni sklad. Obdavčljivi dohodek je 
dos j 6" kot dohodek, ki ga imetnik investicijskega kupona 
<j0(,Jr ob delitvi prihodkov (v obliki obresti, dividend, iztrženih 
^a/ pri nal°žbah ali drugih prihodkov) ali čistega dobička 
v »nega sklada, oziroma dohodek, ki ga zavezanec realizira 
aH J Povečanja vrednosti investicijskega kupona ob odsvojitvi 
***** investicijskega kupona oziroma ob likvidaciji mnegg sklada. V primeru, ko zavezanec doseže dohodek v 

obliki povečanja" vrednosti investicijskega kupona pri 
kvalificiranem vzajemnem skladu, se dohodek razdeli na toliko 
delov, kot je virov prihodkov vzajemnega sklada (dividende, 
obresti, iztrženi dobički pri naložbah in drugi prihodki). 

85. V 83. členu je natančno opredeljena davčna osnova od 
dohodka iz vzajemnih skladov. Na splošno je davčna osnova od 
dohodka, ki ga imetnik investicijskega kupona doseže ob delitvi 
prihodkov (v obliki obresti, dividend, iztrženih dobičkov pri 
naložbah ali drugih prihodkov) ali čistega dobička vzajemnega 
sklada, dosežen dohodek, ne glede na vrsto vzajemnega sklada, 
ki deli dohodek. 

Davčna osnova od dohodka, ki ga zavezanec realizira v obliki 
povečanja vrednosti investicijskega kupona ob odsvojitvi ali 
vnovčitvi investicijskega kupona oziroma ob likvidaciji vzajemnega 
sklada, ki ni kvalificirani vzajemni sklad, je presežek izplačane 
vrednosti oziroma prodajne cene investicijskega kupona oziroma 
izplačanega sorazmernega deleža likvidacijske mase nad 
vplačano vrednostjo oziroma nabavno ceno investicijskega 
kupona. V primeru navedenega dohodka se pri ugotavljanju 
davčne osnove v določenem obsegu upoštevajo tudi normirani 
stroški provizij in sicer tako, da se izplačana vrednost oziroma 
prodajna cena zmanjša za 2%. 

Davčna osnova se v primeru dohodka, doseženega v obliki 
povečanja vrednosti investicijskega kupona ob odsvojitvi ali 
vnovčitvi investicijskega kupona kvalificiranega vzajemnega 
sklada oziroma ob likvidaciji kvalificiranega vzajemnega sklada, 
ki se razdeli na posamezne dele, izračuna z uporabo t.i. deležev 
rasti vrednosti premoženja vzajemnega sklada v obdobju 
imetništva investicijskega kupona po viru rasti premoženja iz 
posameznih prihodkov vzajemnega sklada, ki jih bo mesečno 
izračunala in objavila družba za upravljanje, ki upravlja kvalificirani 
vzajemni sklad. Tudi v tem primeru se v določenem obsegu 
upoštevajo normirani stroški provizij. 

V drugih odstavkih člena je natančneje opredeljeno izračunavanje 
in upoštevanje ustreznih »deležev rasti vrednosti premoženja 
vzajemnega sklada v obdobju imetništva investicijskega kupona 
po viru rasti premoženja iz posameznih prihodkov vzajemnega 
sklada« ter obveznost in način vodenja evidence zalog 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada. 

86. V 84. členu je določen dohodek iz vzajemnih skladov, ki je 
oproščen plačila dohodnine. Dohodnine se ne plačuje od dohodka 
iz 3.točke tretjega odstavka 82. člena tega zakona (tj. od dela 
dohodka, ki izvira iz prihodkov kvalificiranega vzajemnega sklada 
v obliki iztrženih dobičkov pri naložbah) in sicer v primenj, ko je 
imel imetnik investicijski kupon v lasti več kot tri leta oziroma v 
primeru, ko je bil investicijski kupon pridobljen z zamenjavo delnic, 
pridobljenih v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij. 

87. Kvalificirani vzajemni sklad je opredeljen v prvem odstavku 
85. člena. Z izrazom kvalificirani vzajemni skladi so na splošno 
zajeti vzajemni skladi, katerih poslovanje je usklajeno z Direktivo 
o investicijskih skladih. To so vzajemni skladi, kijih upravlja družba 
za upravljanje: 

■ s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje 
Agencije za trg vrednostnih papirjev za upravljanje 
vzajemnega sklada (ti vzajemni skladi morajo zadostiti 
zahtevam ZISDU-1, ki povzema določbe Direktive o 
investicijskih skladih); 

■ druge države članice Evropskih skupnosti, ki se na predpisan 
način opredeli kot kvalificirani vzajemni sklad in ki izpolnjuje 
vse predpisane pogoje. 
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Neobdavčen del dohodka, ki velja za določene vrste obresti in 
tudi za dohodek, ki ga zavezanec doseže pri vzajemnem skladu 
na podlagi delitve prihodkov sklada v obliki obresti ali v obliki dela 
dohodka, ki izvira iz prihodkov kvalificiranega vzajemnega sklada 
v obliki obresti, je opredeljen v poglavju IV. poglavju • Letna davčna 
osnova in davčne olajšave (tretji odstavek 103. člena). Prehodno 
obdobje, v katerem se bodo obresti in dohodek, ki ga zavezanec 
doseže pri vzajemnem skladu na podlagi delitve prihodkov sklada 
v obliki obresti ali v obliki dela dohodka, ki izvira iz prihodkov 
kvalificiranega vzajemnega sklada v obliki obresti, v začetku le 
deloma zajeli v davčno osnovo in postopno po preteku treh 
prehodnih let polno zajete v obdavčitev, je opredeljeno v IX. 
poglavju - Prehodne in končne določbe (140. člen). Znižanje 
davčne osnove od dohodka, ki ga rezident doseže pri vzajemnem 
skladu na podlagi delitve prihodkov sklada v obliki dividend ali v 
obliki dela dohodka, ki izvira iz prihodkov kvalificiranega 
vzajemnega sklada v obliki dividend, je opredeljeno v poglavju IV. 
poglavju • Letna davčna osnova in davčne olajšave (peti odstavek 
103. člena). Možnost poračunavanja dohodka, ki ga bo zavezanec 
dosegel pri vzajemnem skladu na podlagi delitve prihodkov sklada 
v obliki iztrženih dobičkov pri naložbah ali v obliki dela dohodka, ki 
izvira iz prihodkov kvalificiranega vzajemnega sklada v obliki 
iztrženih dobičkov pri naložbah, na letni ravni z izgubo, ugotovljeno 
po poglavju dobiček iz kapitala, je opredeljena IV. poglavju - Letna 
davčna osnova in davčne olajšave (deveti odstavek 103. člena). 
Posebnosti ugotavljanja nabavne vrednosti investicijskega kupona, 
pridobljenega pred uporabo tega zakona, so določene v IX. 
poglavju - Prehodne in končne določbe (142. člen). 

Dobiček iz kapitala (členi 86 - 98) 

88. Dobiček iz kapitala je opredeljen kot dobiček, dosežen z 
odsvojitvijo kapitala (86. člen). 

V primeru, ko dosega zavezanec dobiček iz kapitala v okviru 
opravljanja dejavnosti, določbe tega poglavja zakona ne vplivajo 
na davčno obveznost zavezanca po poglavju III.2. zakona 
(Dohodek iz dejavnosti), če ni s tem zakonom drugače določeno 
(glej 42. člen). 

89. V 87. členu je določeno, da se za kapital štejejo nepremičnine, 
ne glede na to ali so bile odsvojene v spremenjenem ali 
nespremenjenem stanju, in določen finančni kapital, z izjemo 
investicijskega kupona: 

- pretežni lastniški delež ali njegov del, 
vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah 
in drugih oblikah organiziranja, ki niso del pretežnega 
lastniškega deleža. 

Doseženi dobiček se z izjemo dobička iz odsvojitve pretežnega 
lastniškega deleža obdavčuje samo, če je bila odsvojitev 
opravljena v določenem času po pridobitvi kapitala. Tako je ta rok: 

■ za nepremičnine, deset let, 
- za vrednostne papirje in deleže v gospodarskih družbah, 

zadrugah in drugih oblikah organiziranja, ki niso del pretežnega 
lastniškega deleža, tri leta. 

Pretežni lastniški delež je opredeljen kot vsak lastniški delež na 
podlagi katerega zavezanec ima ali je imel v kateremkoli času v 
preteklih petih letih pred odsvojitvijo deleža, neposredno ali 
posredno preko povezanih oseb, vsaj 10% delež glasovalnih 
pravic ali vsaj 10% delež v kapitalu oziroma v posameznem 
razredu delnic določene pravne osebe. Dobiček, dosežen z 
odsvojitvijo lastniškega deleža, se obdavčuje kot dobiček iz 

odsvojitve pretežnega lastniškega deleža, če ima imetnik deleži 
tak delež v času odsvojitve deleža ali ga je imel v roku petih 
pred odsvojitvijo deleža. 

Opozoriti je potrebno na prehodno določbo, ki ureja posebnosti i 
zvezi z roki imetništva v prehodnem obdobju po uveljavitvi zakon3 

(glej 143. člen). 

90. V 88. členu je na splošno opredeljena obdavčljiva odsvojit 
kapitala po tem poglavju zakona, in sicer se za obdavčljiv0 

odsvojitev šteje vsaka odsvojitev, kot je primeroma: 

- prodaja kapitala, 
dajanje kapitala v dar, 

- zamenjava kapitala, tudi npr. v primeru združitev in delite* 
gospodarskih družb, 
izplačilo lastniškega deleža v primeru prenehanj 
gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike organiziranj 
zmanjšanje deleža zavezanca v okviru zmanjšanja kapit*1 

gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike organiziral 
ter 

■ drugi primeri izplačila lastniškega deleža, izplačanega " 
denarju ali v naravi (npr. ob izstopu ali ob izključitvi družbeniki' 

če ni z zakonom drugače določeno (npr. šesta točka petefl 
odstavka 80. člena). 

91. V 89. členu so določene odsvojitve, ki se ne štejejo & 
obdavčljive po tem poglavju zakona. Neobdavčljive odsvojit 
kapitala so: 

- prenos kapitala preminule osebe na dediča, volilojemnika 
osebo, ki ju nadomesti po predpisih o dedovanju ali dntSP 
osebo, ki uveljavlja kakšno pravico iz zapuščine, zaradi s"1 

fizične osebe, 
odsvojitev nepremičnine po pogodbi o dosmrtnem preživljanj 

■ prenos nepremičnine iz naslova razlastitev, po predpisih 
urejajo to področje, 

- prenos kapitala posojilojemalcu ali zastavnemu upniW 
primeru ustanovitve zastavne pravice na kapitalu, in pren° 
nazaj posojilodajalcu oz. zastavitelju, 

- zamenjava vrednostnih papirjev z istovrstnimi papirji istg!r 
izdajatelja, pri kateri se ne spreminjajo razmerja 
družbeniki in kapital izdajatelja ter ni denarnega toka, 

-• zamenjava prednostnih delnic z navadnimi delnicami ist0!r 
izdajatelja, če ni denarnega doplačila, 
zamenjava zamenljivih obveznic z delnicami istega izdajateJ* 
če ni denarnega doplačila, . 
vnovčitev dolžniških vrednostnih papirjev, razen v 
dolžniških vrednostnih papirjev iz tretjega odstavka 78. £10 

tega zakona, 
- zmanjšanje deleža v okviru zmanjšanja osnovnega kaP't 

ki je namenjeno kritju prenesene izgube oz. čiste iz9u' 
poslovnega leta ali prenosu zneskov v kapitalske reze * 
oz. zmanjšanje kapitalskega deleža v osebni družbi za<S^ 
izračunanega deleža družbenika pri izgubi osebne družbe, 
se odpiše od njegovega kapitalskega deleža, . 
izplačilo deleža v dobičku družbeniku osebne družbe, *' 
odpiše od njegovega kapitalskega deleža, ^ 

- zamenjava delnic investicijske družbe, ki je nastal 
pooblaščene investicijske družbe, z investicijskimi MP0* 
vzajemnega sklada v postopku obveznega preobliko 
investicijske družbe, nastale iz pooblaščene investicijs 
družbe, v vzajemni sklad, po predpisih ki urejajo to P0^..^ 
prenos kapitala v postopkih prisilne izterjave obveznih daje 
v skladu z zakoni. 
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Pozoriti je potrebno, da se nekateri dohodki, ki so doseženi z 
°'°Č8nimi odsvojitvami, ki se ne štejejo za obdavčljive po tem 

Poglavju zakona, lahko obdavčijo po drugih določbah zakona, če 
,e tako z zakonom določeno (npr. določba 8. točke 89. člena v 
Povezavi z določbo 78. člena (davčna osnova od obresti, 
°SBženih ob odsvojitvi aH odkupu oz. vnovčitvi diskontiranoga 
°'Zniškega vrednostnega papirja v poglavju 4.3. - Obresti). Način 

u9°tavljanja vrednosti investicijskega kupona za namene 
"davčitve dohodka iz vzajemnih skladov po poglavju 111.4.5., ob 

pdobitvi na način iz predzadnje alinee je določen v IX. poglavju - 
Vhodne in končne določbe (142. člen). 

~jj- V 90. členu so določeni dobički iz kapitala, ki so oproščeni 
'a dohodnine. Dohodnine se po določbi tega člena ne plačuje 

, dobička, doseženega pri prvi odsvojitvi delnic ali deleža v 
spitalu, pridobljenega v procesu lastninskega preoblikovanja 
° v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje 
djetij, in pod določenimi pogoji tudi ne od dobička, doseženega 
odsvojitvi zavezančevega »glavnega prebivališča«. 

Dohodnine se tako ne plačuje od dobičkov iz kapitala, doseženih 
odsvojitvi stanovanja ali stanovanjske hiše, ki ima največ dve 

.an°vanji • s pripadajočim zemljiščem, na katerem stoji 
dnovanjska hiša - pod pogojem, da je imel zavezanec v tem 

.Rovanju ali hiši prijavljeno stalno prebivališče vsaj zadnja tri 
a pred odsvojitvijo in je tam dejansko bival vsaj zadnja tri leta 

,ed njegovo odsvojitvijo. V primeru, ko je zavezanec navedeno 
an°vanje ali hišo uporabljal v zvezi z opravljanjem dejavnosti ali 

se f oddaial v najem, se prizna samo delna oprostitev. Oprostitev ako ne prizna za odsvojitev tistega dela stanovanja ali hiše, ki 
: 19 zavezanec uporabljal v zvezi z opravljanjem dejavnosti • in 

kot Stan0van'e a'' 02■ niun c'e'v P°slovn'h knjigah prikazano sredstvo za potrebe dejavnosti - ali ga je oddajal v najem. 
„g 'a, ki jo zavezanec doseže pri zgoraj navedenih odsvojitvah, 

zmanjšuje davčne osnove od dobička iz kapitala. Navedena 
9u°a se torej ne priznava za poračun z drugimi dobički iz kapitala. 

Da \91' ®6nuie opredeljena davčna osnova od dobička iz kapitala. , .na osnova je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi 
193- Men) in vrednostjo kapitala ob pridobitvi (glej 92. člen). 

<fohv<0 SS lahko Poračunai° s pozitivnimi davčnimi osnovami za 
Po/ 'Z kaP'ta^a- doseženimi v istem davčnem letu. Pri tem je 
Zak8t3n° °P°zor't' na določbo devetega odstavka 103. člena 
tiolo*a' V kateri ie določena možnost poračunavanje izgube z oenimi dohodki, doseženimi pri vzajemnih skladih. 

je določeno posebno pravilo zoper izogib plačilu davka, 

iz 2 aterem izguba, kije dosežena z odsvojitvijo finančnega kapitala 
0e '

m 3- točke prvega odstavka 87. člena v določenih transakcijah, 
^o"iore zmanjševati pozitivne davčne osnove. Izguba se ne 
n® Poračunati s pozitivno davčno osnovo na zgoraj navedeni 

če zavezanec: 
v roku 30 dni pred ali po odsvojitvi kapitala pridobi vsebinsko 
'stovrstni nadomestni kapital ali pridobi pravico do nakupa ali 

. obveznost nakupa istovrstnega kapitala, ali 
°dsvoji kapital in zavezančev družinski član, ali pravna oseba, 

kateri ima pretežni lastniški delež, neposredno ali posredno, 
Pndobi istovrstni kapital. 

'na*'član 18 opredelien v sedmem odstavku 16. člena tega 

&4 \/ 
kapu dol°čbah 92. člena je natančneje opredeljena vrednost a a ob pridobitvi. V vrednost kapitala ob pridobitvi se všteva 

nabavna vrednost kapitala in stroški iz petega odstavka člena. V 
drugem, tretjem in četrtem odstavku je natančneje opredeljeno, 
kaj se šteje za nabavno vrednost kapitala na splošno in v primeru 
pridobitve delnic ali drugega kapitala na način iz četrtega odstavka 
31. člena oziroma v primeru pridobitve ali povečanja lastniškega 
deleža zavezanec zaradi preoblikovanja dobička ali določenih 
rezerv oz. njunega prevrednotovalnega popravka. 

V petem odstavku so določeni stroški izboljšav in transferni 
stroški, ki se vštevajo v vrednost kapitala ob pridobitvi, če jih je 
plačal zavezanec (fizična oseba, ki kapital odsvoji). To so: 

vrednost na nepremičnini opravljenih investicij in stroškov 
vzdrževanja, ki povečujejo uporabno vrednost nepremičnine, 
če jih je plačal zavezanec; 

- znesek davka na dediščine in darila, ki ga je plačal zavezanec 
ob pridobitvi kapitala; 

- provizija, ki jo je plačal zavezanec ob pridobitvi kapitala borzno 
posredniški hiši ali nepremičninskemu posredniku za 
posredovanje pri pridobitvi kapitala ter provizija, ki jo je 
zavezanec plačal priznani borzi vrednostnih papirjev in 
klirinško depotni družbi v zvezi s pridobitvijo kapitala. Priznana 
borza vrednostnih papirjev je opredeljena v devetem odstavku 
tega člena. 

• stroški, ki jih je zavezanec plačal v zvezi s cenitvijo pridobljene 
nepremičnine, ki jo je opravil pooblaščeni cenilec v skladu z 
obstoječo metodologijo, kadar je cenitev potrebna, ker se 
vrednost nepremičnine ne da ugotoviti na drug način. 

Stroški iz tretje alinee se priznavajo v dejanski višini, vendar 
skupaj največ 1% od nabavne vrednosti kapitala ob pridobitvi. 
Stroški iz četrte alinee se priznavajo v dejanski višini, vendar ne 
več kot 45.000 tolarjev. Navedeni znesek je določen na podlagi 
tarife za vrednotenje izvedenskega oziroma cenilskega dela (glej 
Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih: Uradni list RS, št. 
7/2002) in sicer za pripravo manj zahtevnega cenilskega izvida 
oziroma mnenja. 

95. V določbah 93. člena je natančneje opredeljena vrednost 
kapitala ob odsvojitvi. Praviloma se za vrednost kapitala ob 
odsvojitvi šteje v pogodbi navedena vrednost kapitala ob odsvojitvi. 
Vendar se za vrednost kapitala ob odsvojitvi šteje primerljiva 
tržna cena kapitala ob odsvojitvi v primerih kadar: 

kapital ni odsvojen na podlagi pogodbe, 
■ vrednost kapitala ob odsvojitvi ni razvidna iz pogodbe, 

iz pogodbe ali drugih dokazil razvidna vrednost kapitala ne 
ustreza vrednosti kapitala, ki bi se dala doseči v prostem 
prometu v času odsvojitve. 

Vrednost kapitala ob odsvojitvi se zmanjša za določene transferne 
stroške. Ti so: 

■ davek na promet nepremičnin, ki ga je plačal zavezanec v 
zvezi z odsvojitvijo kapitala; 

• provizija, ki jo je plačal zavezanec borzno posredniški hiši ali 
nepremičninskemu posredniku za posredovanje pri odsvojitvi 
kapitala ter provizija, ki jo je zavezanec plačal priznani borzi 
vrednostnih papirjev in klirinško depotni družbi v zvezi z 
odsvojitvijo kapitala. Priznana borza vrednostnih papirjev je 
opredeljena v devetem odstavku 92. člena. 

■ stroški, ki jih je zavezanec plačal v zvezi s cenitvijo odsvojene 
nepremičnine, ki jo je opravil pooblaščeni cenilec v skladu z 
obstoječo metodologijo, kadar je cenitev potrebna, ker se 
vrednost nepremičnine ne da ugotoviti na drug način. 
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Stroški iz druge alinee se priznavajo v dejanski višini, vendar 
skupaj največ 1% od vrednosti kapitala ob odsvojitvi, brez 
upoštevanja transfernih stroškov. Stroški iz tretje alinee se 
priznavajo v dejanski višini, vendar ne več kot 45.000 tolarjev. 

96. V 94. členu je urejen odlog ugotavljanja davčne obveznosti. 
Davčna obveznost zavezanca se v primerih, ko zavezanec 
kapital odsvoji pred potekom roka iz prvega odstavka 87. člena 
(upoštevaje določbe 143. čtena), ne ugotavlja, če zavezanec 
odlog uveljavlja odlog s priglasitvijo odsvojitve kapitala pri davčnem 
organu in le v določenih primerih: 

podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku. Za 
otroka se šteje lasten otrok, posvojenec ali pastorek, 
zamenjavi deleža v okviru zamenjave kapitalskih deležev, 
združitev in delitev, kot so opredeljene v zakonu o davku od 
dohodkov pravnih oseb za namene obdavčitve pri zamenjavi 
kapitalskih deležev in obdavčitve pri združitvah in delitvah. 

Ugotavljanje davčne obveznosti se odloži do naslednje obdavčljive 
odsvojitve kapitala, ki jo opravi novi imetnik kapitala (zavezančev 
zakonec ali otrok), oziroma do naslednje obdavčljive odsvojitve 
novega kapitala, pridobljenega z zamenjavo. Novemu imetniku 
kapitala oz. imetniku novega kapitala, pridobljenega z zamenjavo, 
začne rok iz prvega odstavka 87. člena teči z dnem pridobitve 
kapitala. Po pravilu in na splošno se novemu imetniku kapitala 
oziroma imetniku novega kapitala, pridobljenega z zamenjavo, 
za nabavno vrednost kapitala šteje nabavna vrednost kapitala 
prejšnjega imetnika kapitala, oz. nabavna vrednost zamenjanega 
kapitala. 

Kadar se ugotavljanje davčne osnove odloži, se za nabavno 
vrednost kapitala novega imetnika oziroma za nabavno vrednost 
novega kapitala, pridobljenega z zamenjavo, šteje nabavna 
vrednost kapitala prejšnjega imetnika oz. nabavna vrednost 
zamenjanega kapitala. 

Opozoriti je potrebno na prehodno določbo, ki ureja posebnosti v 
zvezi z začetkom uporabe določb 94. člena v primerih določenih 
zamenjav kapitalskih deležev, združitev in delitev, že z dnem 
članstva Slovenije v EU (144. člen). 

97. Praviloma se za čas pridobitve kapitala šteje datum sklenitve 
pogocbe oziroma datum pravnomočnosti sodne odločbe oz. 
dokončnosti odločbe upravnega organa, na podlagi katere je 
fizična oseba pridobila kapital. V drugih primerih se za čas 
pridobitve kapitala šteje datum, ki je razviden iz drugih dokazil 
(95. člen). 

Zaradi določenih posebnosti pri pridobitvi nepremičnin z graditvijo 
in pri pridobitvi objekta na zemljišču, ki ni pridobljeno hkrati z 
objektom, je čas pridobitve v teh primerih in za namene tega 
zakona posebej določen. 

98. Praviloma se za čas odsvojitve kapitala šteje datum sklenitve 
pogodbe oziroma datum pravnomočnosti sodne odločbe oz. 
dokončnosti odločbe upravnega organa, na podlagi katere je 
fizična oseba odsvojila kapital. V drugih primerih se za čas 
odsvojitve kapitala šteje datum, ki je razviden iz drugih dokazil 
(96. člen). 

99. V 97. členu je določen način vodenja zalog istovrstnega kapitala 
iz 2. in 3. točke prvega odstavka 87. člena. Zaloge se vodijo po 
metodi zaporednih cen (metoda FIFO - prva pridobitev prva 
odsvojitev). Vodenje ločene evidence zalog istovrstnega kapitala 
je omogočeno le v primeru, ko ima zavezanec vrednostne papirje 
v gospodarjenju pri borznoposredniški družbi na podlagi pogodbe 
o gospodarjenju z vrednostnimi papirji. 
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100. V 98. členu je določeno, da se v dohodek, dosežen kol 
dobiček iz kapitala, vštevajo v davčnem letu doseženi dobički iz 
kapitala ali realizirane izgube iz kapitala. Pri tem se šteje, da i6 

dobiček dosežen ali izguba realizirana v času odsvojitve kapital 
Izraz »doseženi dobiček oziroma realizirana izguba« se nana& 
na dobičke oziroma izgube, ki so doseženi oziroma realiziral 
ob vseh odsvojitvah kapitala (tj. tistih, ki jih zavezanec opra1" 
prostovoljno in na lastno pobudo, kot tudi tistih, ki jih zavezan& 
ne opravi na lastno pobudo, a se štejejo za odsvojitev skladno t 
določbo 88. člena). 

Drugi dohodki (členi 99 -102) 

101. Z 99. členom so opredeljeni drugi dohodki, in sicer so to vSI 

tisti dohodki, ki jih ni mogoče uvrstiti med katerega od v zakonu 
predhodno navedenih obdavčljivih dohodkov (torej dohodka lZ 

zaposlitve, dejavnosti, kmetijstva, premoženja ali dobička 'z 

kapitala). Za druge dohodke pa se ne štejejo dohodki, ki se " 
skladu z 20. členom ne štejejo za dohodke po tem zakonu 
dohodki, ki so v skladu z 21. členom oproščeni plačila dohodnin« 
ter drugi dohodki, ki so v skladu s tem zakonom oproščeni plačil 
dohodnine ali se ne vštevajo v davčno osnovo. Kot drugi dohodi 
so primeroma navedene nagrade, darila, dobitki v nagradnih ig^ 
priznavalnine po zakonu o republiških priznavalninah in zakonu 0 

uresničevanju javnega interesa na področju kulture, doživljenjski 
mesečna renta po zakonu o žrtvah vojnega nasilja in zakona 0 

posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo, kadrovske in drug6 

štipendije, nadomestila, prejeta v zvezi z ustanovitvijo 
obremenitvijo pravice in drugi dohodki, doseženi s prenosof 
oziroma odstopom pravice na premoženju, ki je prenosljiva 
katere vrednost je mogoče izraziti v denarju in izplačila odkupa 
vrednosti v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidske$ 
zavarovanju in zakonom o prvem pokojninskem skladu Republik 
Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb■" 
naslednjih dveh členih so določeni dohodki, ki se le delo(& 
vštevajo v davčno osnovo, če presegajo določen znesek10 

oprostitve za določene vrste drugih dohodkov. 

102. V 100. členu so določeni drugi dohodki, ki se ne vštevajo ' 
davčno osnovo, in sicer so to kadrovske štipendije in tudi d/Vlr 
štipendije, kadar so izplačane štipendistom za študij v SloveKr 
če mesečno ne presegajo zneska minimalne plače in kadrovsM 
štipendije za študij v tujini, če mesečno ne presegajo znes& 
minimalne plače, povečane za 60%. Pri določanju višine minima 
plače se upošteva minimalna plača, kot je določena z zakonoi"' 
ki ureja minimalno plačo. Če se izplača štipendijo, ki prese9 
zgoraj navedeni znesek, se znesek štipendije, ki presed 
navedeni znesek, všteva v davčno osnovo in je torej obdavči' 

103. V 101. členu so določene oprostitve plačila dohodnine ^ 
posameznih vrst drugih dohodkov, če so izpolnjeni določeni po9°> , 
V skladu z navedenim členom se dohodnine ne plačuje od nagrS 

in priznanj za izjemne dosežke na humanitarnefl*' 
znanstvenoraziskovalnem, kulturnem, izobraževalnem, športneP 
ali socialnem področju, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

■ jih izplača država v skladu z zakonom ali ustanova, Mj* 
povezana oseba ali sedanji, prejšnji ali bodoči delodaja^ 
prejemnika ali osebe, ki je povezana s prejemnikom, 
ne gre za redni dohodek oziroma za dohodek za opravi 
delo oziroma storitev in 

■ je bil prejemnik nagrade ali priznanja izbran kot nagrajen 
brez lastne aktivnosti oziroma udeležbe pri prijavi na 'azP 
oziroma v postopku izbora nagrajenca. 

8. januar 20°* 

1 



eđ oproščene dohodke se primeroma ne bodo štele stalne 
esečne nagrade, ki jih v skladu s 15. členom zakona o Slovenski 
ademiji znanosti in umetnosti prejemajo člani navedene 
kemije, saj gre v tem primeru za redni mesečni dohodek. 

pačila dohodnine so oproščeni tudi posamezni prejemki, ki imajo 
'avo povračil stroškov, vendar so izplačana osebam, ki niso v 

sfovnem razmerju, in sicer pod pogojem, da je to edini prejemek 
Zl°ne osebe, prejet od posameznega izplačevalca. Gre za 

Biemke, namenjene pokritju stroškov prevoza, nočitve in 
ehrane, dokumentirane z računom, kadar je izplačilo opravljeno 
®" osebi, ki: 

is napotena ali pozvana s strani državnega ali drugega organa 
zaradi izvajanja dejavnosti tega organa; 
Prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva sodeluje v 
pr°stovoljnih, ljubiteljskih, humanitarnih, izobraževalnih, 
zdravstvenih, kulturnih, športnih, raziskovalnih, sindikalnih 
dejavnostih, v dejavnostih zbornic, v dejavnostih verskih 
skupnosti in v dejavnostih političnih organizacij, ustanovljenih 
na podlagi zakona o političnem združevanju, pod pogojem, 
da so navedene dejavnosti nepridobitne dejavnosti; 
sodeluje v dejavnostih društev in njihovih zvez, zaradi 
uresničevanja ciljev oziroma namenov, zaradi katerih so 
društva ustanovljena, ne pa v okviru opravljanja pridobitne 
dejavnosti 

^°seba v zvezi s tem prejme le povračilo navedenih stroškov do 

de 'i*6 povra^il stroškov, ki je določena za povračila delavcem iz ornega razmerja v skladu z uredbo vlade, določeno v 32. 
6nu tega zakona. 

navedenimi prejemki, ki so oproščeni plačila dohodnine, so 
ka(j

eclen' ,udi prejemki, namenjeni pokritju stroškov prehrane, 
0p ar|® Vplačilo opravljeno fizični osebi, ki na podlagi imenovanja 
Vo?

vi ,unkcijo člana volilnega odbora na podlagi predpisov o 
do 'n v zvez' s tem Preime '® povračilo navedenih stroškov 
iz d i 9 P°vračil stroškov, ki je določena za povračila delavcem 
člen ega razmeria v skladu z uredbo vlade, določeno v 32. 

zakona. Oprostitev velja tudi za prejemke, namenjene 
opr . str°šl<ov prevoza, nočitve in prehrane, kadar je izplačilo 
z m fizični osebi, ki je povabljena kot udeleženec na posvet 
str0^

narodno udeležbo in v zvezi s tem prejme le povračilo 
dela d° v'š'ne povračil stroškov, ki je določena za povračila 
\, 3pCem iz delovnega razmerja v skladu z uredbo vlade, določeno 

■ členu tega zakona. 

prg°'"for osebe, ki so navedene kot prejemniki navedenih 
z9ora-^°V oz,roma izplačila navedenih prejemkov, ne izpolnjujejo 1 navedenih pogojev, se izplačani prejemki v celoti obdavčijo. 

Z^odki, ki so v skladu z navedenim členom oproščeni 
pf/m

a dohodnine je navedeno tudi izplačilo odkupne vrednosti v 
zava

Bru Odrtega prenehanja prostovoljnega pokojninskega 
t/a s

rovanja zaradi pridobitve pravice do pokojnine, pod pogojem, 
*nesk3 niso 'zPlačane zavarovancu, temveč se v enkratnem 
*avar

U prenesei° izplačevalcu pokojnine v imenu in za račun 
Dri0O^

Vanca> M sklene zavarovanje, po katerem zavarovanec 
Oohod?™00 do doživljenjske mesečne rente. Med oproščenimi 
nagrt/ So določeni tudi prenosi sredstev med pokojninskimi 
opra ?rostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
Po/f .I6ni Pod pogoji in v skladu z 360. členom zakona o 

'hskem in invalidskem zavarovanju. 
104 
in s/Ce členu je določena davčna osnova za druge dohodke, 
PosJ *0' vsak doseženi dohodek, če ni s tem zakonom za 
^ vrsto dohodka drugače določeno, kot primeroma za 
Pii kat štipendijo, Izplačano štipendistu za študij v Sloveniji, 
rn/n, ®'1 se v davčno osnovo všteva le presežek zneska nad 

n° plačo. I/ navedenem členu je tudi določeno, da se v 

davčno osnovo ne všteva posameznega darila, če njegova 
vrednost ne presega 5.000 tolarjev oziroma če skupna vrednost 
vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 
10.000 tolarjev in dobitka v nagradnih igrah, ki niso igre na srečo, 
kjer je potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje, če 
vrednost dobitka ne presega 5.000 tolarjev. Vkolikor je navedeno 
darilo ali dobitek v nagradni igri višje vrednosti oziroma v višjem 
znesku, kot je določeno zgoraj, se navedeni dohodek obdavči od 
celotne vrednosti. 

Letna davčna osnova in davčne olajšave 
(členi 103 -116) 

Letna davčna osnova (člena 103 - 104) 

105. S 103. členom je določena letna davčna osnova od dohodkov 
rezidenta, in sicer kot vsota davčnih osnov od posameznih vrst 
dohodkov, ki jih zavezanec pridobi v posameznem davčnem letu. 
Na ta način se realizira koncept sintetične obdavčitve dohodkov 
fizičnih oseb, kar pomeni, da so različni dohodki na letni ravni 
agregirani oziroma združeni in se obdavčijo z enotnimi 
progresivnimi davčnimi stopnjami, določenimi z lestvico za odmero 
dohodnine. S tem bo uresničeno tudi načelo horizontalne enakosti, 
saj bodo zavezanci s približno enako visokimi dohodki 
obremenjeni s približno enako visoko dohodnino. Navedeni člen 
se uporablja samo za davčne zavezance rezidente. Zavezanci 
nerezidenti so zavezani plačevanju akontacije dohodnine od 
posamezne vrste dohodka, ki se jim bo štela kot dokončen davek. 

S prvim odstavkom je v splošnem določena letna davčna osnova 
rezidenta od dohodkov, pridobljenih v davčnem letu. To je vsota 
davčnih osnov po vrstah dohodkov, opredeljenih v poglavju III. 
Predmet obdavčitve, upoštevaje tudi povečanja in zmanjšanja, 
določena pri posamezni vrsti dohodka. V naslednjih odstavkih so 
določena znižanja in oprostitve, za katere je iz vsebinskih in tudi 
izvedbenih razlogov smiselno, da se priznavajo na letni ravni, in 
sicer: 

• zavezancem, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem 
normiranih odhodkov, se vsota davčnih osnov, ugotovljenih z 
upoštevanjem normiranih odhodkov, na letni ravni zmanjša še za 
obvezne prispevke za socialno varnost, vendar največ do višine 
davčne osnove (drugi odstavek); 
• v letno davčno osnovo se ne vštevajo določene obresti in 
določeni dohodki, ki jih zavezanec doseže pri vzajemnem skladu 
(tj. na podlagi delitve prihodkov sklada v obliki obresti ali v obliki 
dela dohodka, ki izvira iz prihodkov kvalificiranega vzajemnega 
sklada v obliki obresti), do višine 300.000 tolarjev letno. Med 
navedene obresti se bodo vštevale obresti na denarne depozite 
fizičnih oseb pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih ustanovljenih 
v skladu s predpisi v Sloveniji, vključno z dohodki iz varčevalnih 
pogodb po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, ter obresti 
na dolžniške vrednostne papirje, s katerimi se trguje na borznem 
trgu v Sloveniji. Za obresti, za katere bo veljala navedena oprostitev, 
se bodo štele tudi obresti, dosežene pri bankah drugih držav 
članic EU ter obresti na dolžniške vrednostne papirje s katerimi 
se trguje na priznanih borzah v državah članicah EU(tretji 
odstavek); 
- davčna osnova od dividend se na letni ravni rezidentu zmanjša 
za 35%. Zmanjšanje se ne prizna v primerih, ki so določeni v 
zakonu, ko z vidika namena to ni smiselno oziroma se namen 
dosega na drugačen način. Namen navedenega znižanja je 
blažitev ekonomske dvojne obdavčitve, do katere prihaja zaradi 
obdavčitve dobičkov na ravni pravne osebe z davkom od 
dohodkov pravnih oseb in obdavčitve navedenih dobičkov tudi 
na ravni fizičnih oseb - lastnikov ob razdelitvi (četrti, šesti, sedmi 
in osmi odstavek); 
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- davčna osnova od določenega dohodka, ki ga zavezanec 
doseže pri vzajemnem skladu (tj. na podlagi delitve prihodkov 
sklada v obliki dividend ali v obliki dela dohodka, ki izvira iz prihodkov 
kvalificiranega vzajemnega sklada v obliki dividend), se na letni 
ravni zmanjša za 35% (peti odstavek); 
- zavezanec ima možnost poračunavanja dohodka, ki ga bo 
dosegel pri določenem vzajemnem skladu (tj. na podlagi delitve 
prihodkov sklada v obliki iztrženih dobičkov pri naložbah ali v 
obliki dela dohodka, ki izvira iz prihodkov kvalificiranega 
vzajemnega sklada v obliki iztrženih dobičkov pri naložbah), na 
letni ravni z izgubo, ugotovljeno po poglavju dobiček iz kapitala 
(deveti odstavek); 
- zavezancem za davek od dohodka iz osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti se vsota davčnih osnov različnih 
vrst dohodka (katastrskega dohodka in drugih dohodkov, kot 
subvencij, dotacij, odškodnin ipd.), zmanjšana za oprostitve in 
znižanja in 62. in 63. člena tega zakona, zmanjša za obvezne 
prispevke za socialno varnost, ki jih iz naslova osnovne kmetijske 
in osnovne gozdarske dejavnosti zase plačuje zavezanec ter za 
pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest in dajatev za vzdrževanje 
melioracijskih naprav; 
- zavezanec za davek od dohodka iz osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti lahko v primeru, da je njegova 
davčna osnova od katastrskega dohodka negativna, to poračuna 
z davčno osnovo drugih dohodkov iz drugega odstavka 59. člena 
tega zakona, ki niso pridobljeni v zvezi z vlaganji v osnovno 
kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, torej praviloma z 
dohodkovnimi in okoljskimi plačili in to do skupne višine takih 
plačil; 
- tako ugotovljeno letno davčno osnovo iz osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti je mogoče zmanjšati še za olajšavo 
za investiranje v višini 20 % vloženih sredstev, ki jo je mogoče 
uveljaviti v letu uveljavitve pravice do olajšave in naslednjih štirih 
letih. 

106. S 104. členom je določeno povprečenje, kot poseben način 
ugotavljanja letne davčne obveznosti zavezanca. Gre za izjemo 
od splošnega načina določanja letne davčne obveznosti 
zavezanca na podlagi davčnih stopenj, določenih z lestvico iz 
117. člena zakona. Namen navedenega načina je ublažitev 
progresije v primerih, ko zavezanec na podlagi sodne odločbe 
dobi plače, vključno z zamudnimi obrestmi, za več let nazaj. V 
tem primeru se plače, vključno z zamudnimi obrestmi, sicer 
vključijo v celoti v davčno osnovo za dohodnino leta, v katerem 
jih je zavezanec prejel, vendar se obdavčijo po povprečni stopnji 
dohodnine enoletnih dohodkov. Povprečna davčna stopnja 
dohodnine enoletnih dohodkov se ugotovi tako, da se dohodnina 
od enoletnih dohodkov, ugotovljena z uporabo lestvice iz 117. 
člena, deli z davčno osnovo od enoletnih dohodkov. Pri določitvi 
davčne osnove enoletnih dohodkov se dohodek, ki se nanaša na 
več let, upošteva v enem sorazmernem delu glede na število let 
na katero se nanaša, pri čemer se dohodek ne more razdeliti na 
več kot na tri enake dele. Torej se tudi v primeru, če je dohodek 
prejet za več kot tri leta nazaj, pri ugotavljanju povprečne davčne 
stopnje enoletnih prejemkov lahko upošteva največ ena tretjina 
tega dohodka. 

Navedeni način povprečenja pa je uporabljen tudi v primeru, ko 
se zavezancu v davčno osnovo posameznega leta vštevajo 
dohodki, pridobljeni za namene dolgoročnih vlaganj, kot je to primer 
pri drugih dohodkih v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno 
gozdarsko dejavnostjo, namenjenih vlaganjem v osnovno 
kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost. V takem primeru se 
dohodki iz drugega odstavka 59. člena tega zakona, pridobljeni v 
povezavi z dologorčnimi vlaganji v to dejavnost sicer vštevajo v 
celoti v davčno osnovo za dohodnino v letu, v katerem so bili 
prejeti, vendar se obdavčijo po povprečni stopnji dohodnine. Ta 

se ugotovi tako, da se znesek takega dohodka razdeli na pe[ 
delov in v osnovo za ugotovitev povprečne davčne stopnje vkljU" 
le en del, torej 20 % celotnega zneska takega dohodka. 

107. V105. členu je določeno, da se dohodke rezidenta, od katere 
se v skladu z mednarodno pogodbo v Sloveniji na plačui1 

dohodnine, upošteva pri izračunu dohodnine od preostale9S 

obdavčljivega dohodka rezidenta. 

Davčne olajšave (členi 106 do 114) 

108. S členi 106-114 je določen sistem davčnih olajšav. Navedb 
sistem obsega standardne olajšave (splošna olajšava, oseb"e 

olajšave in posebna olajšava), posebne osbene olajšave 
olajšave, ki so povezane z dejanskim vlaganjem fizične osebe" 
določene namene. Olajšave so praviloma določene v absolutni 
znesku, razen olajšave za prejemnike pokojnin, nadomestil11 

invalidskega zavarovanja in priznavalnin, ki so določene v 

relativnem razmerju od odmerjenega dohodka in posebne oseb"6 

olajšave za samozaposlene v kulturi, ki je določena v odšteti"1 

od njihovih prihodkov iz dejavnosti. 

109. S 106. členom je določena splošna olajšava, katere nar"e" 
je izključitev iz obdavčitve dohodkov, ki jih posameznik minimal"0 

porabi za preživljanje in vzdrževanje samega sebe. Zato I 
namenjena vsem zavezancem rezidentom in se prizna P° 
pogojem, da drug rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave l 
vzdrževanega družinskega člana. Olajšava znaša 591.90 
tolarjev letno. 

110. S 107. členom so določene osebne olajšave, ki so namenje"s 

določenim kategorijam zavezah cev, ki imajo zaradi določei" 
značilnosti oziroma razmer povečane stroške lastneS 
preživljanja in vzdrževanja. Navedena olajšava se p"2" 
rezidentu, invalidu s 100% telesno okvaro, pod pogojem da 
bila priznana pravica do tuje nege in pomoči, na podlagi odločb 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, centra 2 

socialno delo ali občinskega upravnega organa, pristojnega 2 

varstvo borcev in vojaških invalidov. Olajšava na letni ravni zna 

3.441.500 tolarjev (prvi odstavek). Osebna olajšava pa se P^. 
tudi vsem zavezancem rezidentom po dopolnjenem 65■ '® . 
starosti, in sice v višini 275.300 tolarjev letno (drugi odstaven 
Osebna olajšavu se prizna ludi rezidentu, prejemniku pokojrf 
iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavaroval ' 
prejemniku nadomestila iz naslova obveznega invalidske'0 
zavarovanja in prejemniku priznavalnine, in sicer v višini 1** 
od odmerjenega prejemka zavezanca (tretji do peti odstaven- 

111. S 108. členom sta določeni dve posebni osebni olajšaf. 
sicer za dijake in študente za dohodke, prejete za delo Pr*j 
študentskih servisov in olajšava za samozaposlene v kultni 

V prvem odstavku 108. člena je določena olajšava za di,/a**- 
študente, katere namen je pomagati mladim, ki se izobražujeP 
ta način, da se njihovi dohodki od dela preko študentskih serV*Zft 
pod določenimi pogoji davčno bolj ugodno obravnavajo, in sl ^ 
tako, da se jim prizna znižanje letne davčne osnove v višini 668■ 
tolarjev letno. Takšno znižanje lahko uveljavlja rezident, ki izpoM ^ 
naslednje pogoje: se izobražuje, ima status dijaka ali študent' 
ni dopolnil 26. let starosti in njegovi dohodki, obdavčljivi P°Lp 
zakonu, v letu, za katero se odmerja dohodnina, ne presek, 
1.600.000 tolarjev. Navedena olajšava se pod enakimi pogoji p"1^ 
tudi osebam, ki so starejše od 26. let, če se vpišejo na štud'! ^ 
26. leta starosti, in sicer se olajšava prizna za dobo največ " ^ 
od dneva vpisa za dodiplomski študij in za dobo največ 4 le,a 

dneva vpisa za podiplomski študij. 
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drugem odstavku je določena olajšava za samozaposlene v 
,UrL ki izpolnjujejo naslednje pogoje: samostojno opravljajo 

tecializiran poklic na področju kulturne dejavnosti, je vpisan v 
zvid samozaposlenih v kulturi, gre za poklic, ki je značilen 
m° za kulturne dejavnosti, nima sklenjenega delovnega 

Zn)erja in ne opravlja druge dejavnosti in njegovi prihodki iz 
javnosti v letu, za katero se odmerja dohodnina ne presegajo 

■ OO.ooo tolarjev. Osebam, ki izpolnjujejo navedene pogoje je 
*nana posebna olajšava v višini 15% prihodkov letno. 

la^ ^ členu je določena posebna olajšava, ki se prizna 
D^

eiancem rezidentom, ki vzdržujejo družinske člane, zaradi 
^večanih stroškov, ki jih imajo zaradi obveznosti vzdrževanja 
v:,
ilnsk'h članov. Za vzdrževanega otroka se olajšava prizna v 
'ni 474.900 tolarjev letno. Navedena olajšava se poveča za 

in s tolariev za drugega in vsakega nadaljnjega otroka. Tako 
5oq ola^ava za prvega otroka 474.900 tolarjev, za drugega 
S7 

30° tolarjev, za tretjega 543.700 tolarjev, za četrtega otroka 
J00 tolarjev, in za vsakega nadaljnega otroka se poveča še 

otolarjev. Višja olajšava za otroka se prizna, če gre za 
^ ' ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do 
d 

aWca za nego otroka po zakonu o starševskem varstvu in 
piskih prejemkih, in sicer v višini 1.720.800 tolarjev letno. 

rnorideni' po v'^'n' raz^ni olajšavi za vzdrževanega otroka, se 
Po S6boino izključujeta, kar pomeni, da olajšava za otroka, ki Posebno nego in varstvo ni določena kot dodatna 
kj'

ava- Za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana, 
1 otrok, pa se prizna olajšava v višini 474.900 tolarjev letno. 

P/ 
2. 

6 na to, da se olajšava priznava zaradi povišanih stroškov 
?a 

ezanca v zvezi z vzdrževanjem družinskih članov, se olajšava 
Zdr r0l<a' k' P°trebuje posebno nego ne prizna, če je otrok zaradi 
irris n,a' usPosabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem 
da t

Celodn^no brezplačno oskrbo, razen če zavezanec dokaže, v tem času materialno skrbi za otroka. Glede na namen 
«£* za otroke se le-ta tudi ne prizna zavezancu, katerega 
st-n.-,e v niništvu, razen če dokaže, da tudi v tem času materialno krbi za otroka. 

ias>l<k^nem se Poset)na olajšava za posamezno leto prizna le za 
prgL ° ,e zavezanec vzdrževanega družinskega člana dejansko 
zato °laišavai° vezana na vzdrževanega družinskega člana, sarn 

Se lahko prizna za istega vzdrževanega družinskega člana 
cs'o° 6nemu zavezancu, drugemu pa le morebitna razlika do 
0 .ne višine olajšave. Če se zavezanci ne morejo sporazumeti 
tiru™' kdo bo uveljavljal olajšavo za istega vzdrževanega 
rtB, skgga člana, se vsakemu zavezancu prizna sorazmerni 
el olajšave. 

1 j3 t. 
Potreh 11°' ^lenu so °Pr0deljeni vzdrževani družinski člani, za 
člane 6 uveljavVanJa posebne olajšave za vzdrževane družinske 
s8 ' do'oc"e/1e v 109. členu. Za vzdrževanega družinskega člana 
Zavez do'0^er"m' pogoji lahko šteje zakonec, tako tisti, ki živi z 

kafnCem v zakonski zvezi, kot zunajzakonski partner, otrok, 
otrok 

ere9a se šteje lasten otrok, posvojenec, pastorek oziroma 
iinuk ^Hajzakonskega partnerja ter pod določenimi pogoji tudi 
Du L ali sestra, starši ter član gospodinjstva zavezanca, ki 
vir dohodi"9 kmeti'ska ln osnovna Q°zdarska dejavnost edini 

IT 4. § < * 
o/ays 

111- členom se pravica uveljavljanja splošne olajšave, 
olajša 6 23 °sebe po dopolnjenem 65. letu starosti ter posebne 
o$ebo6,Za vzdrževane družinske člane razširja tudi na fizično 
o/gij ' ' rezident države članice Evropske unije. Navedene 

Ve lahko takšna oseba uveljavlja, če v Sloveniji dosega 

dohodke iz zaposlitve, dohodke iz opravljanja dejavnosti ali 
dohodke iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki so 
obdavčeni v Sloveniji, terčedokaže, da navedeni dohodki znašajo 
najmanj 90% njegovega celotnega obdavčljivega dohodka v 
davčnem letu. 

115. S 129. členom je določena davčna olajšava za tistega 
zavezanca rezidenta, ki zase plačuje premijo prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja. Olajšava se prizna, če 
plačuje premijo izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v 
Republiki Sloveniji ali v državi članici Evropske unije in če je 
pokojninski načrt odobren in vpisan v poseben register, v skladu 
s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. Olajšava se prizna v obliki znižanja letne davčne 
osnove v višini plačane premije, vendar največ do zneska, ki je 
enak 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje za zavarovanca in ne več kot 549.400 tolarjev letno. 
Zgornji letni limit priznane premije se uskladi in objavlja na način, 
kot je določeno s 114. členom tega zakona. 

V primeru, da premijo prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja plačujeta delojemalec in delodajalec v korist 
delojemalca, se pri ugotavljanju limita, do katerega se lahko 
priznava olajšava po navedenem členu, upošteva kumulativni 
znesek vplačanih premij delojemalca in delodajalca, ki jih je vplačal 
v korist delojemalca. V primeru, da kumulativni znesek plačanih 
premij presega limit, do katerega se lahko uveljavlja olajšava, ima 
pri uveljavljanju olajšave prednost delodajalec. To pomeni, da lahko 
zavezanec - delojemalec uveljavlja olajšavo samo do tistega 
zneska vplačane premije, kije enaka razliki med limitom in premijo, 
ki jo je zanj vplačal delodajalec. Navedena pravila se uporabljajo 
tudi v primerih, ko je zavarovanec istočasno vključen v pokojninski 
načrt kolektivnega zavarovanja in v pokojninski načrt 
individualnega zavarovanja. 

116. V 113. členu so določene olajšave za različne namene, ki 
znižujejo letno davčno osnovo. Gre za olajšave, ki so povezane 
z dejanskim vlaganjem fizične osebe v določene namene. Namen 
navedene olajšave je spodbuditi zavezanca za navedena vlaganja. 
Nameni vlaganj, za katera se bo po tem členu uveljavljala olajšava 
so: 
■ za samoprispevek, uveden v skladu s predpisi o 

samoprispevku; 
- za prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje pri pravnih 

osebah s sedežem v Sloveniji v skladu s predpisi, ki urejajo 
prostovoljno zdravstveno zavarovanje, za nakup zdravil, 
zdravstvenih in ortopedskih pripomočkov; 

■ za prostovoljne denarne prispevke in vrednost daril v naravi 
za humanitarne, dobrodelne, kulturne, izobraževalne, 
znanstvene, športne, ekološke in religiozne namene, če so 
izplačani osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi v 
Sloveniji organizirane za opravljanje tovrstnih dejavnosti ter 
za navedene prispevke in darila, izplačana invalidskim 
organizacijam; 
za nakup ali gradnjo stanovanjske hiše ali stanovanja za 
rešitev stanovanjskega problema zavezanca ter za 
vzdrževanje stanovanja ali stanovanjske hiše; 

- za nakup likovnih del, leposlovnih knjig, nosilcev audio-video 
vsebin in za obnovo kulturnih spomenikov; 

• za plačane zneske šolnine in zneske za nakup učbenikov in 
strokovne literature v zvezi z izobraževanjem po javno 
priznanih izobraževalnih programih; 

- za plačane zneske za priklop na internet in nakup ustrezne 
terminalne opreme; 

- za plačane članarine političnim strankam in sindikatom. 
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Letna davčna osnova se znižuje za plačane zneske za zgoraj 
navedene namene, vendar ne več kot je določeno z zakonom. 
Olajšava za plačane zneske samoprispevka se lahko uveljavlja 
največ do zneska, določenega v skladu s predpisi o 
samoprispevku. Olajšava za ostale namene skupaj lahko znaša 
največ 2% letne davčne osnove zavezanca. Pogoj za priznanje 
znižanja letne davčne osnove je, da zavezanec plačila za 
navedene namene dokaže z ustreznimi dokumenti, ki glasijo na 
njegovo ime. 

117. S 114. členom je določen način uskladitve olajšav, ki so 
določene v absolutnih zneskih. Navedene olajšave se uskladijo s 
koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za mesec 
november tekočega leta v primerjavi z mesecem novembrom 
prejšnjega leta, po podatkih Statističnega urada Republike 
Slovenije. Usklajeni zneski se bodo objavljali v Uradnem listu 
Republike Slovenije, in sicer najkasneje v decembru tekočega 
leta za naslednje davčno leto. 

Odmera dohodnine (člena 115 in 116) 

118. S 115. členom je določeno, kako se določi neto letna davčna 
osnova. To je letna davčno osnova, od katere se odmeri dohodnina 
po progresivnih stopnjah, določenih z lestvico iz 117. člena tega 
zakona. Neto letna davčna osnova je torej osnova, določena s 
103. členom zakona, zmanjšana za vse olajšave, ki znižujejo 
letno davčno osnovo. 

119. V 116. členu je določen način določanja olajšav in lestvice za 
zavezanca, ki je rezident le del davčnega leta. Navedeni člen 
torej določa razmejevanje lestvice davčnih stopenj in olajšav za 
zavezanca v letu, v katerem postane ali preneha biti rezident. 

Pomembno je poudariti, da bo od trenutka, ko oseba postane ali 
preneha biti rezident, moral biti dohodek te osebe razdeljen med 
obdobje davčnega leta, ko je bila ne rezident in obdobje, ko je bila 
rezident. Enak izračun se izvede, ko oseba zapusti Slovenijo in 
preneha biti rezident po splošnih pogojih. Dan, ko oseba zapusti 
državo in se preseli v tujo državo, bo datum, od katerega bo 
oseba pridobila lastnost nerezidenta. Od tega dne dalje bo ta 
oseba obdavčljiva le še po slovenskem viru dohodka. 
Zavezančeva obveznost kot obveznost rezidenta ali nerezidenta, 
se ugotavlja po osebnem statusu v času, ko je dohodek pridobljen. 

Stopnje dohodnine (člen 117) 

120. S 117. členom se določajo stopnje dohodnine. Stopnje 
dohodnine so progresivne, določene glede na višino neto letne 
davčne osnove zavezanca (od 16% do 50%). Stopnje dohodnine 
in neto letne davčne osnove, na podlagi katerih se bo določala 
davčna obveznost oziroma dohodnina (lestvica), so določene za 
leto naprej. 

Z zakonom je določena lestvica za odmero dohodnine, s tem, da 
je v prehodnih določbah zakona (prvi odstavek 134. člena) za 
leto 2005 določena lestvica, v kateri je za tretji in četrti davčni 
razred določena nekoliko višja stopnja dohodnine, ki je v 
kombinaciji z nekoliko nižjo splošno olajšavo za leto 2005, kot je 
sicer določena, v funkciji doseganja delne razbremenitve 
dohodkov v letu 2005. Polna razbremenitev dohodkov bo dosežena 
leta 2006. Za naslednja leta se bo lestvica za odmero dohodnine 
določala tako, da se bodo zneski neto letnih davčnih osnov iz 
lestvice, določene v 117. členu, uskladili s koeficientom rasti cen 
življenjskih potrebščin v Sloveniji, zneski dohodnine pa se bodo 
ustrezno izračunali. Usklajene zneske ugotovi minister za finance 
in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in sicer najkasneje 
v decembru tekočega leta za naslednje leto. Prva uskladitev 
zneskov se bo opravila za leto 2006. 

Obveznost plačevanja dohodnine (členi 118-121) 

121. V 118. členu je določena obveznost plačevanja dohodnin6 

na letni ravni. Na letni ravni dohodnino za zavezanca odmev 
davčni organ na podlagi napovedi, ki jo vloži zavezanec. Odrne® 
in poračun dohodnine se za posamezno davčno leto opravi p° 
preteku leta, z odločbo davčnega organa. Od dohodnin61 

odmerjene zavezancu za posamezno davčno leto, se odštel6 

med letom plačana dohodnina od posameznega dohodka, W se 

šteje za akontacijo dohodnine. Poračun dohodnine na letni ravt" 
se opravi z doplačilom zavezanca v primeru, ko je zneseK 
odmerjene dohodnine večji od zneska med letom plačah 
akontacije dohodnine ali z vračilom razlike dohodnine zavezani 
v primeru, ko je znesek odmerjene dohodnine manjši od meo 
letom plačane akontacije dohodnine. 

122. V 119. členu je določena obveznost plačevanja akontacf 
dohodnine med letom od vseh vrst dohodkov ter splošna pra^3 

v zvezi z akontacijami dohodnine, ki veljajo za vse vrste dohodki 
rezidenta in nerezidenta, ki so predmet obdavčitve s te^ 
zakonom, razen če s tem zakonom ali zakonom o davčnef 
postopku ni drugače določeno. Z akontacijo dohodnine se razum6 

plačevanje dohodnine med letom, ki se poračuna z letnih 
obračunom dohodnine. Osnove, od katerih se plačuje akontadl6 

dohodnine in davčne stopnje so določene za vsako vrsto dohodi 
posebej v členih od 122 do 127. Roki ter način plačila akontacij6 

dohodnine bo določen z zakonom o davčnem postopku. 

Akontacija dohodnine se zavezancu, ki je rezident Slovenil6' 
odšteje od dohodnine odmerjene za posamezno davčno le,c' 
Zavezancu, ki ni rezident Slovenije, se akontacija dohodnine štel6 

kot dokončen davek (ni obveznosti letnega poračuna dohodni 
od vseh vrst dohodkov), razen kadar gre za zavezanC 
nerezidenta, ki je rezident države članice Evropske unije 1 

izpolnjuje pogoje iz 111. člena tega zakona. V tem primeru se tudi 
nerezidentu akontacija dohodnine lahko odšteje od dohodnine 
dohodkov, doseženih v Sloveniji, za posamezno davčno leto- 

od 

123. V 120. in v 121. členu je določeno, da se bodo med' 
plačevale akontacije dohodnine, izračunane na podlagi davčne9 
obračuna, ki ga bo opravil plačnik davka z davčnim odteglj^8 

ali pa zavezanec sam ali na podlagi odmere akontacije dohodni ' 
ki jo bo opravil davčni organ na podlagi napovedi zavezanca ° 
pa na podlagi podatkov o katastrskem dohodku. Roki in na" 
plačevanja akontacije dohodnine od posameznih vrst dohod*0 

bo določen z zakonom o davčnem postopku. 

Akontacije dohodnine - osnove in stopnje 
(členi 122 -127) 

124. S 122. členom je za akontacijo dohodnine od dohodkall 

zaposlitve določena osnova, stopnje ter način upošteva"I 
določenih olajšav pri izračunavanju in plačevanju akontacf 
dohodnine, z namenom čim bolj približati akontacije dohodi 
letni obveznosti iz naslova dohodnine. 

Od dohodka iz delovnega razmerja in od pokojnine, ki* I lllllVt g 
izplačujejo za mesečno obdobje, se akontacija dohodi 

11 izračunava in plačuje z upoštevanjem stopenj dohodnin6 

lestvice, določene v 117. člena tega zakona, preračunane n* 
12 in osnov, določenih za dohodke iz zaposlitve z skladu i 
31. in 32. členom tega zakona. Pri tem se lahko upošteva tudi' „ 
zneska splošne, osebne in posebne olajšave, določene v 
s 106., 107. in 109, členom tega zakona, pod pogojem, 
zavezancu olajšava priznana. Navedeno velja ob pogoju, 
dohodek dosežen pri glavnem delodajalcu. Za glavw 
delodajalca se šteje delodajalec, pri katerem zavezanec 
pretežni del svojega dohodka iz delovnega razmerja. 
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dohodka iz delovnega razmerja, katerega izplačuje 
°oa/a/ec, ki ni glavni delodajalec zaposlenega, se akontacija 

doh°dn'ne obra6unava Pa stopnji 25% od osnove, določene za 
in h°dl<e >Z delovne9a ozmerja z 30.31. in 32. členom tega zakona rez upoštevanja olajšav, kot veljajo za dohodek, ki ga izplača 

Svr>i delodajalec. 

'' navedenim členom (četrti in peti odstavek) so določena tudi 

doh oz'roma način ravnanja pri izračunavanju akontacije 
i2M°^n'ne v Primerih, ko se dohodek iz zaposlitve ali pokojnina a ^ več delih ali ko se izplača za več mesecev skupaj. 

°ntacija dohodnine od dohodka iz vsakega drugega odvisnega 
otj rf^6nega razmeria a'' razmerja na drugi podlagi, se izračuna 
c/o c"e osnove, določene v četrtem in petem odstavku 30. "a tega zakona, in sicer po stopnji 25%. 

jz ' ® 123. členom se določa akontacija dohodnine od dohodka 
cu e{avn°sti, in sicer tako akontacija dohodnine od dohodka, 
O0 ®Zenega z opravljanjem dejavnosti, kot akontacija dohodnine 

°hodka, doseženega s posameznim poslom. 
Ako 
<Je/ ntac'ia dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem 
osn Vnost'' se za posamezno davčno leto izračuna od davčne 
ter °Ve'.vkl^no z zmanjšanjem in povečanjem davčne osnove 
po avčnimi olajšavami, kot je določeno v poglavju III.2.1. ter 
in s ° osebno olajšavo določeno v drugem odstavku 108. člena 
iai!°erp0 st°Pniah dohodnine, kot so določene v 117. členu tega 

Akontacija se izračuna na podlagi dejansko doseženega 
°dka za posamezno leto, in sicer po preteku leta. 

Tqi^q 
*ko u9°tovliena akontacija dohodnine se poračuna s predhodno 
in 

c'j° dohodnine tako, da se predhodna akontacija dohodnine 
a*to 0reb'tn' davčni odtegljaj iz 55. člena tega zakona odštejeta od 
Vod i i9 dohodnine. Morebitni poračun akontacije (vračilo ali 
0đfn

atf'M se za razliko od sedaj veljavnega načina (na ravni 
tioh 6re d°h°dnine) izvrši že na ravni obračuna akontacije i°d«ne od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, 
pos;o

rse izvrši v rokih in na način, določen z zakonom o davčnem 

op
e*hodna akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z 

3kon,ianiem dejćtvnosti pa se za davčno leto določi v višini 
tfe/a aC''6 doh°dnine od dohodka, doseženega z opravljanjem 
đ0horii°st' po zadnjem obračunu akontacije dohodnine od 

1 doseženega z opravljanjem dejavnosti, razen če ni z 
a//o/7?"1, drugače določeno (za tiste, ki začenjajo z dejavnostjo 
°d iz ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih 

Mhori na u90tavlianJe davčne osndve na podlagi dejanskih 
'n na !n odhodkov). Predhodna akontacija se plačuje v rokih način, določen z zakonom o davčnem postopku. 

iont) Vezance' k' ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem 
plsču-an'h odri°dkov, se akontacija dohodnine obračunava in 
in sJ

e od osnove, določene za te zavezance v poglavju III.2.1., 
c(a^c-9rpo st°pnji 25%. Zavezancem, ki bodo ocenili, da bodo v 
oigu 6m letu izpolnili pogoje za uveljavljanje posebne osebne 
l*včn

Ve iz dru9ega odstavka 108. člena tega zakona, se bo 
n$v
a osnova za akontacijo dohodnine lahko zmanjšala tudi za 

6n° Posebno osebno olajšavo. 
§ 

°dstavkom 123. člena se zavezancem, ki ugotavljajo 
dgje 

0 °snovo na podlagi upoštevanja normiranih odhodkov, 
to$esnio*nost- da se akontacija dohodnine od dohodka, 
nim^ega z opravljanjem dejavnosti, izračunava in plačuje po 
tfe Za °Pni' °d 25%, vendar ne po nižji od 10%, in sicer v primeru, 
°Praw e*anec Plačuie prispevke za socialno varnost iz naslova 
rr,ož'

ania dejavnosti. Namen tega člena je, da se zavezancu da 
Dkiev

s'' da s tem, ko se sam odloči o stopnji, po kateri bo 
akontacijo dohodnine, sam čim bolj uskladi med letom 

plačano akontacijo dohodnine z letno dohodninsko obveznostjo. 
Ker se osnova za akontacijo dohodnine ne more zniževati za 
plačane prispevke za socialno varnost, bi plačevanje akontacije 
po 25% stopnji, zlasti za zavezance z nižjimi skupnimi dohodki, 
pomenilo velika vračila dohodnine oziroma prevelika plačila 
akontacije med letom. 

Akontacija dohodnine od dohodka, doseženega s posameznim 
poslom, se obračuna in plača od osnove, določene v poglavju 
III.2.2., in sicer po stopnji 25%. 

126. V 124. členu se določa, da se za izračun dohodnine od 
dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 
med letom od katastrskega dohodka, zmanjšanega za olajšave 
iz 62. do 64. člena zakona, izračunava akontacija dohodnine po 
stopnji 10 %, razen za nerezidente, katerim se dohodnina izračuna 
od enake osnove v višini 16%. Razlika izhaja iz dejstva, da imajo 
rezidenti v okviru odmere dohodnine možnost uveljavljanja drugih 
olajšav kot npr. za vzdrževane družinske člane, olajšavo na račun 
plačanih prispevkov za socialno varnost itd, zaradi česar je 
efektivna davčna stopnja za dohodek iz tega vira praviloma precej 
nižja od najnižje davčne stopnje v lestvici. Zato pogosto prihaja 
do poračunov dohodnine. Da bi se jim izognili, se je stopnja z 
akontacijo določila približno na ravni dosedanje efektivne 
povprečne davčne stopnje za dohodke iz tega vira. Nerezidenti 
večinoma te možnosti nimajo, zato jim je bila akontacijska stopnja 
določena na ravni najnižje davčne stopnje. Od vsakega drugega 
prihodka iz tega vira se izračuna in plača akontacija dohodnine 
po stopnji 13 %, ki je iz zgoraj naštetih razlogov spet določena 
nekoliko nižje kot najnižja davčna stopnja v lestvici. 

127. Od dohodkov iz premoženja se v splošnem izračunava 
akontacija dohodnine po stopnji 25%. Od vrste dohodkov iz tretjega 
odstavka 103. člena, za katere velja letni neobdavčen znesek, 
se akontacija dohodnine izračunava po stopnji 15% (ne glede na 
višino tega dohodka). Akontacije dohodnine se ne izračunava in 
plačuje od obresti iz 74. člena zakona (tj. obresti od dolgoročno 
vezanih denarnih sredstev in iz dolgoročnega varčevanja pri 
bankah in hranilnicah). V določbah šestega in sedmega odstavka 
125. člena je z namenom blažitve ekonomske dvojne obdavčitve 
določenih dividend, v povezavi z določbama šestega in sedmega 
odstavka 103. člena, določena metoda znižanja dohodnine. 
Navedena metoda velja v primeru, ko družbenik rezident ali tihi 
družbenik rezident prejme dividende od osebne družbe v Sloveniji 
ali od nosilca tihe družbe v Sloveniji. V teh primerih se kot akontacija 
dohodnine družbenika oziroma tihega družbenika šteje tudi davek 
od dohodka osebne družbe, plačan od deleža družbenika pri 
dobičku osebne družbe oziroma davek od dohodka nosilca tihe 
družbe, plačan od deleža tihega družbenika pri dobičku nosilca 
tihe dmžbe. 

128. Od dobička iz kapitala se izračunava akontacija dohodnine 
po stopnji 25% (126. člen). 

129. V 127. členu je določena osnova in stopnja, od katere se 
izračunava in plačuje akontacija dohodnine od drugih dohodkov. 
Izračunava se od osnove, določene z drugim odstavkom 100. 
člena in z 102. členom tega zakona, in sicer po stopnji 25%. 

Odprava dvojnega obdavčevanja dohodkov rezidenta 
/z virov izven Slovenije (členi 128 -132) 

130. V členih 128 -132 je določena metoda odprave dvojnega 
obdavčevanja dohodkov rezidenta Slovenije, ki jih dosega iz virov 
izven Slovenije, tj. metoda navadnega odbitka z omejitvijo po 
državah. Po tej metodi se rezidentu v Sloveniji odmerjena dohodnina 
zmanjša za ustrezni znesek dohodnine (tj. odbitek), plačane v 
drugi državi od dohodka z virom v tej državi, ki je vključen v 
davčno osnovo v Sloveniji (128. člen). 
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131. V prvem odstavku 129. člena je določeno, da se odbitek 
dohodnine priznava v znesku, ki je enak manjšemu od: 

- zneska dohodnine od dohodkov z virom v drugi državi, ki je 
bil dokončen in dejansko plačan, ali 
zneska dohodnine, ki bi ga bilo treba plačati po tem zakonu 
od tujih dohodkov, če odbitek ne bi bil možen. 

V tretjem odstavku 129. člena je določeno, da se v primerih, ko 
rezident dosega dohodke v državi, s katero ima Slovenija 
sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja dohodka, za dokončen tuji davek na dohodke iz te 
države šteje znesek tujega davka po stopnji, določeni v pogodbi. 
V pogodbah je pri določenih vrstah dohodkov (tj. dividende, obresti 
in licenčnine ter avtorski honorarji) namreč določena najvišja 
stopnja davka od teh dohodkov v državi vira. 

V četrtem odstavku 129. člena je določeno, da se presežek 
dejansko plačane dohodnine v tujini, ki presega priznani odbitek 
po merilu dohodnine, ki bi jo bilo potrebno plačati po zakonu od 
dohodnini od tujih dohodkov, ne more prenašati in uveljavljati kot 
odbitek dohodnine od dohodka iz virov v drugih državah in ne 
prenašati in uveljavljati kot odbitek dohodnine v naslednjih ali 
preteklih davčnih obdobjih. 

132. V130. členu je določeno, da je zavezanec, ki uveljavlja odbitek 
dohodnine, davčnemu organu dolžan predložiti ustrezna dokazila 
o davčni obveznosti v tujini. Način predložitve dokazil in njihova 
ustreznost bosta natančneje opredeljena v zakonu o davčnem 
postopku. 

133. V 131. členu je določeno, da mora zavezanec v primeru, ko 
se zaradi sprememb davčne obveznosti v tujini, zlasti v primeru 
vračila tujega davka, spremeni odbitek dohodnine, ki se prizna v 
Sloveniji, v obdobju, ko je do spremembe davčne obveznosti v 
tujini prišlo, povečati davčno osnovo za dohodnino v Sloveniji, in 
sicer za znesek, ki ustreza razliki med priznanim odbitkom v 
Sloveniji in odbitkom, ki bi bil možen, če bi se sprememba 
upoštevala. 

134. V132. členu je določeno, da se znesek obračunane dohodnine 
v Sloveniji s priznavanjem odbitka za ustrezni znesek tuje 
dohodnine lahko zmanjša največ do zneska obračunane 
dohodnine v Sloveniji. Presežki tujega davka nad dohodnino v 
Sloveniji se ne morejo prenašati in uveljavljati kot odbitki v prihodnjih 
ali preteklih davčnih letih. 

Prehodne in končne določbe (členi 133 -150) 

135. S 133. členom je dano pooblastilo ministru za finance za 
izdajo podrobnejših predpisov o izvajanju zakona o dohodnini. 

136. V 134. členu je določena prehodna rešitev za odmero 
dohodnine za leto 2005, in sicer je za navedeno leto določena 
lestvica za odmero dohodnine, po kateri je v tretjem in četrtem 
davčnem razredu določene nekoliko višja stopnja dohodnine kot 
je določena v lestvici iz 117. člena. Z drugim odstavkom pa je za 
leto 2005 kot prehodna rešitev določena splošna olajšava v 
nekoliko nižjem znesku kot je z določbo 106. člena tega zakona. 
Obe navedeni določbi imata namen doseči delno razbremenitev 
dohodkov v letu 2005. Polna razbremenitev dohodkov bo dosežena 
v letu 2006. 

137. S prvim odstavkom 135. člena je določena prehodna ureditev 
za prvo leto veljavnosti tega zakona, in sicer v zvezi z 
upoštevanjem zahtevanih pogojev v tem letu, določenih za 
možnost ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih 
odhodkov. V prvem letu veljavnosti tega zakona se ne upošteva 
pogoj iz 4. točke tretjega odstavka 36. člena tega zakona. 

poročevalec, št. 2 

Upoštevajo se samo prvi trije pogoji. 

Z drugim odstavkom je določeno, da se pogoj iz 4. točke tretjeS> 
odstavka 36. člena tega zakona, ki se nanaša na zaporedna le® 
upošteva na način, da se zaporedna leta začnejo šteti s 1.1.200"' 
To pomeni, da zavezanci, ki bodo ugotavljali davčno osnovo \ 
letu 2005 na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, bodo lahj 
prešli na ugotavljanje davčne osnove na podlagi normirafl 
odhodkov vletu 2008, če bodo izpolnjevali predpisane pogofi 
36. členu tega zakona. 

S tretjim odstavkom je določeno, kdaj lahko zavezanec zahte"1 

ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov* 
davčno leto 2005. Takšno obravnavo lahko zahteva v zadnf 
dveh mesecih (v novembru in decembru) leta 2004. 

138. S 136. členom je določena olajšava za investiranje v 
2005, ki ima prehodno naravo glede na olajšavo za investira 
določeno v prvem odstavku 48. člena. V letu 2005 bo zaveza 
lahko uveljavljal znižanje davčne osnove v višini 30 
investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva, &z 

v osebna motorna vozila, pohištvo in pisarniško opremo (t>'° 
računalniške opreme) in v neopredmetena dolgoročna sredsA™ 
če bo šlo za investicije v ta sredstva v Sloveniji. Pogoji določen' 
drugem do šestem odstavku 48. člena veljajo tudi za olajšavo < 
investiranje v letu 2005. 

139. S prvim in drugim odstavkom 137. člena je določena uredttjj 
v zvezi z olajšavami, ki so uveljavljene po zakonu o dohodnj • 
veljavnem do uveljavitve tega zakona, in sicer se podal)»jj 
uporabnost določenih določb zakona, veljavnega do uveljavi 
tega zakona (47.'in 48. člen ter določbe prvega in druge" 
odstavka 50. člena). 

S tretjim odstavkom 137. člena je določeno, da se tudi davo"1 

olajšave, ki so bile uveljavljene po zakonu od dohodnini, veljav1* ^ 
do uveljavitve tega zakona (investicijska olajšava, olajšavi 
zvezi z rezervacijami za investicijska vlaganja, olajšava 
zaposlovanje), za zavezanca, novega zasebnika oziroma P'^a 
osebo, v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti zavezaI*' 
in ob izpolnjevanju pogojev po četrtem odstavku 39. j 
obravnavajo na način, kot da do prenehanja opravljanja dejaV 
ne bi prišlo. Navedeno pomeni, da se osebi, ki prene 
opravljanjem dejavnosti, ne povečuje davčna osnova za< 
neizpolnjevanja pogojev, novi zasebnik oziroma pravna ose 
pa mora ravnati v skladu s 137. členom tega zakona. 

140. Z 138. členom se določa prva uskladitev zneskov, 
določeni s 114. in 117. Členom, ki se prvič opravi za leto 200*>■ 

141. V 139. členu je določeno, da se obresti ■ razen obres11"* 
posojila, dana fizičnim in pravnim osebam, ki so obdavčene 
veljavni ureditvi - obračunane do 1.1.2005, ne glede na to, kdat 
plačane, ne obdavčujejo. Podobno se obdavčijo prBtnft^ 
Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme, ki jih bo od dn ^ 
začetka uporabe tega zakona (tj. v letu 2005 in prihodnjih !e ^ 
država zagotavljala varčevalcem na podlagi že obstoječih aH n° j( 
varčevalnih pogodb. Prav tako je v tem členu določeno, de 
dohodek, dosežen na podlagi pogodbe o življenjsK 
zavarovanju, ki je bila sklenjena do dneva začetka up0' 
zakona, ne obdavčuje. 

142. V 140. členu je določeno prehodno obdobje, v katerert * 
bodo obresti in določeni dohodki, ki imajo naravo obreS'1^ 
vzajemnem skladu, v začetku le deloma in postopno vedn° ^ 
zajeli v obdavčitev. Polno zajetje teh dohodkov v obdavčil * 
določeno po preteku treh prehodnih let (tj. v letu 2008 in prih°° 
letih). 
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22 . 141 ■č,enu ie določeno, da se bo določba drugega odstavka 
doh a- določa oprostitev plačila dohodnine od naštetih 
Slo °dl(0v nerezidentov, pričela uporabljati z dnem, ko se bo v 
Prih Bn'*' pričela uporabljati Direktiva o obdavčitvi dohodka od rankov v obliki plačila obresti, ki je bila sprejeta 3. junija 2003. 

$tl "142'člertu s0 za namene obdavčitve dohodka iz vzajemnih 
v
adov določene posebnosti določanja nabavne vrednosti 
sticijskih kuponov v določenih primerih. 

^ 143' č,enu ie določena posebna ureditev v povezavi s rokov v zvezi z dobički, doseženimi z odsvojitvijo 
štef 6m^n'n pretežnih lastniških deležev. Tako se ne glede na 
kiil6 dese,letnega roka imetništva iz prvega odstavka 87. člena, 
(j0 s

p°9°j za oprostitev plačila dohodnine od kapitalskih dobičkov, 
z odsvojitvijo nepremičnin, dobiček, dosežen z v°iitvijo nepremičnin, pridobljenih pred 1.1.2002, ne obdavčuje. 

deie-lal<0 se ne 9lede na opredelitev pretežnega lastniškega 
°cfe/a- dru9em odstavku 87. člena, dobiček, dosežen z 
D.„ dela pretežnega lastniškega deleža, pridobljenega 

1-2002, ne obdavčuje. 
^ (j 
Pri Bnuie Prav tako določeno, da se petletni rok, ki se upošteva 
objavljanju pretežnega lastniškega deleža iz drugega 
u 87. člena, ne šteje nazaj v obdobje pred dnevom začetka 
tfe/ef novega zakona. To pomeni, da se za pretežni lastniški 
une šteje tak delež, ki ga je zavezanec imel v času pred 
!*ko zakona in 9a nima v <-asu ob oziroma po začetku uporabe 
o*., °a' Tak delež se lahko šteje za kapital po tretji točki prvega avka 87. člena. 

•v oL/144' ®enu >° določeno, da se v primerih zamenjave deleža so o 
tru zamenjave kapitalskih deležev, združitev in delitev, kot 

n^recleli8ne v zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb za 
obfa1]6 obdavčitve pri zamenjavi kapitalskih deležev in 
trBh ,Vc"ev Pri združitvah in delitvah, ki se izvrši pred potekom 
9°/0-®' °d dneva, ko je bil vrednostni papir ali delež pridobljen, 
*akon 6 5' t0ćke Pele9a odstavka 80. člena ter 94. člena tega v a začnejo smiselno uporabljati že z dnem članstva Slovenije 

Votlo* 145' Menorn se ureja določanje predhodne akontacije 
(j n[ne od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, 

6° m 0 teto 2005 za tiste zavezance, katerim akontacije ne 
a ko™ določiti v skladu z 123. členom, ki temelji na določanju 

na Podlagi davčnega obračuna. Za zavezance, katerim 
°a Pod?V6k °d dohodka iz dejavnosti za davčno leto 2004 odmeril 
?0o5 

a9' davčne napovedi, se bo predhodna akontacija za leto 
^•a v višina davka od dohodka iz dejavnosti po odmemi 1 davka od dohodkov iz dejavnosti predpreteklega leta. 

Z drugim odstavkom je določen način določanja predhodne 
akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem 
dejavnosti, za davčno leto 2005 za primere, ko le-te ne bo mogoče 
določiti v višini davka od dohodkov iz dejavnosti po odmemi odločbi 
davka od dohodkov iz dejavnosti predpreteklega leta. Gre za 
primere zavezancev, ki bodo začeli z opravljanjem dejavnosti v 
letu 2004 in odmerne odločbe davka od dohodkov iz dejavnosti 
za leto 2003 ne bo. V takih primerih bo predhodno akontacija za 
leto 2005 določil davčni organ z odločbo glede na pričakovan 
poslovni rezultat. 

148. S 146. členom se določa obdavčitev plačil iz naslova ukrepov 
kmetijske politike v prehodnem obdobju (v letih 2005 in 2006). V 
davčno osnovo od dohodkov iz plačil iz naslova ukrepov kmetijske 

■ politike iz drugega odstavka 60. člena tega zakona, razen plačil 
pridobljenih v zvezi z dolgoročnimi vlaganji, se v letu 2005 všteva 
33% in v letu 2006 66% teh plačil. 

149. S 147. členom je v letu 2004 določena oprostitev plačila 
davka od osebnih prejemkov in dohodnine od odpravnin zaradi 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi, izplačanih pod pogoji, kijih določa 
zakon o delovnih razmerjih, vendar ne več kot v višini odpravnine, 
izračunane na podlagi 10-kratnika osnove iz prvega odstavka 
109. člena zakona o delovnih razmerjih in upoštevaje določbo 
drugega odstavka 109. člena zakona o delovnih razmerjih. 

150. 148. člen - s predlaganim zakonom o dohodnini se bodo 
znižali prihodki državnega in občinskih proračunov. Izpad 
prihodkov je trenutno na nivoju občin ocenjen na 9,1 mlrd SIT. 
Vlada Republike Slovenije je pri pripravi državnega proračuna in 
izračuna pripadajočih sredstev finančne izravnave za leto 2005 
v določenem obsegu že upoštevala učinke zmanjšanja prihodkov 
iz dohodnine pri občinah, ki prejemajo finančno izravnavo. 
Dejanske finančne učinke bo možno upoštevati po sprejetju zakona 
o dohodnini ob pripravi sprememb državnega proračuna za leto 
2005, vendar v mejah finančnih možnosti državnega in občinskih 
proračunov. 

151. V 149. členu je določeno, da z dnem začetka uporabe tega 
zakona, preneha veljavnost sedaj veljavnega zakona o dohodnini. 
Ne glede na to, bo dohodnina za leto 2004 odmerjena po določbah 
trenutno veljavnega zakona o dohodnini (drugi odstavek). Z 
določbami tretjega do petega odstavka je določeno, da se z dnem 
uporabe tega zakona, glede olajšav in oprostitev dohodnine 
uporabljajo le določbe tega zakona, ne glede na določbe drugih 
zakonov, ki lahko drugače urejajo olajšave in oprostitve dohodnine. 

152. V150. členu je določeno prenehanje in uporaba podzakonskih 
aktov, izdanih na podlagi veljavnega zakona o dohodnini. 

152.S 151. členom je določena veljavnost in uporaba tega zakona, 
in sicer začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, 
uporablja pa se od 1. januarja 2005 dalje. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o dohodnini - prva obravnava (EVA 1999- 
1611-0011) 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenšči"0 

V postopku prevajanja 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma 
o pridružitvi": 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 

70. člen Evropskega sporazuma 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

jih ni. 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

Ne 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAlE"' 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza -' 

Strokovno verifikacijo zakona je na podlagi pogodbe opravil IB^ 
(International Bureau of Fiscal Documentation) iz Amsterda^ 
januarja 2000 in kasneje tudi posebna misija IMF (Internatih 
Monetary Fund) novembra 2001. V začetnih fazah pripr' 
zakona je bila nudena tudi strokovna pomoč predstavni' 
OECD. 

ra"e 

iKO" 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo 
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno 
usklajeno, neusklajeno): 

Gradivo je v celoti usklajeno z direktivama: 90/434/EEC in 2003/ 
48/EC 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: / 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: / 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega1 

ES in upoštevanje roka za uskladitev 
do V državnem programu je predviden sprejem tega zakona 

konca marca 2004 (2004-1). 

Predlog zakona ima v državnem programu identifikacijsko šte^"1" 
ZAKO 1245. 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Andreja Kert 
državna podsekretarka 

Podpis ministra oZ'r0^ 
predstojnika orga 

dr. Dušan 
rnim51 

 ——,  
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1. Finančni rezultati dohodnine 2001 

V letu 2001 je imelo v skladu z zakonom o dohodnini obdavčljive dohodke 1.605.305 davčnih 
zavezancev, od tega jih je oddalo napoved za odmero dohodnine 1.157.909 zavezancev ali 
72,1%. Med zavezanci, ki niso v skladu z zakonom o davčnem postopku oddali napovedi za 
odmero dohodnine, so v glavnem upokojenci, ki že med letom niso plačevali davka od 
osebnih prejemkov in jim je pokojnina edini vir dohodnine, študentje, ki so imeli dohodke 
nižje od 51% povprečne letne plače ter zavezanci z dohodki, nižjimi od 11% povprečne letne 
plače v Republiki Sloveniji. 

V nadaljevanju so obravnavani samo podatki o davčnih zavezancih, ki so oddali napovedi za 
odmero dohodnine. 

Skupni viri dohodnine obravnavanih davčnih zavezancev, to so osebni prejemki, dohodki iz 
kmetijstva, dohodki iz dejavnosti, dohodki iz kapitala, dohodki iz premoženja ter dohodki iz 
premoženjskih pravic (v nadaljevanju bruto dohodki) so v letu 2001 znašali 2.496 mlrd 
tolarjev, kar je v povprečju 2.155.863 tolarjev na zavezanca oziroma 83,7% povprečne letne 
plače, dosežene v letu 2001. 

Skupna dohodnina je bila odmerjena višini 352 mlrd tolarjev, od tega je bilo fiktivno 
obračunane za 63 mlrd tolarjev oziroma 17,95% odmerjene dohodnine, in sicer v glavnem pri 
viru dohodnine iz naslova pokojnin. 

Dejanska realizirana dohodnina je znašala 288,4 mlrd tolarjev. Med letom je bilo v obliki 
akontacij dohodnine plačanih 308,1 mlrd tolarjev oziroma za 19,7 mlrd tolarjev več od 
realizirane dohodnine. 

Na podlagi odločb o odmeri dohodnine je moralo dohodnino doplačati 149.437 zavezancev 
oziroma 12,9% vseh davčnih zavezancev, in sicer v višini 13,6 mlrd tolarjev, kar je 4,7% 
realizirane dohodnine. 

Na drugi strani pa je bilo v letu 2001 upravičenih, zaradi previsokih akontacij dohodnine, do 
vračila dohodnine 790.374 zavezancev oziroma 68,3% vseh obravnavanih davčnih 
zavezancev, in sicer v skupni višini 33,3 mlrd tolarjev oziroma 11,6% realizirane dohodnine. 
Do preplačil dohodnine pride v glavnem pri zavezancih, ki v napovedih uveljavljajo do 3% 
zmanjšanje osnove za dohodnino iz naslova »osebnih olajšav« v skladu z 9.členom zakona 
o dohodnini. 

Tabela 1: Osnovni podatki 

zneski v mio SIT 
Število zavezancev 1.157.909 
Bruto dohodek 2.496.294 
Odmerjena dohodnina 351.508 
Nerealizirana dohodnina 63.089 
Realizirana dohodnina 288.419 
Akontaciia dohodnine 308.130 
Doplačila: 

število zavezancev 
znesek 

149.437 
13.622 

Vračila: 
število zavezancev 
znesek 

790.374 
33.333 
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2. Pregled porazdelitve zavezancev po dohodkovnih razredih 

Distribucija davčnih zavezancev glede na višino doseženega bruto dohodka, opredeljenega v 
odstotku od povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za leto 2001 (v višini 
2.574.732 SIT) pokaže, da je imelo skoraj dve tretjini (74,6%) vseh davčnih zavezancev 
bruto dohodek v višini do povprečne letne plače, ki so skupaj plačali četrtino (25,4%) 
dohodnine. 

Zavezancev z najnižjim bruto dohodkom (do višine 0,6 povprečne letne plače ) je bilo v letu 
2001 41,7%, plačali pa so 6,9% celotne realizirane dohodnine. V povprečju je imel vsak 
davčni zavezanec iz tega dohodkovnega razreda v letu 2001 968.421 tolarjev bruto dohodka, 
plačal pa 41.344 tolarjev dohodnine. 

Davčnih zavezancev z bruto dohodki med eno in tremi povprečnimi plačami je bilo v letu 
2001 skoraj 24%, delež njihove davčne obveznosti v skupni realizirani dohodnini pa je znašal 
51,4%. V povprečju so imeli ti davčni zavezanci 3.735 tisoč tolarjev bruto dohodka, plačali pa 
so v povprečju 541.511 tolarjev dohodnine. 

Bruto dohodke, ki so presegli tri povprečne letne plače v Republiki Sloveniji je imelo v leto 
2001 le 1,8% vseh davčnih zavezancev. Dohodnina, ki so jo plačali zavezanci z najvišjimi 
bruto dohodki je v skupni realizirani dohodnini zavzemala 23,3%. 

Tabela 2: Porazdelitev zavezancev, njihovega bruto dohodka in realizirane 
dohodnine glede na višino bruto dohodka zavezancev, opredeljenega v 
odstotku od povprečne letne plače v RS za leto 2001 (2.574.732 SIT) 

DOHODKOVNI 
RAZRED 

ZAVEZANCI DOHODNINA BRUTO DOHODEK 
Število Str.v% v mioSIT Str.v% Na zavezanca v SIT v mioSIT Str.v% 

do 0,6pp 
od 0,6 do 0,7pp 
od 0,7 do 0,8pp 
od 0,8 do 1,0pp 
od 1,0 do 1,5pp 
od 1,5 do 2,0pp 
od 2,0 do 3,0pp 
od 3,0 do 5,0pp 
od 5,0 do 7,0pp 
nad 7,0pp 

483.026 
127.871 
103.500 
148.795 
184.531 
56.213 
32.992 
15.748 
3.412 
1.821 

41,72 
11,04 
8,94 

12,85 
15,94 
4,85 
2,85 
1,36 
0,29 
0,16 

19.97d 
12.691 
13.035 
27.413 
67.951 
39.910 
40.370 
36.464 
14.439 
16.176 

6,92 
4,40 
4,52 
9,50 

23,56 
13,84 
14,00 
12,64 
5,01 
5,61 

41.344 
99.248 

125.946 
184.235 
368.238 
709.978 

1.223.616 
2.315.477 
4.231.841 
8.882.767 

467.773 
213.561 
199.355 
342.421 
572.393 
246.500 
203.491 
150.930 
50.624 
49.246 

18,74 
8,56 
7,99 

13,72 
22,93 

9,87 
8,15 
6,05 
2,03 
1.97 

SKUPAJ 1.157.909 100,00 288.419 100,00 249.086 2.496.294 100,00 

Povprečna efektivna davčna stopnja, izražena z razmerjem med realizirano dohodnino in 
davčno osnovo II (bruto dohodki, zmanjšani za prispevke za socialno varnost ter za vse 
uveljavljene stroške ter davčne olajšave) je znašala 19,5%. Povprečna efektivna davčna 
stopnja je pri davčnih zavezancih z bruto dohodki do povprečne plače znašala 11,2%, pri 
davčnih zavezancih z bruto dohodki nad povprečno plačo pa je efektivna davčna stopnja 
znašala 26,1%. 
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Tabela 3: Prikaz povprečne efektivne davčne stopnje po dohodkovnih razredih 

DOHODKOVNI 
RAZRED 

REALIZIRANA 
DOHODNINA 
(v mio SIT) 

OSNOVA 1 
(v mio SIT) 

OSNOVA 2 
(v mio SIT) 

POVPREČNA 
STOPNJA 

DOHODNINE 
(V %) 

POVPREČNA 
STOPNJA 

DOHODNINE 
(v%) 

do 0,6pp 

1 

19.970 

2 

408.365 

3 

212.515 

4(1/3) 

9,40 

5(1/2) 

4,89 
od 0,6 do 0,7pp 12.691 182.51C 119.298 10,64 6,95 
od 0,7 do 0,8pp 13.035 168.927 115.799 11,26 7,72 
od 0,8 do 1,0pp 27.413 286.598 204.37E 13,41 9,57 
od 1,0 do 1,5pp 67.951 466.001 352.040 19,30 14,58 
od 1,5 do 2,0pp 39.910 196.836 159.835 24,97 20,28 
od 2,0 do 3.0pp 40.370 159.760 135.926 29,70 25,27 
od 3,0 do 5,0pp 36.464 117.658 104.397 34,93 30.99 
od 5,0 do 7,0pp 14.439 39.498 36.160 39,93 36,56 
nad 7,0pp 16.176 38.746 36.546 44,26 41,75 
SKUPAJ 288.419 2.064.899 1.476.889 19,53 13,97 

* Osnova 1=( bruto dohodek-prispevki za socialno varnost-stroški) 
** Osnova 2= (Osnova 1- davčne olajšave) 

Graf 1: Prikaz davčnih zavezancev in realizirane dohodnine po dohodkovnih razredih: 

| DOHODNINA 

Porazdelitev davčnih zavezancev in realizirane 
dohodnine po dohodkovnih«razredih za leto 2001 

J? £ & s? i? -J? A? .A? 
* A6° ^ o* ^ o* o* o6° / vO- ,0- vN- vV <1? o>V fcV 
cP&tP&tPfP&iP 

dohodkovni razred 
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3. Pregled porazdelitve zavezancev po davčnih razredih 

Število davčnih zavezancev se v prvem davčnem razredu iz leta v leto povečuje. Tako je bilo 
v letu 1994 v prvem davčnem razredu 59,2% davčnih zavezancev, v obravnavanem letu 
2001 pa že 63,7%. V letu 2001 so davčni zavezanci iz prvega davčnega razreda plačali 
18,6% celotne realizirane dohodnine, v letu 1994 pa nekoliko manj, in sicer 18% realizirane 
dohodnine obravnavanega leta. 

Do prerazporeditve davčnih zavezancev v prvi davčni razred prihaja predvsem iz drugega 
davčnega razreda, saj je v tem davčnem razredu čedalje manj davčnih zavezancev. Tako jih 
je bilo v letu 1994 še 31,2%, v letu 2001 pa 27%. 

V najvišjem, šestem davčnem razredu pa je bilo v obravnavanem letu 0,7% davčnih 
zavezancev, ki so plačali 14% celotne dohodnine, v letu 1994 pa 0,6% zavezancev z 11,2% 
deležem v plačani dohodnini. 

Tabela 4: Porazdelitev zavezancev In realizirane dohodnine po davčnih razredih 

Davčni razred 
ZAVEZANCI REALIZIRANA DOHODNINA 

Število Str. v % Znesek v 
mio SIT Str. v % 

Davčni razred 1 
Davčni razred 2 
Davčni razred 3 
Davčni razred 4 
Davčni razred 5 
Davčni razred 6 

736.964 
312.607 
65.235 
20.468 
14.336 
8.299 

63,65 
27,00 

5,63 
1,77 
1,24 
0,72 

53.723 
90.550 
47.811 
26.216 
29.781 
40.339 

18,63 
31,40 
16,58 
9,09 

10,33 
13,99 

SKUPAJ 1.157.909 100,00 288.419 100,00 

OPOMBA: 
Davčni razred 1 vključuje osnovo do 1,279.236 SIT 
Davčni razred 2 vključuje osnovo od 1,279.236 SIT do 2,558.470 SIT 
Davčni razred 3 vključuje osnovo od 2,558.470 SIT do 3,837.708 SIT 
Davčni razred 4 vključuje osnovo od 3,837.708 SIT do 5,116.942 SIT 
Davčni razred 5 vključuje osnovo od 5,116.942 SIT do 7,675.412 SIT 
Davčni razred 6 vključuje osnovo nad 7,675.412 SIT. 
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Graf 2 : Davčni zavezanci in realizirana dohodnina po davčnih razredih 
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Povprečna efektivna davčna stopnja, izražena z razmerjem med realizirano dohodnino in 
davčno osnovo II, je v letu 2001 znašala 19,5%, vendar je po davčnih razredih zelo različna. 
Tako je bila v prvem davčnem razredu, kjer je zakonska stopnja 17%, efektivna davčna 
stopnja 12,0%. V drugem davčnem razredu, kjer je bilo v letu 2001 27% davčnih zavezancev 
in so plačali 31,4% dohodnine, je zakonska stopnja določena v višini 35%, efektivna davčna 
stopnja pa je bila nižja za več kot polovico, in sicer je znašala 16,4%. V tretjem davčnem 
razredu, kjer je bilo v obravnavanem letu 5,6% davčnih zavezancev, se je predpisana 37% 
davčna stopnja z uveljavitvijo vseh davčnih olajšav znižala na povprečno 23,9% efektivno 
davčno stopnjo. V četrti davčni razred, kjer zakonska davčna stopnja znaša 40%, je bilo 
razporejenih 1,8% vseh davčnih zavezancev, njihovi dohodki pa so bili obdavčeni s 
povprečno efektivno stopnjo 29,2%. Peti davčni razred s predpisano 45% davčno stopnjo, je 
dohodke 1,2% davčnih zavezancev obdavčil s povprečno 33,8% efektivno davčno stopnjo. Z 
najvišjo, 50% davčno stopnjo, ki se je po uveljavitvi vseh zakonskih olajšav znižala na 
41,0%, so bili obdavčeni dohodki le 0,7% vseh davčnih zavezancev za dohodnino. 

♦ 
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Graf 3: Prikaz zakonskih in efektivnih davčnih stopenj po davčnih razredih 
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4. Pregled porazdelitve zavezancev po virih dohodnine 

Pregled porazdelitve zavezancev po virih dohodnin^ nam pokaže, da je največ zavezancev 
prejelo dohodke iz naslova plač, nadomestila plač in povračila stroškov (65,8%), delež teh 
virov v skupnih virih dohodnine je znašal 68,2%. Primerjava po letih pokaže, da se delež 
plač, nadomestil plač in povračil stroškov v skupnih virih dohodnine zmanjšuje. Tako je bilo v 
letu 1994 iz tega naslova še 71,4 % skupnih virov dohodnine, v letu 2001 pa 68,2 %. Večina 
davčnih zavezancev, ki so v letu 2001 prejemali plačo, so imeli poleg tega dohodka še 
regres (okrog 87%). Iz naslova stimulacij in bonitet ter raznih drugih prejemkov iz delovnega 
razmerja je bilo v letu 2001 doseženih 0,3% skupnih virov dohodnine, poleg plače je te 
dohodke prejemalo 21,4% vseh prejemnikov plač. 

Število zavezancev, ki prejemajo pokojnino in nadomestila izplačana pri ZPIZ-u. se iz leta v 
leto povečuje. Tako je imelo v letu 2001 tovrstne vire dohodnine 27,5% vseh davčnih 
zavezancev z 17,4% deležem v skupnih virih, v letu 1994 pa je bilo s tem virom 21,5% vseh 
davčnih zavezancev s 13,8% deležem v skupnih dohodkih vseh davčnih zavezancev. 
Večina, skoraj 95% prejemnikov pokojnin in nadomestil, izplačanih pri SPIZ-u je bilo v letu 
2001 razvrščenih v prvih dveh davčnih razredih, predstavljali so skoraj 29% celotne davčne 
populacije v najnižjih davčnih razredih. Skoraj dve tretjini (74%) prejemnikov pokojnin, ki so 
oddali napoved za odmero dohodnine je imelo v letu 2001 tudi katastrski dohodek, približno 
25% pa jih je bilo tudi prejemnikov dividend. 

S pogodbenim delom se je v letu 2001 ukvarjalo 7,8% vseh davčnih zavezancev, v skupnih 
virih dohodnine so prejemki, doseženi z opravljanjem storitev in poslov po pogodbah in na 
drugih podlagah zavzemali približno 1%. 

f 
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Prejemke učencev in študentov, prejete preko študentskih ali mladinskih organizacij je imelo 
dobrih 2,4% vseh davčnih zavezancev, ki so oddali napoved za odmero dohodnine, v 
skupnih virih 
dohodnine so ti prejemki zavzemali 0,7%. Pri tem je potrebno povedati, da je napoved za 
odmero dohodnine oddalo le dobrih 20,6% vseh prejemnikov tega vira dohodnine, saj jih 
večina prejema dohodke, ki so nižji od 51% povprečne plače in zaradi davčnih olajšav na 
tem viru ne plačujejo dohodnine. Med zavezanci s »študentskim prejemkom«, ki so oddali 
napoved je večina takih, ki so imeli v obravnavanem letu tudi druge vire dohodnine, in sicer 
je imelo 36% zavezancev s študentskimi dohodki še dividende, 34% zavezancev pa je imelo 
poleg študentskih prejemkov tudi plačo. 

Katastrski dohodek je poleg plač drugi najpogostejši vir dohodnine, saj ga je v letu 2001 
izkazalo v napovedih kar 42,8% vseh davčnih zavezancev. Vendar pa je ta vir dohodnine 
izredno nizek, saj je v skupnih virih zavzemal le 0,4%. 

Dohodke iz dejavnosti je imelo v letu 2001 6,2% zavezancev, v strukturi virov dohodnine so 
dohodki iz dejavnosti zavzemali 2,6%. Analiza podatkov iz napovedi za odmero dohodnine 
po posameznih letih pokaže, da se je število davčnih zavezancev s tem virom dohodnine iz 
leta v leto nekoliko povečevalo, v primerjavi z letom 1994 je naraslo za 0,8 strukturnih točk. 

Dobiček iz kapitala je v letu 2001 izkazovalo 0,8% davčnih zavezancev, v letu 1994 pa samo 
0,1% zavezancev. V strukturi celotnih bruto dohodkov zavzema v obravnavanem letu ta vir 
dohodnine 0,1%. 

Dohodke iz premoženja (dividende, obresti od danih posojil, najemnine) je med viri 
dohodnine izkazalo 25% davčnih zavezancev, v letu 1994 le 3,2%. V celotnih bruto 
dohodkih so dohodki iz premoženja zavzemali v letu 2001 1,3%, v letu 1994 le 0,6%. 

Med dohodki iz premoženjskih pravic je izkazalo dohodke iz avtorskih pravic 4,8% vseh 
davčnih zavezancev z 1,4% deležem v celotnih bruto dohodkih. Več kot 53% prejemnikov 
avtorskih honorarjev je bilo razporejenih v prvih dveh davčnih razredih, v najvišjem davčnem 
razredu jih je bilo 5,2%. 35% vseh davčnih zavezancev iz najvišjega, šestega davčnega 
razreda, je imelo v letu 2001 tudi dohodke iz avtorskih pravic. 
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Tabela 5: Porazdelitev zavezancev glede na posamezne vire dohodnine 

VIR Število 
zavezancev 

Delež v 
% 

Bruto dohodek 
v mio SIT 

Delež v 
% 

.-T* • Osebni prejemki * mm MSMMV •/-r fkhh' 
Premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zav., kijih plačuje 
delodajalec 776 0,1 437 0,0 
Plača, nadomestilo plače in povračilo stroškov 762.245 65,8 1.702.099 68,2 
Stimulacije oziroma bonitete 163.545 14,1 6.717 0,3 
Regres 665.753 57,5 84.876 3,4 
Odpravnine, jubilejne nagrade in enkratne solidar. pom. in drugi 
prejemki iz delovnega razmerja, 30.889 2,7 8.505 0,3 
Pokojnine in nadomestila, izplačana pri SPIZ - u 318.292 27,5 434.354 17,4 
Nadomestilo, izplačano pri drugih izplačevalcih in priznavalnine 85.595 7,4 55.173 2,2 
Drugi prejemki, vključno z nagradami in podobnimi prejemki 31.393 2,7 2.253 0,1 
Plača iz tujine 160 0,0 1.612 0,1 
Pokojnina iz tujine 17.313 1,5 12.4421 0,5 
Prejemki, doseženi z opravljanjem storitev in poslov po pogodbah in 
na drugih podlagah 90.375 7,8 23.198 0,9 
Prejemki učencev in študentov, prejeti preko študentskih ali 
mladinskih organizacij 27.900 2,4 17.349 0,7 

. Dohodki iz kmetijstva ■ 495.399 .42,8 i • 9.968 -0,4 
Katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč, zmanjšan za 
oprostitve, olajšave in pristojbine 495.399 42,8 9.968 0,4 

DoHodkl iz dejavnosti : S-r ■ 71.309 ^#6,2 • 65.702 .2,6 
Dobiček (40. Člen ZD) 65.257 5,6 57.175 2,3 
Dobiček (53. člen ZD), dosežen pri Fizičnih osebah 845 0,1 738 0,0 
Dobiček (54. člen ZD), dosežen pri fizičnih osebah 775 0.1 767 0,0 
Dobiček (53. člen ZD), dosežen pri pravnih osebah 2.245 0,2 4.793 0,2 
Dobiček (54. člen ZD), dosežen pri pravnih osebah in zasebnikih 2.088 0,2 1.447 0,1 
Dobiček ugotovljen na podlagi dav.obračuna 99 0,0 782 0,0 

? Dobiček Iz kapitala 9.744 :'Av;0,8 1.692 «0,1 
Dobiček iz kapitala - dosežen s prodajo nepremičnin 8.912 0,8 1.628 0,1 
Dobiček iz kapitala - dosežen s prodajo delnic oz. deležev iz 3. odst. 
136. ČL ZD 832 64 0,0 

» >;/> Dohodki Iz premoženja7'-, > • 289.671 •*25,0 33.290 3>M1,3 
Udeležba pri dobičku v RS (razen pri osebnih družbah) 251.199 21,7 15.557 0,6 
Udeležba pri dobičku osebnih družb v RS 647 0,1 128 0,0 
Udeležba pri dobičku v tujini 94 0,0 16 0,0 
Obresti na posojila (prej vir 52) 5.924 0,5 327 0.0 
Dohodki, doseženi z oddajanjem v najem pravnim osebam in 
zasebnikom (prej vir 53) 18.006 1.6 13.603 0,5 
Dohodki, doseženi z oddajanjem v najem fizičnim osebam (prej vir 
54) 13.646 1,2 3.572 0,1 
Dohodki, doseženi z oddajanjem v najem po skrbniku za posebne 
primere (5. odst. 93. Čl. ZD) (prej vir 55) 155 0,0 88 0,0 

Dohodki Iz premoženjskih pravic /C■>; 59.396 & 5,1 . *36.628 •n--r-1,5 
Dohodki iz avtorskih pravic 55.758 4,8 36.050 1,4 
Dohodki iz izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav 3.638 0,3 578 0,0 

Zavezancev, ki so imeli samo enega od virov dohodnine je bilo 371.205 oziroma 32,1% vseh 
zavezancev. Od tega je bilo 84% zavezancev samo z dohodki iz naslova plač, nadomestila plač in 
povračila stroškov, stimulacij in bonitet ter regresa, 4,8% iz naslova dohodkov iz dejavnosti, 5,1% 
iz naslova pokojnin, 1,4% iz naslova katastrskega dohodka, 0,6 % iz naslova dohodkov iz 
premoženja, itd. 
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"tabela 6: Porazdelitev zavezancev, ki so imeli samo enega od virov dohodnine 

VIR ŠTEVILO 
ZAVEZANCEV 

DELEŽ V 
SKUPNEM 

ŠTEVILU ZAV. 
(v%) 

DELEŽ V ŠT. ZAV. 
IZ NASLOVA > 

DOLOČ. VIRA (v 
%) 

  Osebni prejemki 343.534 29,67 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zav., ki jih plačuje delodajalec 46 0,00 5,93 

—nadomestilo plače in povračilo stroškov, stimulacije oz. bonitete in regres 311.688 26,92 19,58 
Odpravnine, jubilejne nagrade in enkratne solidar. pom. in drugi prejemki iz 

--  delovnega razmerja, 5 0,00 0,02 
— Pokojnine in nadomestila, izplačana pri SPIZ - u 18.853 1,63 5,92 

   Nadomestilo, izplačano pri drugih izplačevalcih in priznavalnine 5.473 0,47 6,39 
' ■ Druei nreiemki, vključno z nagradami in podobnimi prejemki 

Plača iz tujine 
odo 

36 
0,0/ 
0,00 22,5C 

__ Pokojnina iz tujine 183 0,02 1,06 
rrejemki, doseženi z opravljanjem storitev in poslov po pogodbah in na drugih 

J-  podlagah 2.868 0,25 3,17 
—učencev in študentov, prejeti preko študentskih ali mladinskih organizacij 3.559 0,31 12,76 

Katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč, zmanjšan za oprostitve, 
■»»— olajšave in pristojbine 5.356 0,46 1,08 

Dohodki iz dejavnosti 17.773 1,53 
   Dobiček (40. Člen ZD) 16.949 1,46 25,97 

Dobiček (53. člen ZD), dosežen pri fizičnih osebah 267 0,02 31,60 
_ Dobiček (54. člen ZD), dosežen pri fizičnih osebah 63 0,01 8,13 

Dobiček (53. člen ZD), dosežen pri pravnih osebah 388 0,03 17,28 
 Dobiček (54. člen ZD), dosežen pri pravnih osebah in zasebnikih 101 0,01 4,84 

Dobiček ugotovljen na podlagi dav.obračuna 5 0,00 5,05 
_ Dobiček iz kapitala 83 0,01 

'—  Dobiček iz kapitala - dosežen s prodajo nepremičnin 78 0,01 0,88 
^ijjjtoček iz kapitala - dosežen s prodajo delnic oz. deležev iz 3. odst. 136. čl. ZD 5 0,00 0,60 
  Dohodki iz premoženja 2.223 0,19 
  Udeležba pri dobičku v RS (razen pri osebnih družbah) 1.664 0,14 0,66 
  Udeležba pri dobičku osebnih družb v RS 8 0,00 1.24 

^—.  Udeležba pri dobičku v tujini 0 0,00 0,00 
"jjjjp-— Obresti na posojila (prej vir 52) 21 0,00 0,35 

""J(1ki, doseženi z oddajanjem v najem pravnim osebam in zasebnikom (prej vir 
  53) 292 0,03 1,62 

-^IJohodki, doseženi z oddajanjem v najem rizičnim osebam (prej vir 54) 237 0,02 1,74 
"""ki, doseženi z oddajanjem v najem po skrbniku za posebne primere (5. odst. 

— 93. Čl. ZD) (prej vir 55) 1 0,00 0,65 
Dohodki iz premoženjskih pravic 2.236 0,19 

 _ Dohodki iz avtorskih pravic 2.227 0,19 3,99 
> Dohodki iz izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav 9 0,00 0,25 

. skupaj .. 371.205 • . 

Prin^va ž,evila zavezancev, ki so Imeli samo en vir dohodka s skupnim številom zavezancev Hava števila zavezancev, ki so Imeli samo en vir dohodka s številom zavezancev iz naslova določenega vira 
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5. Zavezanci in davčne olajšave 

V skladu z zakonom o dohodnini je vsem zavezancem za dohodnino zmanjšana davčna 
osnova za 11% povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. Druga najpogostejša 
uveljavljena olajšava je olajšava za različne namene v višini 3% osnove za dohodnino 
posameznega zavezanca, saj jo je v letu 2001 uveljavilo 89,5% vseh davčnih zavezancev. 

Poleg navedenih olajšav pa so zavezanci uveljavljali še individualne olajšave, ki jim pripadajo 
glede na status oziroma družinske razmere. Med individualnimi olajšavami je bila 
najpogosteje uveljavljena olajšava za vzdrževane družinske člane, saj jo je uveljavilo skoraj 
34% vseh davčnih zavezancev. 

Davčnih zavezancev, starejših od 65 let, ki se jim davčna osnova zniža za 8% povprečne 
letne plače v zaposlenih v Republiki Sloveniji je bilo med vsemi zavezanci, ki so oddali 
napoved za odmero dohodnine 14%. 

Med zavezanci, ki so za leto 2001 oddali napoved za odmero dohodnine je bilo tudi 27.900 
ali 2,4% vseh davčnih zavezancev takih, ki so imeli prejemke iz naslova plačila za začasno 
ali občasno opravljanje dela učencev in študentov, prejetih preko študentskih ali mladinskih 
organizacij, ki opravljajo dejavnost posredovanja dela na podlagi podeljene koncesije in jim 
je bilo priznano znižanje davčne osnove za 40% povprečne letne plače zaposlenih v 
Republiki Sloveniji. Iz analize podatkov celotne dohodnine je razvidno, da je dejansko oddalo 
napovedi za odmero dohodnine le 20,6% vseh prejemnikov tega vira dohodnine, saj so bili 
njihovi dohodki višji od 51% povprečne letne plače v Republiki Sloveniji. 

Med davčnimi zavezanci za dohodnino je bilo v letu 2001 tudi 1.777 invalidov, ki so si davčno 
osnovo znižali za letno povprečno plačo. 

Iz analize podatkov o odmeri dohodnine za leto 2001 je razvidno, da davčni zavezanci 
uveljavljajo zelo različne kombinacije olajšav, saj je bilo le 4,8% zavezancev, ki so imeli 
znižano davčno osnovo samo v višini splošne olajšave. 

Tabela 7: Število zavezancev glede na uveljavljanje olajšav 

VSI ZAVEZANCI, KI SO ODDALI NAPOVED 1.157.909 

1. S samo splošno olajšavo 55.031 

3. 3% olajšava 1.036.485 

4. Samoprispevek 86.302 

5. Z olajšavo za vzdrževane člane 392.615 

6. Študenti 27.900 

7. Seniorji 162.297 

8. Invalidi 1.777 

* skupni seštevek različnih kombinacij olajšav ni enak številu vseh zavezancev, ki so oddali napoved, ker lahko zavezanci 
uveljavljajo različne kombinacije olajšav in se tako lahko pojavijo v eni ali dugi skupini 

Iz strukture zavezancev glede na uveljavljanje olajšav po dohodkovnih razredih je razvidno, 
da v povprečju zavezanci v višjih dohodkovnih razredih v večji meri izkoriščajo davčne 
olajšave, ki so vezane na njihovo osnovo (3% osnove). 
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Zavezanci, ki so uveljavljali davčne olajšave glede na svoj status oziroma družinske razmere 
(invalidi, starostniki, vzdrževani družinski člani) so porazdeljeni v nižjih dohodkovnih razredih. 

Tabela 8: Porazdelitev zavezancev glede na uveljavljanje davčnih olajšav po višini 
bruto dohodka, opredeljenega v odstotku od povprečne bruto plače v RS za leto 2001 
(2.574.732 SIT) 

dohodkovni 
Razred 

Zavezanci, ki so 
uveljavili olajšavo 

po 9. Členu ZO 

Zavezanci, ki so 
uveljavili olajšavo za 

invalide 

Zavezanci, ki so 
uveljavili olajšavo 

za seniorje 

Zavezanci, Id so 
uveljavili olajšavo 

za študente 

Zavezanci, ki so 
uveljavili olajšavo za 

vzdrževane 
družinske člane 

fo 60%pp 382.645 837 93.733 22.431 102.597 
60 do 70%od 118.636 232 19.146 1.905 38.568 

?d 70 do 80%pp 98.883 149 13.056 1.218 34.467 
M 80 do 100%dd 144.838 209 17.066 1.196 62.008 
M 100 do 150%pp 182.440 249 15.168 894 91.897 
M 150 do 200%dd 55.712 67 2.726 176 30.026 
5d 200 do 300%dd 32.680 23 844 58 19.286 
?d 300 do 500%pp 15.568 8 401 19 10.162 
?d 500 do 70O%pp 3.346 1 85 2 2.368 
iad 700%pp 1.737 2 72 1 1.236 
SKUPAJ 1.036.485 1.777 162.297 27.900 392.615 

Tabela 9: Struktura davčnih zavezancev glede uveljavljanja olajšav po dohodkovnih 
razredih v skupnem številu zavezancev določenega dohodkovnega razreda 

dohodkovni 
Razred 

Zavezanci, ki so 
uveljavili olajšavo 

po 9. Členu ZD 

Zavezanci, ki so 
uveljavili olajšavo za 

Invalide 

Zavezanci, ki so 
uveljavili olajšavo 

za seniorje 

Zavezanci, ki so 
uveljavili olajšavo 

za študente 

Zavezanci, ki so 
uveljavili olajšavo za 

vzdrževane 
družinske člane 

fo 60%pp 79,22 0,17 19,41 4,64 21,24 
2160 do 70%pp 92,78 0,18 14,97 1,49 30,16 
M 70 do 80%pp 95,54 0,14 12,61 1,18 33,30 
M 80 do 100%pp 

 1  
97,34 0,14 11,47 0,80 41,67 

21100 do 150%oo 98,87 0,13 8,22 0,48 49,80 
21150 do 200%pp 99,11 0,12 4,85 0,31 53,41 
21200 do 300%pp 99,05 0,07 2,5e 0,18 58,46 
21300 do 500%pp 98,8€ 0,05 2,55 0,12 64,53 
M 500 do 700%oo 98,07 0,03 2.4S 0,06 69,40 
S* 700%pp 95,3S 0,11 3.9E 0,05 67,87 
SKUPAJ 89,51 0,15 14,02 2,41 33,91 
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Tabela 10: Struktura davčnih zavezancev po davčnih razredih v obdobju od 1994 do 
2001 

1 ■MU pteM jpogstfr 1997 198 i9iil - 2000 '*V 2001 

H ■v %.. !• ; ,.v%;,v, IISII i ■-■Tkv% 

vi 59,17 59,53 60,99 61,53 62,91 62,65 63,01 63,65 

31,22 30,91 29,70 29,04 28,00 28,03 27,73 27,00 

5,95 5,85 5,60 5,67 5,44 5,55 5,55 5,63 

1,79 1,80 1,77 1,80 1,75 1,79 1,77 1,77 

1,23 1,25 1,26 1,24 1,20 1,23 1,21 1,24 

i« 

1 
6;dav.| 
razred; 0,64 0,66 0,68 0,74 0,70 0,75 0,73 0,72 

SKUPAJ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Tabela 11: Struktura davčnih zavezancev po virih dohodnine za obdobje od 1994 do 
2001 

■ '* r, 
VIR • 

1994 1995 
- . 

19964' 
...V? J 
1997 •19M: 1999 2000 2001 

Stru 
;kt.v 
;:%v 

šs|l§ 
Strii kt: 

MM 
Strukt. 
' ■ V 

Stru 
kt.v' 
% 

Strukt. 
v % 

Stru 
ktl* 

I*'##* 
Strukt. 
Š-V-%'!, 

Strukt. 
;s.v % 

p •" — 'v <Š; ' premi|e prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
?av., ki flh plačuiedelodajalec V" *, 0,07 0.07 

Plača, nadomestilo plače in povračilo stroškov. 70,98 68,1 66,7 66,25 65,34 65,19 65,69 65,83 
Stimulacije oziroma bonitete .. . 15,22 16,49 17,47 19,2 15,69 14,49 13,23 14,12 
5?gres : ' . 60,7 58,13 56,79 56,34 55,21 56,03 56,86 57,50 

Odpravnine, jubilejne nagrade in enkratne solidar. 
Epm. in druqi prejemki iz delovnega razmerja, 2,31 2,17 2,73 3,48 3,25 3,96 4,12 2,67 

pokojnine in nadomestila, izplačana pri SPIZ - u 21,55 24,51 25,79 26,11 26,97 27,08 27,12 27,49 
Nadomestilo, izplačano pri drugih izplačevalcih in Sv 
priznavalnine - . , 7,27 8,39 8,82 9,05 10,09 8,33 7,56 7,39 
Drugi prejemki, vključno z nagradami in podobnimi 
RTejemki .• 1,66 2,05 2,84 4,39 3,01 2,5 2,28 2,71 
Plača iz tujine 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Pokojnina iz tujine 1,39 1,34 1,34 1,49 1,5 1,51 1,48 1,50 

Prejemki, doseženi z opravljanjem storitev in poslov 
B? Poqodbah in na drugih podlagah 10,17 8,59 8,79 8,31 8,29 7,82 7,92 7,81 

Prejemki učencev in študentov, prejeti preko 
®!ydentskih ali mladinskih organizacij 1,04 1,28 1,55 1,79 2,1 2,13 2,3 2,41 
katastrski dohodek kmetijskih, in! gozdnih zemljišč; 

zmanjšan za oprostitve, olajšave in pristojbine v 28,72 41 42,16 43,7 43,23 43,15 42,22 42,78 
Dobiček (40. Člen ZD) - ' 5,07 5,25 5,53 5,54 5,68 5,65 5,56 5,64 
5običek (53. člen ZD); dosežen pri fizičnih osebah ' 0,1 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 

dobiček (54! člen ZD), dosežen pri fizičnih osebah 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 

Sobiček (53. člen ZD), dosežen pri pravnih osebah 0,17 0,14 0,19 0,16 0,15 0,16 0,18 0,19 
dobiček (54. člen ZD), doseženpri pravnih osebah . 
'" zasebnikih   ,;'-V " ^ 0 0 0 0 0,17 0,21 0,21 0,18 
Sobiček ugotovljen na podlagi dav.obračuna 0 0 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 
dobiček iz kapitala - dosežen s prodajo nepremičnin 0,08 0,06 0,06 0,55 0,52 0,74 0,67 0,77 
Dobiček iz kapitala - dosežen s prodajo delnic oz. . 
OBležev iz 3. odst. 136. čl. ZD - 0 0,09 0,13 0,07 0,11 0,13 0,13 0,07 
J^oeiežba pri dobičku v RS (razen pri osebnih 
Stužbah) " ■ 1,16 8,25 14,82 ?5,93 27,42 27,09 23,78 21,69 
^SsJežba pri dobičku osebnih družb v RS , 0,57 0,77 0,09 0,08 0,13 0,07 0,08 0,06 
ii5eležba pri dobičku v tujini • 0,86 0,92 0,01 0 0,01 0,01 0,01 0,01 
^bresti na poso|ila (prej vir 52) >. 0,62 0,64 0,95 0.96 0,72 0,59 0,47 0,51 

otiodki, doseženi z oddajanjem v najem pravnim \ 
^Ssam ih zasebnikom (prej vir 53) ■ ■ 0 0,01 1,79 1,06 1,19 1,32 1,43 1,56 

°hodki, doseženi z oddajanjem v najem fizičnim , 
^ebam (prei.vir 54) 0 0 0,68 0,74 0,81 0,98 1,05 1,18 

ohodkl, doseženi z oddajanjem v najem po 
Krbniku za posebne primere (Š. odst. 93. Čl. ZD) >. 

iE[®j_vir 55) • 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
|pbpdki iz avtorskih pravic • • 4,41 4,76 4,84 478 4,77 4,8 4,8 4,82 

ohodki iz izumov, znakov razlikovanja in tehničnih 
Izboljšav ■ 0,54 0,54 0,69 0,8 0,66 0,39 0,32 0,31 
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PRIMERJALNI IZRAČUNI DAVČNIH 

OBREMENITEV MED SEDANJO IN 

NOVO UREDITVIJO NA LETU 2002 
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