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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 
davčna številka 
TRR 

5022924 
21881677 

01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSED 

(ZDDPO-1) 

* Drva obravnava - EPA 1089 - III 

vlada republike Slovenije 

!VA: 1999-1611-0013 
številka: 422-28/2003-1 
4Ubljana, 09.01.2004 

zvezi z dopisom Državnega zbora RS št. 435-01/03-9/1 z 
đne 31.12.2003 in na podlagi 115. člena poslovnika Državnega 

VlADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

!VA: 1999-1611-0013 
I ,evilka: 422-28/2003-1 
Mubljana, 16.12.2003 

^'ada Republike Slovenije je na 52. redni seji dne 16.12.2003 
ao|očila besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV 
PRAVNIH OSEB, 

ki 9a pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
davnega zbora Republike Slovenije. 

X]ac,a Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
ade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 

avnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 

zbora Republike Slovenije pošilja Vlada Republike Slovenije 
dopolnitev predloga zakona o davku od dohodkov pravnih 
oseb - prva obravnava in čistopis predloga zakona. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

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 Erjavec, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za finance, 
Ingrid Andrejašič, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za finance, 
Jožica Kastelic, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1999-1611-0013 
Številka: 422-28/2003-1 
Ljubljana, dne 9.1.2004 

DOPOLNITEV PREDLOGA ZAKONA O DAVKU OD 
DOHODKOV PRAVNIH OSEB - PRVA OBRAVNAVA 

- V prvem odstavku 3. člena predloga zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb se za besedo »Zavezanec« doda 
naslednje besedilo »oziroma zavezanka«. 

- V prvem odstavku 4. člena se za besedo »Rezident« doda 
naslednje besedilo »oziroma rezidentka Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: rezident)«. 

- V drugem odstavku 4. člena se za besedo »Nerezident« doda 
naslednje besedilo »oziroma nerezidentka Slovenije (v nadaljnjen1 

besedilu: nerezident)«. 

- V prvem odstavku 5. člena se črta besedilo »(v nadaljevanji 
rezident)« in v drugem odstavku 5. člena se črta besedilo »(v 

nadaljevanju: nerezident)«. 

- V sedmem odstavku 12. člena se za besedo »Minister« doda 
naslednje besedilo »oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu- 
minister)«. 

PREDLOG ZAKONA 
O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH 

OSEB 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

1. 

Obdavčitev dobička pravnih oseb ureja zakon o davku od dobička 
pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95, 18/96, 34/96, 27/98 
- odločba US in 108/02). 

Republika Slovenija je obdavčitev dobička pravnih oseb uvedla v 
prvem delu davčne reforme z zakonom o davku od dobička 
pravnih oseb, ki je bil sprejet v letu 1990 in uveljavljen s 1. 
januarjem 1991. Uvedba tega zakona je predstavljala uskladitev 
z davčnimi instrumenti v tržnih gospodarstvih. 

Spremembe na področju gospodarskega sistema po letu 1990, 
kot je nova ureditev statusnih vprašanj gospodarskih subjektov 
in uvedba uporabe računovodskih standardov pri vodenju 
poslovnih knjig in izdelavi letnih poročil (namesto do tedaj 
uveljavljenega sistema vodenja računovodstva po zakonu o 
računovodstvu) ter rezultati spoznanj v zvezi s samim sistemom 
obdavčitve dobička pravnih oseb, so narekovali tudi sprejem 
novega zakona o davku od dobička pravnih oseb, ki je bil sprejet 
v letu 1993 in se uporablja od 1. januarja 1994. Novele zakona so 
bile sprejete v letu 1995, 1996 in 2002. V letu 1996 je bil sprejet 
zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96), ki je z 
dnem pričetka uporabe tega zakona razveljavil procesne določbe 
zakona o davku od dobička pravnih oseb. 

Zakon o davku od dobička pravnih oseb ureja tri temeljna področja 
obdavčevanja dobička pravnih oseb: kdo je davčni zavezanec, 
kaj je davčna osnova in kako se ugotavlja, ter določa davčno 
stopnjo. 

Davčni zavezanec je pravna oseba, ki dosega dobiček z 
opravljanjem dejavnosti. Pravna subjektiviteta se presoja P° 
predpisu, ki ureja vprašanje statusa. Temeljni predpis, ki ureja 
vprašanja statusa gospodarskih subjektov, je zakon 0 

gospodarskih družbah. Poleg gospodarskih družb, ki imajo P° 
določbah zakona o gospodarskih družbah status pravne osebe, 
se med davčne zavezance uvrščajo tudi pravne osebe, ki s° 
organizirane po drugih predpisih, kot so zadruge, zavodi m 
društva. 

Davčna zaveza rezidenta Republike Slovenije je neomejena- 
davčni zavezanec, ki je rezident Republike Slovenije, je zaveza" 
za davek po načelu svetovnega dohodka (worldwide income),t0 

je za dobiček, ki je dosežen z opravljanjem dejavnosti doma in v 

tujini. 

Davčna zaveza nerezidenta Republike Slovenije je omejena- 
pravna oseba, ki ni rezident Republike Slovenije, je zavezana I® 
za dobiček, ki je dosežen z opravljanjem dejavnosti v Repubi'k' 
Sloveniji. 

Določeni davčni zavezanci so plačevanja davka oproščeni: Banka 
Slovenije, javna podjetja in javni gospodarski zavodi, ki so v las'j 
Republike Slovenije oziroma občin, invalidska podjetja, investicij5^ 
skladi po zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljani® 
(če do 30. novembra tekočega leta razdelijo najmanj 90% dobička 
preteklega leta); javni zavodi, društva, verske skupnosti, javni in 
zasebni skladi ter druge organizacije in zavodi, ustanovljeni za 
ekološke, humanitarne, dobrodelne in druge nepridobitne namen01 

pa plačujejo davek le od pridobitne dejavnosti. 

Davčna osnova je dobiček, ki se ugotovi v davčnem izkazu- 
Dobiček se ugotavlja kot razlika med prihodki in odhodki po te"1 

zakonu. Za ugotavljanje dobička se priznavajo prihodki in odhodi 
v zneskih iz izkaza uspeha, na podlagi predpisov aH 
računovodskih standardov, razen prihodkov in odhodkov, ki s0 

določeni s tem zakonom. Ta zakon določene institute ureja 
primerno načelom in ciljem davčne politike, tako npr. kot načel° 
priznava le odhodke, ki so neposreden pogoj za opravljanj0 

dejavnosti ali posledica opravljanja te dejavnosti, oziroma sam° 
tiste odhodke, ki so neposreden pogoj za ustvarjanje prihodkov 

ter pooblašča ministra, pristojnega za finance, da te odhodke 
določi na podlagi upoštevanja predpisanih kriterijev, določenih 
kategorij izrecno ne priznava kot odhodke, določene kategorij0 

priznava omejeno. 
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^avek od dobička pravnih oseb se plačuje po stopnji 25%. 

plačevanje davka ureja zakon o davčnem postopku (Uradni list 
št. 18/96, 78/96, 87/97, 35/98, 76/98, 82/98, 91/98, 1/99,108/ 

■ 37/01, 97/01, 52/02 in 33/03). Davek se plačuje na podlagi 
amoobdavčitve (davčni zavezanec sam obračuna in plača 
avek). Davek se obračuna in plača za poslovno leto, ki je 

toledi 
do 31. 
•skoči 

arsko leto. Davčni obračun se predloži davčnemu organu 
marca (oziroma skupinski davčni obračun do 15. aprila) 

ega leta za preteklo leto. Med poslovnim letom se plačujejo 
°ntacije davka, morebitno doplačilo davka oziroma vračilo 

^ eyeč plačanega zneska se opravi v predpisanem roku po 
Odložitvi davčnega obračuna. 

"■emeljni 

2. 

razlogi za izdajo novega zakona so: 

zaveze Republike Slovenije po uskladitvi zakonodaje Republike 
2 0ver|ije s pravnim redom EU, 

• drugi vidiki prilagoditve sistema obdavčitve dohodkov pravnih 
j 613 zaradi sproščanja mednarodnih kapitalskih in finančnih tokov, 
I' P°,reba po spremembi določenih rešitev na podlagi spoznanj 

ajanja sedanjega sistema in uvedba določenih novih rešitev 2aradi sprememb druge zakonodaje. 

^ ®Publika Slovenija se je v okviru pogajalskih izhodišč za področje 
Obdavčitev zavezala, da bo uskladila svojo zakonodajo na 

aročju obdavčevanja podjetij s pravnim redom EU in jo uveljavila 
nem pristopa. Uskladitev se navezuje na področja, ki jih urejajo 

Slednje direktive: 

2 Aktiva 90/434/EEC o skupnem sistemu obdavčenja, ki velja 

dele"rU*',Ve' del',ve' Prenose sredstev in zamenjave kapitalskih 0v družb iz različnih držav članic, z dopolnitvami (Council 
ta""60!^6 90/434/EEC of 23 July 1990 on the common system of 

x®tion applicable to mergers, divisions, transfers of assets and 
o. anges °' shares concerning companies of different Member a,6s), ki se nanaša na davčni režim v zvezi z združitvami, 

"vami, zamenjavo kapitalskih deležev in prenosom sredstev 
ziroma dejavnosti). Direktiva te reorganizacije med družbami iz 

orli držav članic EU olajšuje tako, da, pod določenimi pogoji, 
r ®9a obdavčitev (npr. kapitalski dobiček na sredstvo se ne 

2ira pri združitvi, temveč šele ob kasnejši prodaji). 

^irektiva 90/435/EEC o skupnem sistemu obdavčenja, ki velja 
Matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic, z 

^Polnitvami (Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on 
6 common system of taxation applicable in the čase of parent 
mpanies and subsidiaries of different Member States), ki se 
n_aša na davčni režim v zvezi z razdelitvijo dobičkov med 

- am' iz različnih držav članic. Po direktivi, pod določenimi 
9°ji, se odpravi dvojno obdavčenje razdeljenih dobičkov, ki jih 
ime matična družba od odvisne družbe, tako, da se pri matični 

odh ne 01:)davčijo,a'' Pa se obdavčijo, vendar se prizna ustrezen Dlt®k davka od dohodkov pravnih oseb, ki je bil zaračunan v 
državi Vl vira, država vira pa ne sme obdavčiti z davčnim odtegljajem d°bičkov, ki jih matični družbi razdeli odvisna družba. 

0Pjrek'iva 2003/49/EC z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu 
avčenja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe premoženjskih 

cil rv°' vel'a za Povezane družbe iz različnih držav članic (Coun- 
tg 

rective 2003/49/EC of 3 June 2003 on a common system of 
t a,IOn applicable to interest and royalty payments made be- 
đj 

e®n associated companies of different Member States). Namen 
0 .ive je odpraviti morebitno dvojno obdavčenje teh plačil 
°*irom a omogočiti, da so v državi članici EU obdavčena le enkrat, 

kar je doseženo z ureditvijo (na način in pod pogoji), po kateri se 
obresti in plačila uporabe premoženjskih pravic ne obdavčijo v 
državi članici EU, v kateri nastanejo (ta država članica se s tem 
torej odpove delu davčnih prihodkov), pri čemer pa direktiva ne 
ovira države članice EU, da v obdavčitev zajame obresti in plačila 
uporabe premoženjskih pravic, ki jih prejmejo njene družbe, stalne 
poslovne enote njenih družb ali stalne poslovne enote, ki se 
nahajajo v tej državi članici EU. Direktivo morajo članice 
implementirati najkasneje 1. januarja 2004, iz proračunskih 
razlogov pa je za Španijo, Portugalsko in Grčijo določeno prehodno 
obdobje. 

Republika Slovenija je v okviru pogajalskih izhodišč za področje 
10 - Obdavčitev sprejela tudi načela Kodeksa ravnanja na področju 
podjetniškega obdavčevanja (v nadaljnjem besedilu: Kodeks) 
(Code of Conduct for Business Taxation) in izjavila pripravljenost, 
da spoštuje njegova načela. Kodeks je dokument Sveta z dne 1. 
decembra 1997 (Europe Council Conclusions (OJ C2, 6.1.1998) 
in predstavlja politično zavezo držav članic. Države članice se na 
podlagi Kodeksa med ostalim zavezujejo, da ne bodo uvajale 
novih davčnih ukrepov, ki bi predstavljali škodljivo davčno 
konkurenco, kot jo opredeljuje Kodeks, ter da bodo revidirale 
veljavno zakonodajo in čimprej odpravile škodljive davčne ukrepe. 
Ukrepi, na katere se nanaša Kodeks, so ukrepi na področju 
podjetniškega obdavčevanja, ki pomembno vplivajo ali bodo lahko 
pomembno vplivali na lokacijo podjetniških aktivnosti v EU, pri 
čemer podjetniške aktivnosti vključujejo tudi vse aktivnosti med 
skupino družb, davčni ukrepi pa vključujejo zakonske in 
podzakonske akte ter prakso v izvajanju predpisov. 

Sproščanje investicij in koncentracije kapitala, visoka mobilnost 
kapitala in razvoj novih tehnologij narekujejo tudi prilagoditve 
sistema obdavčitve dohodkov pravnih oseb zaradi zaščite davčne 
osnove. V ta namen je potrebno podrobneje urediti davčna pravila 
o določanju davčne osnove pri poslovanju med povezanimi 
osebami (transferne cene, upoštevaje Smernice OECD o 
transfernih cenah za mednarodna podjetja in davčne administracije 
iz leta 1995, z dopolnitvami) ter uvesti tudi druge ukrepe, kot npr. 
institut t.i. tanke kapitalizacije (nepriznavanje ustreznega dela 
obresti kot odhodkov, če je preseženo določeno razmerje med 
posojili in deležem v kapitalu kvalificiranega družbenika), 
nepriznavanje obresti kot odhodkov, če so izplačane 
posojilodajalcem, ki imajo sedež v državah z ugodnejšim davčnim 
okoljem, preurediti priznavanje davčne oprostitve za prejete 
dividende, razširitev definicije rezidenta. 

Na podlagi spoznanj iz obdobja izvajanja sistema davka od dobička 
pravnih oseb, ki pa so povezana tudi z razlogi iz prejšnjega 
odstavka, bi bilo primerno prenoviti nekatere že uvedene insti- 
tute, zlasti definicijo davčnega zavezanca, poslovne enote 
nerezidenta, ugotavljanje davčne osnove (predvsem določitev 
nepriznanih in omejeno oziroma pogojno priznanih odhodkov, 
izboljšanje ureditve priznavanja prihodkov in odhodkov iz 
transakcij med povezanimi osebami - transferne cene), davčno 
oprostitev prejetih dividend in deležev na dobičku ter obdavčenje 
v skupini ter uvesti tudi nova pravila, kot npr. pravilo vira dohodka. 
Posebej pomemben razlog za sprejem zakona je zagotavljanje 
pravne varnosti davčnih zavezancev, tako, da so spoštovana 
ustavna načela in je iz zakona razvidno in predvidljivo, kaj država 
zahteva od davčnega zavezanca, pri čemer je vodilo praksa 
Ustavnega sodišča RS (to je odločba U-l-251/00-17 (Uradni list 
RS, št. 50/02) in odločba U-l-296/95 (Uradni list RS, št. 82/97)), ki 
odkazuje na vsebino in okvire zakonskega urejanja. Navedeni 
odločbi sta bili tudi podlaga za novelo zakona o davku od dobička 
pravnih oseb v letu 2002 (zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 
108/02)). 
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Potrebno je upoštevati tudi spremembe in dopolnitve zakonodaje 
ter novo zakonodajo na drugih področjih, ki narekujejo in 
dopuščajo določene rešitve in posebno obravnavanje določenih 
davčnih zavezancev ali pa le terminološke prilagoditve 
zakonskega besedila. Tako rešitve po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe (ustanovitev delniške družbe, statusno 
preoblikovanje družb, sprejem novih slovenskih računovodskih 
standardov), zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje (pokojninski skladi, zavarovalnice, ki lahko izvajajo 
pokojninski načrt), zakonu, ki ureja zavarovalništvo 
(zavarovalnotehnične rezervacije), zakonu, ki ureja bančništvo 
(posebne rezervacije), zakonu, ki ureja delovna razmerja. Zaradi 
olajšanja mednarodnega poslovanja rezidentov je potrebno 
vzpostaviti tudi ustrezen sistem za odpravo mednarodnega 
pravnega dvojnega obdavčenja dohodkov rezidentov kot 
unilateralni ukrep. V veljavnem zakonu je odprava ekonomskega 
dvojnega obdavčenja (davčna oprostitev za dobičke, ki jih davčni 
zavezanec prenese iz tujine) le deloma urejena. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilji predloga zakona o davku od dohodkov pravnih oseb so: 

1. zagotoviti obdavčitev davčnih zavezancev sorazmerno njihovi 
gospodarski moči, 
2. vzpostaviti davčni sistem, ki je nevtralen z vidika organizacijske 
oblike davčnega zavezanca (enako obravnavanje subjektov, ki 
nastopajo na trgu, ne glede na njihovo organizacijsko obliko), 
3. odpraviti davčne ovire za prost pretok kapitala po vstopu 
Republike Slovenije v EU (prilagoditi sistem obdavčitve dohodkov 
pravnih oseb že navedenim direktivam 90/434/EEC, 90/435/EEC 
in 2003/49/EC) in odpraviti davčne ovire v zvezi s statusnimi 
preoblikovanji gospodarskih družb, 
4. odpraviti pomanjkljivosti posameznih sistemskih rešitev, ki so 
se pokazale v praksi, 
5. zagotoviti pravno varnost davčnim zavezancem. 

Zasnova predloga zakona predvideva uresničitev navedenih 
ciljev z uporabo različnih načel, ki so vgrajena v posamezne 
institute. To so: 

1. določitev zavezanca za davek, 
2. definicija rezidenta in nerezidenta ter določitev obsega njune 
davčne obveznosti, 
3. opredelitev poslovne enote nerezidenta, 
4. določitev vira dohodka, 
5. oprostitev davka za zavezance, ki so ustanovljeni za opravljanje 
nepridobitne dejavnosti oziroma obdavčitev teh subjektov za 
dohodke, ki jih dosegajo z opravljanjem pridobitne dejavnosti, 
6. podrobnejša pravila za ugotavljanje davčne osnove, 
7. davčne olajšave, 
8. sistem odprave dvojnega obdavčenja rezidenta za tuje dohodke 
in sistem odprave ekonomskega dvojnega obdavčenja, 
9. obračunavanje in plačevanje davka (obveznost plačevanja, 
obdavčenje v skupini), 
10. obdavčitev določenih dohodkov z virom v Sloveniji. 

Instituti, ki bodo vgrajeni v predlog zakona, bodo zagotovili, da 
bodo rezidenti obdavčeni po načelu svetovnega dohodka, to je 
za dohodke, ki imajo vir v Sloveniji in izven nje, pri čemer se bo za 
določitev rezidentstva uporabil formalni kriterij (sedež v Sloveniji), 
če pa bo imel zavezanec kraj dejanskega upravljanja v Sloveniji 
(materialni kriterij), bo pridobil status rezidenta ne glede na to ali 
ima sedež v Sloveniji ali izven nje. Nerezident bo obdavčen za 
dohodke z virom v Sloveniji, ki jih dosega v poslovni enoti oziroma 
preko poslovne enote v Sloveniji ali (in) izven poslovne enote. 

Zavezanci, ki so ustanovljeni za nepridobitne namene v skladu s 
posebnim zakonom, bodo davka oproščeni oziroma bodo 
obdavčeni za dohodke iz pridobitne dejavnosti. 

Določitev davčne osnove bo sledila načelom poslovnega 
računovodstva (za določanje prihodkov in odhodkov se uporablja)0 

računovodski standardi), ob ustreznih prilagoditvah v skladu z 
načeli obdavčenja (kot npr. izključevanje določenih dohodkov iz 
davčne osnove, priznavanje odhodkov, ki so potrebni za pridobite^ 
obdavčenih prihodkov, načeloma priznavanje odhodkov, ko 
nastanejo in le izjemoma že prej), posebej bo urejeno ugotavljanje 

davčne osnove med povezanimi osebami ter nepriznani oziroma 
omejeno ali pogojno (ne) priznani odhodki. Predlagatelj posveča 
posebno pozornost časovni komponenti obdavčitve (pravočasno 
zajemanje elementov davčne osnove) in zato predlaga ožanj® 
obsega priznavanja bodočih stroškov oziroma odhodkov. 

Zavezancem rezidentom bo mednarodno poslovanje olajšano z 
odpravo pravnega dvojnega obdavčenja, tako, da bodo od 
obveznosti za plačilo davka po davčnem obračunu lahko odštel' 
ustrezen del tujega davka za tuje dohodke. Pod določenimi pogoj' 
bo odpravljeno ekonomsko mednarodno dvojno obdavčeni® 
(neobdavčitev dividend in drugih deležev iz dobička, prejetih iz 
tujine). 

Z obdavčenjem v skupini bo članoma skupine omogočena 
ugodnost medsebojnega pokrivanja davčnih izgub davčnega 
obdobja, za katerega se ugotavlja davčna obveznost, z dobio*1 

tega davčnega obdobja. 

Namen davčnih olajšav za investiranje in zaposlovanje J® 
vzpodbujanje gospodarske rasti. 

Z dnem vstopa v EU bo potrebno odpraviti davčne ovire med 
družbami iz različnih držav članic pri obdavčitvi razdeljen^ 
dobičkov med matičnimi in odvisnimi družbami, pri statusmn 

spremembah oziroma reorganizacijah ter plačilih uporab® 
premoženjskih pravic in obresti. 

S predlagano širitvijo kroga dohodkov, ki se obdavčijo z davčnim 
odtegljajem (obdavčitev na viru), bo za nerezidenta, ki prejmeta 

dohodek, in dohodek ni v zvezi z aktivnostjo, ki jo opravlja v 

poslovni enoti ali preko poslovne enote, v širšem obsegu izpeljan° 
načelo, ki povezuje obdavčitev dohodka z državo, v kateri j® 
dosežen. 

Ker je davek eden od virov javnih financ za zadovoljevanje skupni 
potreb, se z instituti predloga zakona preprečuje izogibanje plač'111 

davkov in s tem ščiti davčna osnova. 

Z določnejšim normiranjem in ustreznimi pooblastilnimi normam1 

ministru, pristojnemu za finance, da izda podzakonske akte, 
zagotovljena pravna varnost zavezancev. Pomembno je poudari"' 
da bo potrebno v zakonu, ki ureja davčni postopek, vnesti vrsto 
določb, na podlagi katerih bo šele mogoče zakon v celoti tu" 
izvajati. 

Pomanjkljivosti veljavnega sistema obdavčitve dobička pravni"1 

oseb lahko ugotovimo zlasti kot: 

1. pomanjkljivosti oziroma morebitne nezadostnosti P" 
normiranju (npr. možnost arbitrarnosti, kar je bilo odpravljen0 

z že opisano novelo zakona o davku od dobička pravn^ 
oseb iz leta 2002, preskopa ureditev področja transferi 
cen), 
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časovno neustreznost zaradi spremenjenih gospodarskih 
razmer oziroma okolja (tudi v zvezi z mednarodnim 
Poslovanjem) in s tem povezano davčno politiko, katere namen 
Je bil vzpodbujati gospodarski razvoj, npr. z izdatnimi davčnimi 
°'ajšavami, ozkim krogom na viru obdavčenih dohodkov 
nerezidentov (obdavčene so le dividende) in možnostjo 
ne°bdavčitve rezidentov za dividende prejete iz naložb v 
fuiini, hkrati pa tudi preskopo odmerjena pravila proti davčnemu 
'zogibanju, ter 

3 
neusklajenost oziroma neprilagojenost predpisom z drugih 
Področij, kot npr. s področja prava gospodarskih družb, 
"olovnih razmerij, zavarovalništva in bančništva. 

Oseh Vsebina Predloga zakona o davku od dohodkov pravnih 
os h nad9raiuie uveljavljeni sistem obdavčitve dobička pravnih 
za d S Preureianiem trenutno veljavnih institutov (npr. zavezanec uavek, davčna osnova, povezane osebe, transferne cene, 
dav^n°St izbire zavezanca, da namesto koledarskega leta za 
Pra ?° 0bdob!e 'zbere poslovno leto) in novimi rešitvami (kot npr. 
tui a v'ra. '-i- tanka kapitalizacija, metoda priznavanja odbitka 

9a davka za tuje dohodke, predlagana ureditev na področju 
Zao a'evan'a s Pravnim redom EU), ob temeljni predpostavki (obavljati gospodarski razvoj na podlagi davčne nevtralnosti, 
n '®' 2 vidika obdavčitve, v zagotavljanju enakih pogojev za 
ne °'3anie subjektov na trgu, tako, da elementi davčnega sistema 
z 

nud'j° selektivnih prednosti posameznim kategorijam davčnih 
p ®2ancev in s tem ne vzpodbujajo ali povzročajo izkrivljanja 

laškega odločanja. Selektivni davčni ukrepi namreč 
da pri podjetniškem odločanju davčni motivi prevladajo 

a 9°spodarskimi. 

3" POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA 

1. 

°9'avitne rešitve oziroma temeljna področja, ki bodo urejena s 
ulogom zakona, so: 

• zavezanec za davek in davčna obveznosti, 
oprostitve, 
Predmet obdavčitve in davčno obdobje, 

s davčna osnova, 

dei°->ClaV^',ev pri Prenosu dejavnosti, zamenjavah kapitalskih ®zev ter združitvah in delitvah, 
• davčne olajšave, 

g' ^avčna stopnja, 
i2°

dPrava dvojnega obdavčenja dohodkov rezidenta iz virov 
g en Slovenije, 

davk ra^Unavan'e 'n Pla^evanie davka, to je obveznost plačevanja (q a in obdavčenje v skupini, 
• obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji (davčni odtegljaj), 
■ Prehodne določbe. 

g 
Polagano spremembo naslova zakona (zakon o davku od 

„o*** Pravnih oseb) bo zadoščeno naslednjim pomembnim 

dohPH8de''8na 1)0 vseb'na zakona. med ostalim, obdavčitev vseh 
dotlodk°V davčne9a zavezanca ter davčni odtegljaj od določenih 

doh2Vedeno bo poenotenje terminologije z obdavčevanjem 
3 °dkov fizičnih oseb, in 

°Pravljena bo prilagoditev primerjalnopravni terminologiji. 

2. 

V poglavju II - Zavezanec za davek in davčna obveznost - bo 
podana ureditev zavezanca za davek, rezidentstva, obsega 
davčne obveznosti, poslovne enote in dohodkov z virom v Sloveniji 
oziroma izven Slovenije. 

Opredelitev zavezancev za davek bo v primerjavi z ureditvijo v 
veljavnem zakonu širša in podrobnejša, saj bodo med zavezance 
za davek, osebe tujega prava, vključena tudi združenja oseb 
tujega prava brez pravne osebnosti (kar so npr. tudi partnerstva 
(partnerships)). 

Zavezanec za davek bo pravna oseba domačega prava in tujega 
prava ter tudi združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne 
osebnosti in ni zavezanec po zakonu o dohodnini. Slovenija, 
samoupravne lokalne skupnosti in Banka Slovenije ne bodo 
zavezanci. 

Tudi po predlagani ureditvi se bo obseg davčne obveznosti 
rezidenta Slovenije razlikoval od obsega davčne obveznosti 
nerezidenta Slovenije. Rezident bo zavezan za plačilo davka od 
dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji in od dohodkov, ki imajo vir izven 
Slovenije (t.i. neomejena davčna zaveza). Nerezident bo na podlagi 
omejene davčne zaveze zavezan za davek od dohodkov, ki 
imajo svoj vir v Sloveniji, to je za davek od dohodkov, ki jih dosega 
v poslovni enoti ali preko poslovne enote, ki se nahaja v Sloveniji, 
in od drugih dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji. Predlagana ureditev 
obsega davčne zaveze bo v primerjavi z ureditvijo v zakonu o 
davku od dobička pravnih oseb natančnejša in v primeru 
nerezidenta tudi razširjena, tako, da bo v zakonu posebej 
navedeno, da je nerezident zavezan za davek od dohodkov, ki jih 
dosega v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, in 
tudi za davek od drugih dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji. 

S predlagano definicijo rezidenta se, v primerjavi z veljavno 
ureditvijo, ki določa rezidentstvo po registriranem sedežu 
davčnega zavezanca, širi krog davčnih zavezancev z neomejeno 
davčno zavezo, saj bo kot rezident določen davčni zavezanec, 
ki izpolnjuje vsaj enega izmed naslednjih pogojev: da ima sedež v 
Sloveniji ali ima kraj dejanskega upravljanja v Sloveniji. Do določanja 
rezidentstva po kraju dejanskega upravljanja v Sloveniji bo prišlo 
zlasti pri subjektih, ki se registrirajo v državah z nizko stopnjo 
obdavčitve, v celoti ali pretežno pa so vodeni iz Slovenije. Kriterij 
sedeža dejanske uprave (kraja dejanskega upravljanja) je 
uveljavljen tudi v primerjalnopravnih ureditvah. 

Veljavni zakon o davku od dobička pravnih oseb določa, da je 
nerezident zavezan za davek od dobička, ki ga dosega s trajnim 
opravljanjem dejavnosti na območju Republike Slovenije, to pa je 
poslovanje preko stalne poslovne enote, ki je stalno poslovno 
mesto, v katerem ali preko katerega nerezident v celoti ali delno 
opravlja dejavnosti na območju Slovenije. Med drugim se za stalno 
poslovno enoto šteje gradbišče ali kraj, kjer se opravljajo gradbena 
oziroma montažna dela, ki trajajo dlje kot 12 mesecev. Tudi po 
predlagani ureditvi bo nerezident zavezan za davek od dohodkov, 
ki jih dosega v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, 
predlagana ureditev bo podrobnejša, v določenih primerih pa bo 
predlagano tudi skrajšanje obdobja opravljanja aktivnosti, ki 
opredeljuje poslovno enoto (gradbišče in druge podobne in 
povezane dejavnosti, trajanje aktivnosti več kot 6 mesecev, za 
razliko od 12 mesecev za gradbena in montažna dela v skladu z 
veljavno ureditvijo), kar bo povečalo krog zavezancev. V skladu 
s predlagano ureditvijo bo poslovna enota nerezidenta kraj 
poslovanja, to je kraj, v katerem ali preko katerega nerezident v 
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celoti ali delno opravlja aktivnosti v Sloveniji, v predlogu zakona 
bodo navedeni tudi primeri oziroma pojavne oblike poslovne enote 
(kot je podružnica, poslovalnica, tovarna, delavnica, rudnik, 
kamnolom ali drug kraj, kjer se pridobivajo ali izkoriščajo naravni 
viri,...). 

Pomembna novost bo tudi definicija poslovne enote, če se 
opravljajo storitve, vključno s svetovalnimi ali poslovodskimi 
storitvami, aktivnosti pa trajajo več kot 90 dni v kateremkoli obdobju 
zaporednih dvanajstih mesecev, ter podrobnejša ureditev poslovne 
enote nerezidenta v primeru posrednika, ki deluje za nerezidenta. 

Bistvena novost predloga zakona bo določitev dohodkov, ki imajo 
vir v Sloveniji oziroma izven Slovenije, kar je pomembno tako 
zaradi pravice Slovenije, da obdavči nerezidenta za dohodke, ki 
imajo vir v Sloveniji (so doseženi v Sloveniji), kot tudi zaradi uvedbe 
instrumentarija za odpravo mednarodnega dvojnega obdavčenja 
dohodkov rezidenta. 

V predlogu zakona bodo določeni dohodki, ki imajo vir v Sloveniji. 
Izhodišče za določitev pravil vira je povezava med dohodkom in 
državo: dohodek naj bi imel vir v državi, s katero je bistveno 
ekonomsko povezan. Predlagano pravilo bo dajalo Sloveniji 
pravico obdavčiti dohodke nerezidenta (podrobneje definira obseg 
oziroma vsebino davčne zaveze nerezidenta) ter omogočilo 
rezidentu odpravo pravnega dvojnega obdavčenja dohodkov, ki 
imajo vir v tujini. V predlogu zakona bodo kot dohodki, ki imajo vir 
v Sloveniji, določene različne kategorije dohodkov, katerih 
povezava s Slovenijo bo določena, odvisno od vrste dohodka, na 
podlagi lege nepremičnin, statusa rezidenta izdajatelja vrednostnih 
papirjev, prava ustanovitve, lokacije poslovne enote, statusa 
rezidenta plačnika dohodkov oziroma osebe, ki ga dohodek 
bremeni (mu je zaračunan), kraja opravljanja storitev. 

3. 

V poglavju III - Oprostitve bodo opredeljeni davčni zavezanci, ki 
so oproščeni plačila davka. Predlog zakona bo sledil cilju, da se 
doseže obdavčitev zavezancev po njihovi gospodarski moči ter 
se vzpostavi davčni sistem, ki bo nevtralen z vidika 
konkurenčnosti. V skladu s predlaganimi rešitvami bodo zato davka 
oproščeni le subjekti, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne 
dejavnosti po posebnem zakonu, če v skladu z namenom takega 
zakona tudi delujejo. Zato bodo med davčne zavezance, ki so 
oproščeni plačila davka, vključeni le zavezanci, ki so po posebnem 
zakonu ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti, kot 
so zavodi, društva, ustanove, verske skupnosti, politične stranke, 
zbornice, reprezentativni sindikati, pod pogojem, da bodo imeli v 
vsem davčnem obdobju akte in tudi finančno in materialno 
poslovanje usklajeno z določbami zakona, ki se uporablja za 
njihovo ustanovitev oziroma delovanje. V vsakem primeru pa bodo 
tudi ti zavezanci dolžni plačevati davek po tem zakonu od dohodkov 
iz pridobitne dejavnosti. 

Predlog zakona ne bo več vseboval oprostitve za invalidska 
podjetja. V veljavnem sistemu obdavčitve dobička pravnih oseb 
se invalidska podjetja uvrščajo med osebe, ki davka ne plačujejo. 
Ker je potrebno tudi na področju obdavčitve dohodkov pravnih 
oseb odpraviti izkrivljanja konkurence pri nastopanju subjektov 
na trgu, se tudi v primeru invalidskih podjetij predlaga dosledno 
spoštovanje nevtralnosti pri obdavčitvi in njihova obdavčitev v 
skladu z gospodarsko močjo ter se zato ne predlaga davčne 
oprostitve. Davčna oprostitev predstavlja tudi neusklajenost 
davčnega sistema s področjem državnih pomoči. 

4. 

V poglavju IV - Predmet obdavčitve in davčno obdobje bodo kot 
predmet obdavčitve določeni dohodki zavezanca v davčne"1 

obdobju, ki bo načeloma koledarsko leto, zavezanec pa se t>° 
lahko odločil izbrati za davčno obdobje namesto koledarskega 
leta poslovno leto. 

5. 

V poglavju V - Davčna osnova bo predlagana ureditev ugotavljanja 
davčne osnove, in sicer bo določen pojem davčne osnove, urejena 
splošna načela in posebnosti ugotavljanja davčne osnove. 

Pri določanju temeljnih načel ugotavljanja davčne osnove ne t>° 
predlaganih sprememb: davčna osnova rezidenta in nerezidenta 
za aktivnosti, ki jih opravlja v poslovni enoti ali preko poslovi® 
enote v Sloveniji se bo ugotavljala kot dobiček, ki bo opredeljen 
kot presežek prihodkov nad odhodki, ki bodo določeni s 
predlaganim zakonom. V primeru davčnega odtegljaja bo osnova 
za davek vsak posamezen dohodek. 

V predlogu zakona bo zadržano načelo, da se prihodki in odhodki 
ugotavljajo v skladu s predpisi in računovodskimi standardi, 
posebej pa bodo urejene posebnosti, ki izhajajo iz načel in cilje" 
davčne politike. 

V primerjavi z veljavno ureditvijo obdavčitve dobička pravnih oseb 
bo ugotavljanje davčne osnove zlasti podrobneje urejeno, 
predlagana bo tudi uvedba nekaterih posebnih institutov davčnega 
prava. 

Da bi se preprečilo neobdavčeno odlivanje dobičkov oziroma 
dohodkov v tujino, bo v predlogu zakona podrobneje kot sedal 
urejena davčna obravnava transfernih cen. Opredeljene bod° 
povezane osebe in predlagano bo, da se v transakcijah med njim' 
upoštevajo transferne cene, tako, da povečujejo davčno osnovo, 
pri tem se upoštevajo prihodki najmanj do višine, odhodki pa 
največ do višine, ugotovljene z upoštevanjem cen takih aji 
primerljivih sredstev ali storitev, ki se v primerljivih okoliščina" 
dosežejo ali bi se dosegle na trgu med nepovezanimi osebami' 
Predmet transakcij, na katere se nanaša predlagano urejanj0, 
bodo tako blago, neopredmetena sredstva in drugo premoženje, 
ter storitve. Z navedenim predlogom je upoštevan prvi odstav0K 

9. člena vzorčne konvencije OECD, ki ureja t.i. tržno načelo (arms 

length principle). Predlog zakona bo določil tudi metode za 
ugotavljanje primerljivih tržnih cen. V skladu z uveljavljen" 
mednarodno prakso bo s predlogom zakona predlagana uvedba 
metod po Smernicah OECD o transfernih cenah za mednarodna 
podjetja in davčne administracije iz leta 1995, z dopolnitvam'- 
Predlagana bo pooblastilna norma, da minister, pristojen za 
nance, predpiše izvajanje ustreznih zakonskih določb. Predlaga'® ' 
ocenjuje, da bi predlagani način urejanja področja transfernih cen 
olajšal izvajanje zakonskih določb, zlasti pa bi nudil širše podlag® 
za večjo preglednost delovanja sistema in pravno varnos 
zavezancev. 

Zaradi preprečevanja neobdavčenega oziroma davčn® 
ugodnejšega prelivanja dobičkov v transakcijah med rezidenti 
Slovenije (kjer davčni zavezanci lahko izkoriščajo ugodnejši 
davčni položaj drugega davčnega zavezanca), bo predlagan0 

uvedba posebnih pravil proti davčnemu izogibanju. 
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er)0 učinkovitost davčne službe pri nadziranju poslovanja med 
Vezanimi osebami odvisna v veliki meri od podatkov, ki jih 
potavlja zavezanec, bo zavezanec moral zagotavljati in hraniti 

Dni° ne poda,ke 0 povezanih osebah in poslovanju z njimi ter o 
da 'i"*' *rans'ern'h cen ,er določene podatke tudi predlagati . nemu organu. V predlogu tega zakona bo glede vprašanj 

s,opka odkazano na zakon, ki ureja davčni postopek. 

^®dlo9 zakona bo na novo opredelil tudi obrestno mero za 
os °k 'e Prih°dkov oziroma odhodkov iz poslov med povezanimi . ami, saj določbe veljavnega zakona o davku od dobička 
7 Vn'h oseb v tem delu ne ustrezajo več dejanskim razmeram. K°n o davku od dobička pravnih oseb namreč določa, da se 
p . odhodke priznajo obračunane obresti, razen obresti na 

®jeta posojila od lastnikov ali povezanih oseb, ki se priznavajo 
jveč v višini zadnje, ob času odobritve posojila znane, skupne 

ob
Vprečne ponderirane medbančne letne obrestne mere, ki jo 

las? ®anka Slovenije, davčni zavezanec, ki da zaposlenim, likom ali povezanim osebam posojilo brez obresti ali z 
r®stno mero, ki je nižja od zadnje znane, ob času odobritve 

pa
S0|i|a, skupne ponderirane medbančne letne obrestne mere, 

ge yi0ra za ustrezno razliko povečati davčno osnovo. V primeru, anka ali druga finančna organizacija da lastnikom ali drugim 

niž^eZan'm osebam posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je 
za t ^ povprečne obrestne mere, ki jih ob času odobritve posojila akšna posojila zaračunava tretjim osebam, se davčna osnova 

Veča za ustrezno razliko. 

^skladu s predlogom zakona bo obrestno mero predpisal minis- 
' pr|stojen za finance, ter pri tem upošteval, da gre za obrestno 
r° med nepovezanimi osebami. 

^Poštevaje predlagano načelo, da se odhodki priznajo, ko 
re'

ansko nastanejo, bo predlog zakona posebej uredil področje 
Prert^30''1 ka,erih oblikovanja pomenijo vračunavanje stroškov 
Se 

en dejansko nastanejo. Upoštevane bodo tudi situacije, ko 
l2 

r®2ervacije oblikujejo na račun odloženih prihodkov. Odhodki 

don 4 °Van'a rezervac'i bodo dopuščeni le izjemoma, če to 
dei 3 or9aniziranost davčnega zavezanca in narava njegove 
(ob n°St',er 'e v skladu s ,em oblikovanje rezervacij predpisano 
zakV9Zn°) P° P°sebnem zakonu. Zato bodo v skladu s predlogom 
0b|.|°na banki v obračunanih zneskih priznani odhodki iz 
Po' ?van'a Posebnih rezervacij, ki jih mora oblikovati banka glede 

'u® ih tveganj, vendar največ do višine, ki jo določa zakon, ki 
Zav'3 kančništvo, zavarovalnici pa odhodki iz oblikovanja 
0b arova'no tehničnih rezervacij, ki jih mora zavarovalnica 
Obra*00 oblikova,i P° zakonu, ki ureja zavarovalništvo, in sicer v 
skirtnani'1 zneskit1, v0ndar največ do višine ali zgornje meje v 
UrediU Z zakonom' ki ureja zavarovalništvo. S predlagano pr "v'i° bo zagotovljeno, da se davčna osnova ne zniža že 
ng 

nastankom stroška oziroma odhodka (ki pa lahko celo ne 
na„.an0'' temveč šele, ko strošek oziroma odhodek dejansko 
đ 

ane- Predlog zakona bo določil tudi podlago za določitev 
re> ne osnove v zvezi z oblikovanjem, odpravo in porabo 
p"** ,ako da ti poslovni dogodki ne bodo izkrivljali načel, na a9' katerih se ugotavlja davčna osnova. 

Prev*30' b° Predla9ana ureditev nepriznavanja odhodkov zaradi ^hotenj0 z namenom, da odhodki zaradi oslabitev 

ods^narSkih kate9ori' Praviloma ne znižujejo davčne osnove do 

Pos^h"' zakon 0 davku od dobička pravnih oseb predpisuje 
se pj n ^®vfini režim za dividende in druge deleže iz dobička, ki 
s te a 'e'° med pravnimi osebami, rezidenti Slovenije, in v zvezi 
dobifi/ 32' filenu dolo4a' da se posebna akontacija davka od ka pravnih oseb ob izplačilu dividende ne plača, če je 

izplačevalec dividend, rezident Slovenije, obračunal in plačal davek 
od dobička pravnih oseb. Prejemnik dividende, davčni zavezanec, 
rezident, v tem primeru prejete dividende ne všteva v davčno 
osnovo. Pri prenosu dividende v tujino se obračuna in plača davek 
po stopnji 15%. Za dividende oziroma za dobiček, ki ga zavezanec 
rezident prenese iz tujine, pa veljavni zakon o davku od dobička 
pravnih oseb v 29. členu omogoča zmanjšanje davčne osnove, 
če je bil v tujini plačan ustrezen davek. 

Predlagana nova ureditev davčnega režima v zvezi z oprostitvijo 
oziroma izvzemanjem prejetih dividend in drugih deležev iz dobička 
iz davčne osnove pri prejemniku teh dohodkov je prilagojena 
Direktivi 90/435/EEC o skupnem sistemu obdavčenja, ki velja za 
matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic, z 
dopolnitvami. Ob določenih pogojih bodo pri določanju davčne 
osnove matične družbe te dividende izvzete iz davčne osnove. S 
tem se sledi temeljni premisi navedene direktive, da država 
matične družbe ne sme obdavčiti prejete dividende (ali pa mora 
dovoliti matični družbi odbitek ustreznega dela korporacijskega 
davka, ki ga je v zvezi z dobičkom plačala odvisna družba), saj bi 
obdavčitev, ki bi jo naložila država matične družbe, predstavljala 
oviro z vidika konkurenčnosti družb na mednarodni ravni. 

Pogoji, ki jih za davčno oprostitev dividend predpisuje Direktiva 
90/435/EEC, bodo privzeti tudi v predlog zakona. Tako bodo v 
predlogu zakona določeni pogoji za davčno oprostitev prejetih 
dividend in drugih deležev iz dobička iz davčne osnove, kot je 
odstotek udeležbe matične družbe v odvisni družbi, ki deli dobiček 
(25%), čas trajanja udeležbe (24 mesecev), posebni pogoji v 
zvezi z izplačevalcem (zavezanost za davek, rezidentstvo). 

Predlagana bo tudi uvedba posebnega pravila proti davčnemu 
izogibanju, če se plačnik dividend nahaja v državi z nizko stopnjo 
obdavčitve. 

Z zadnjo novelo zakona o davku od dobička pravnih oseb (in na 
njeni podlagi izdanim podzakonskim aktom) je bila v skladu z 
odločbo Ustavnega sodišča RS številka U-l-251/00-17 z dne 23. 
maja 2003 (Uradni list RS, št. 50/02) odpravljena neustavnost 12. 
člena zakona o davku od dobička pravnih oseb, ki je generalno 
določal, da se med odhodke davčnega zavezanca vštevajo samo 
tisti odhodki, ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti ali 
posledica opravljanja dejavnosti, oziroma samo tisti odhodki, ki 
so neposreden pogoj za ustvarjanje prihodkov, in je s svojo 
nedoločnostjo dopuščal davčnim zavezancem in davčnemu 
organu različno interpretacijo in s tem različno uporabo. 

Tudi v predlogu zakona bo zadržano temeljno načelo, da se za 
ugotavljanje dobička priznajo odhodki, ki so potrebni za pridobitev 
prihodkov, ki so obdavčeni po tem zakonu, posebnosti v zvezi s 
posameznimi vrstami odhodkov pa bodo podrobneje urejene kot 
v veljavnem zakonu o davku od dobička pravnih oseb. 

Kot odhodki, ki niso potrebni za pridobitev prihodkov, bodo načelno 
opredeljeni odhodki, za katere glede na dejstva in okoliščine izhaja, 
da: 

1. niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso posledica 
opravljanja dejavnosti, 
2. imajo značaj privatnosti, 
3. niso skladni z običajno poslovno prakso. 

V predlogu zakona bo podrobneje določenih več kategorij, ki se 
ne štejejo kot odhodek ali se priznavajo omejeno oziroma pod 
določenimi pogoji. Predlagatelj ocenjuje, da bo davčnemu 
zavezancu s tem zagotovljena ustrezna pravna varnost. 
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V zvezi z odhodki obresti bo predlagano posebno pravilo proti 
odlivanju dohodka zavezanca v države z ugodnejšim davčnim 
okoljem, kjer je stopnja obdavčitve dobička nižja od 12,5% 
(polovica stopnje obdavčitve v Sloveniji) oziroma proti odločanju 
zavezanca za najemanje kreditov in plačevanje obresti v te države 
tudi oziroma samo zaradi tega, da bi se dosegla ugodnejša davčna 
obravnava obresti. Torej bo določba zasledovala tudi nevtralnost 
obdavčitve z vidika vpliva na poslovne odločitve. Predlagana 
določba obenem izraža tudi usmeritev davčne politike, da ne 
podpira finančnih oziroma denarnih tokov z jurisdikcijami, ki ne 
zagotavljajo finančne oziroma fiskalne transparentnosti. 

S predlaganim institutom t.i. tanke kapitalizacije bodo urejene 
davčne posledice prekomernega financiranja zavezanca z 
dolžniškim kapitalom s strani kvalificiranega delničarja oziroma 
družbenika. Obresti kot stroški financiranja ponavadi uživajo 
ugodnejšo davčno obravnavo (so odhodki) kot dividende (ki niso 
odhodki), kar je eden od razlogov, daje med povezanimi osebami 
dana prednost financiranju z dolgom in ne s kapitalom. V 
primerjalnih ureditvah so se z namenom, da bi se zaščitila davčna 
osnova, izoblikovala posebna pravila, ki določajo, kdaj se obresti 
ne priznajo kot odhodki, če gre za financiranje s prekomernim 
dolgom med povezanimi osebami. 

Primerjalni sistemi obdavčitve različno obravnavajo posledice 
financiranja z dolgom oziroma kapitalom med povezanimi 
osebami, pri čemer so pravila, ki določajo, kdaj se stroški obresti 
zavezancu, ki je financiran s posojili, ne priznajo kot odhodki pri 
ugotavljanju davčne osnove (t.j. kdaj gre za davčno nepriznane 
odhodke), odvisna tudi od tradicije in usposobljenosti davčne 
administracije za izvajanje teh pravil. Priznavanje obresti kot 
odhodkov je možno omejiti na podlagi uvedbe različnih pravil, kot 
npr.: 

- z določitvijo fiksnega razmerja med dolgom in kapitalom 
posojilojemalca (glede na to koliko posojil zagotavlja 
kvalificirani družbenik in kolikšna je njegova udeležba v 
posojilojemalcu), 

- s presojo dejstev in okoliščin posameznega primera, na 
podlagi t.i. tržnega načela (arm's length principle) oziroma na 
podlagi presoje, kako bi v konkretnem primeru ravnala 
neodvisna banka. 

Predlagatelj predlaga uporabo fiksnega razmerja med dolgom in 
kapitalom zaradi pravne varnosti zavezancev, ki so na podlagi 
določenega razmerja vnaprej seznanjeni s tem, kdaj se jim obresti 
od posojil kvalificiranega delničarja oziroma družbenika ne bodo 
priznale kot odhodki. Davčni organ torej ne presoja ustreznosti 
razmerja oziroma kapitalske strukture na podlagi dejstev in 
okoliščin posameznega primera in ne ugotavlja npr. ali bi neodvisna 
(nepovezana) banka ali druga nepovezana oseba dala posojilo 
(morebiti) prezadolženemu zavezancu. Navedeno pomeni, da ni 
arbitrarnosti in je predlagani sistem ugoden in primeren tudi z 
vidika davčnega administriranja. 

Iz sistema zavezancev posojilojemalcev, ki se jim bodo odhodki 
obresti obravnavali v skladu s predlagano ureditvijo, bodo izvzete 
le banke in zavarovalnice (tem zavezancem se torej odhodki 
obresti od posojil, ki jih prejmejo od kvalificiranih delničarjev oziroma 
družbenikov, ne bodo omejevali na podlagi predlaganega 
predpisanega razmerja), ker za te zavezance velja posebna, 
strožja, regulativa in imajo svojega regulatorja. Banke in njihovo 
kapitalsko ustreznost oziroma zavarovalnice in njihovo kapitalsko 
ustreznost ureja poseben zakon, konkretno zakon, ki ureja 
bančništvo, regulator bank je Banka Slovenije, oziroma zakon, ki 
ureja zavarovalništvo, regulator je Agencija Republike Slovenije 
za zavarovalni nadzor. Kot banke pa ni mogoče obravnavati npr. 
zavezancev, ki niso banke, ki pa opravljajo npr. finančni zakup - 

ki leasing (ki se uvršča med druge finančne storitve po zakonu, * 
ureja o bančništvo), saj ti zavezanci in njihova kapitalska 
ustreznost niso predmet posebnega reguliranja. 

Glede na ekonomsko vsebino oziroma tveganja v zvezi s posojil'- 
ki jih prejme zavezanec, se bodo kot posojila kvalificiranega 
delničarja oziroma družbenika obravnavala tudi posoji1® 
zavezanca, ki jih ta prejme od tretjih oseb, za katera janlC 

kvalificirani delničar oziroma družbenik. Prav tako se bodo ko 
posojila kvalificiranega delničarja oziroma družbenika obravnaval 
posojila banke, ki so dana v zvezi z depozitom tega delničal3 

oziroma družbenika v tej banki. Ali so posojila banke dan® 
zavezancu v zvezi z depozitom kvalificiranega delničarja oziroma 
družbenika, bo ugotavljano v vsakem primeru posebej, saj 9r® 
lahko za običajne poslovne transakcije in ne za izogibanje upora" 
predlagane ureditve. 

Predlagana ureditev zavezancem posojilojemalcem ne nala9a 

morebitne dokapitalizacije ali spremembe strukture financiranja 
oziroma financerjev, temveč le določa davčni režim obresti ko 
odhodkov (njihovo priznavanje ali nepriznavanje), če gre *a 

finančna razmerja s kvalificiranimi delničarji oziroma družbeni*1- 
Zavezancem bo dana možnost, da ciljno razmerje med dolgom in 

kapitalom, ki bo določeno s predlogom zakona, dosežejo postopn0; 
v primernem prehodnem obdobju, ter se s tem izognejo davc 
obravnavi obresti iz prekomernega dolžniškega financiranja k0 

nepriznanim odhodkom. Predlagani režim se bo nanašal le na 

obresti iz posojil, ki bodo nastala po dnevu začetka upora" 
predlaganega zakona. 

Predlagano razmerje je primerljivo z razmerjem v primerjalni'' 
davčnih sistemih 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o davku o^ 
dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 108/2002), ki se je pn" 
uporabljati 1. januarja 2003, so bile znižane dovoljene letn® 
amortizacijske stopnje, ki so merilo oziroma zgornja meja, 0 

katere se amortizacija prizna kot odhodek, ter zmanjšano števi 
skupin za razvrščanje osnovnih sredstev. 

V skladu s predlogom zakona je najvišja predlagana l®tna 

amortizacijska stopnja za: 

1. gradbene objekte 5%, 
2. opremo, vozila, razen za osebna vozila, in mehanizacijo 25 ' 
3. osebne avtomobile 50% najvišje letne amortizacijske stopnl 
za vozila iz druge točke, 
4. računalnike in računalniško opremo 50%, 
5. večletne nasade 10%, 
6. osnovno čredo 20%, 
7. druga vlaganja 10%, 
8. dobro ime 10%. 

' Velika Britanija npr. ne določi razmerja vnaprej, povsem sprejemljivo P » 
razmerje 1:1. Češka Republika In Slovaška Republika predpisujeta spk> 
razmerje 4:1, posebno, ugodnejše, razmerje pa velja za bank® 
zavarovalnice (6:1) - ti dve državi torej omejujeta tudi davčno priznava F 
odhodkov obresti pri bankah in zavarovalnicah. Madžarska obresti _ 
prizna kot davčni odhodek glede na posojila, ki presegajo trikra 
kapitala družbe. Nizozemska posebnih pravil nima, v določenih 
pa obresti med družbami v skupini niso priznane (vir: European 
Handbook, 2003, IBFD Publlcations BV, Amsterdam). Sistem Nemw j 
Danske in Avstrije je posebej opisan v točki 5 Uvoda ■ Prikaz urecl',^vl) 
drugih pravnih sistemih in prikaz prilagojenosti predlagane ureditve P 
EU. 
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Primerjavi s stopnjami po veljavnem zakonu o davku od dobička 
P avnih oseb se v predlogu zakona spreminja amortizacijska 

°Pnja za druga vlaganja z 20% na 10%. 

^ot novost se predlaga tudi, da se kot odhodek ob prenosu v 
Porabo prizna odpis celotne nabavne vrednosti osnovnega 
edstva, katerega doba uporabnosti je daljša od leta dni in 

Posamična nabavna vrednost ne presega tolarske protivrednosti 

zav ^ar predstavlja poenostavitev in ugodnost za 

g0t n°v ukrep za preprečevanje priznavanja odhodkov 
Io nizacije na račun, starih oziroma rabljenih osnovnih sredstev, 

se pridobijo od nerezidentov, bo predlog zakona vseboval 
°očbe, da se, če rezident pridobi staro oziroma rabljeno 
Predrneteno osnovno sredstvo od povezane osebe, ki ni rezident, 

am'8' 'e Probijeno osnovno sredstvo že dokončno ortizirano (amortizacija dokončno amortiziranih sredstev se 
Prizna kot odhodek). Amortizacija opredmetenega osnovnega 

ln stoa, ki ga davčni zavezanec pridobi od osebe, ki ni rezident 
se ne šteje za povezano osebo po tem zakonu, pa se bo 

'znala kot odhodek v znesku v skladu z določbami predlaganega 
Kona, če bo davčni zavezanec dokazal, da opredmeteno 
°vno sredstvo še ni dokončno amortizirano. 

počena izplačila v zvezi z zaposlitvijo (kot npr. regres za letni 
Pust, povračila stroškov v zvezi z delom) bodo kot odhodek 
'znana do višine, ki jo določi Vlada RS v skladu z zakonom, ki 

Ureia dohodnino. 

£ot po veljavni ureditvi se bo tudi na podlagi predloga zakona 

na i 3 Pokr'vala z zmanjšanjem davčne osnove načeloma v ^slednjih petih davčnih obdobjih. Pri zmanjšanju davčne osnove 
z 

raCun izgub iz preteklih obdobij se bo davčna osnova najprej 
anjšala za izgubo starejšega datuma, zmanjšanje davčne 
nove zaradi izgub iz preteklih davčnih obdobij bo še naprej 
voljeno največ do višine davčne osnove davčnega obdobja. 

. d'og zakona bo vseboval posebno določbo proti davčnemu 
I p". aniu: če se bo v davčnem obdobju neposredno ali posredno 

mštvo kapitalskih deležev ali glasovalnih pravic zavezanca 
namenilo za več kot 25% glede na njihovo vrednost ali število 

obrt a^6,ku davčnega obdobja ali na koncu preteklega davčnega 
v 

obia, prenos oziroma pokrivanje izgub, ki so nastale v tem in 
Poteklih davčnih obdobjih, ne bo dopusten. 

6. 

.Poglavju VI - Obdavčitev pri prenosu dejavnosti, zamenjavah 

ohri deležev' združitvah in delitvah, bo predlagana ureditev 
đel a<V'8n'a v Primeru prenosa dejavnosti, zamenjave kapitalskih 
od rtn6V ,er združitvah in delitvah. V veljavnem zakonu o davku 
v °°bička pravnih oseb je posebej urejen le režim prenosa izgub 
usk|lrn0rU *družitev' V predlogu zakona bodo podane rešitve za 
0bd

ac",ev zakonodaje Slovenije s pravnim redom EU na področju 
Rvanja podjetij, in sicer glede na Direktivo 90/434/EEC o 
pr Pn0m sistemu obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, 
raziv(0Se sr0dstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz 
EEc dr*av članic, z dopolnitvami (Council Directive 90/434/ 
ble °' 23 Ju|V 1990 on ,he common system of taxation applica- 
sha ° mer9ers' dlvlsions, transfers of assets and exchanges of f0s ooncerning companies of different Member States). 

Združ|Va 90/434/EEC ureja davčne posledice transakcij, ki so 
sred ,V0' deli,ve- zamenjave kapitalskih deležev In prenosi 
'zhort'9V oziroma niJdi podlage za odpravo davčnih ovir. Temeljno 
sebi direktive je namreč, da združitve in delitve same po 
zava

ne smejo povzročati obdavčitve (vendar pa mora biti hkrati 
treb 

r°van tudi fiskalni interes držav članic EU); za te operacije je 
uvesti davčna pravila, ki so s stališča konkurence nevtralna; 

ter podjetjem omogočiti, da se prilagodijo zahtevam skupnega 
trga, da povečajo produktivnost in izboljšajo svojo konkurenčno 
moč na mednarodni ravni. 

Ugodnejši davčni režim, ki ga bo nudila predlagana ureditev, bo 
možno priznati le na podlagi dovoljemja davčnega organa, torej na 
zahtevo zainteresiranih strani. Predlog zakonskega urejanja bo 
uredil vprašanja v zvezi s subjekti, za katere bo veljala ureditev - 
transakcije med rezidenti Slovenije, transakcije med rezidenti 
Slovenije ter rezidenti držav članic EU, pravila o tem, kakšno 
davčno obravnavo uživajo transakcije v zvezi s prenosi dejavnosti 
pri prenosni in prevzemni družbi - kdaj se dobički in izgube, nastali 
pri teh prenosih ne obdavčijo, prenos rezerv in rezervacij, 
vrednotenje prejetih vrednostnih papirjev. V okviru predloga zakona 
bo določeno tudi davčno obravnavanje zamenjave delnic - kdaj 
se izguba ali dobiček ob odtujitvi prvotnih vrednostnih papirjev ne 
obdavči, kako se obravnavajo planila v denarju. 

Določbe predloga zakona bodo prav tako urejale pogoje za 
zagotovitev davčnih oprostitev v primeru združitev in delitev 
(oprostitev davkov v zvezi s kapitalskimi dobički in izgubami, 
ustvarjenimi ob prenosu sredstev in obveznosti, vrednotenje 
sredstev in obveznosti pri prevzemniku, upravičenost do prenosa 
rezerv in rezervacij prenosne družbo, prenos izgub, davčni položaj 
družbenika prenosne družbe v zviazi z dobičkom ali izgubo iz 
odtujitve vrednostnih papirjev). 

Predlagana ureditev, in s tem ugodnejši davčni režim, bo veljala 
tudi za druge družbe (ne le za delniške družbe oziroma subjekte, 
katerih kapital predstavljajo vredno stni papirji), kot npr. družbe z 
omejeno odgovornostjo. 

7. 

V poglavju VII - Davčne olajšave bodo urejene olajšava za 
investiranje, olajšava za zaposlovanje, olajšava za prostovoljno 
dodatno pokojninsko zavarovanje ter olajšava za donacije in plačila 
političnim strankam ter reprezentativnim sindikatom. 

V zvezi z olajšavo za investiranje predlagatelj izhaja iz veljavnega 
sistema davčnih olajšav za investiranje, to je iz splošne 
investicijske olajšave, ki se je z .zakonom o spremembah in 
dopolnitvah zakona o davku od dob čka pravnih oseb, zmanjšala 
glede na prej veljavni sistem, pri tem pa je bil uveljavljen prehodni 
režim uveljavljanja te olajšave, t er olajšave za oblikovanje 
investicijske rezerve ter iz analiz v tujini kot tudi rezultatov analiz 
na podatkih za Slovenijo v zvezi z učinkovitostjo oziroma 
neučinkovitostjo teh olajšav, ki so opisane v nadaljevanju v tem 
uvodu - Ocena finančnih poslediic. Predlagana olajšava za 
investiranje bo zaključila uveljavljen prehodni režim ter nadaljevala 
in nadgrajevala namene, ki so bilii z njim zasledovani. Zaradi 
kontinuiranega vzpodbujanja nadaljnje rasti in napredovanja 
zavezancev bo zadržana olajšava z a investicije v opremo, razen 
v pohištvo in pisarniško opremo, iri neopredmetena dolgoročna 
sredstva. Iz enakih namenov pa se p redlaga, tudi po zgledu drugih 
davčnih ureditev, dodatna olajšava za investiranje", ki ima cilj 
spodbuditi vlaganja v točno določeno opremo, to je opremo za 
raziskave in razvoj. Upoštevaje ugotovitve navajanih analiz, da 
investicijske olajšave povzročajo precejšnjo nenevtrainost davka, 
trenutno veljavni sistem obdavčitve dobička namreč ne daje 
možnost koriščenja olajšave novim podjetjem in podjetjem v 
restrukturiranju, saj je možnost izkoriščanja dane olajšave odvisna 
predvsem od dejanske velikosti dobii'ika, se predlaga tudi možnost 
prenašanja neizkoriščenega dela olajšave v davčnem obdobju v 
naslednja davčna obdobja. Olajšava bo dopustna na račun 
navedenega investiranja v Sloveniji. Kot po veljavnem zakonu se 
predlaga, da zavezanec, ki bo izkoristil davčno olajšavo za 
investiranje, ne sme razporejati dobička za udeležbo v dobičku, 
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če pa ga, bo moral v letu razporeditve povečati davčno osnovo 
za znesek izkoriščene davčnci olajšave. 

V zvezi z olajšavami za zaposlovanje predlagatelj izhaja iz 
predpostavke, daje potrebno ohraniti davčni sistem, ki vzpodbuja 
zaposlovanje. Zato bo v z vezi z davčnimi olajšavami za 
zaposlovanje predlagano sipodbujanje zaposlovanja težje 
zaposljivih oseb in zato omogočanje uveljavljanja splošne olajšave 
za zaposlovanje na račun oseb, ki so bile pred sklenitvijo 
delovnega razmerja najmanj 12 mesecev prijavljene pri Zavodu 
RS za zaposlovanje (po veljavnem zakonu o davku od dobička 
pravnih oseb je ta rok 6 mesecev). Zavezanec, ki bo v davčnem 
obdobju za nedoločen čas in najmanj za dve leti zaposlil pripravnika 
ali drugega delavca, ki prvič sklene delovno razmerje, ali delavca, 
ki je bil pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi najmanj 12 mesecev 
prijavljen pri Zavodu RS za 2:aposlovanje, bo lahko uveljavljal 
zmanjšanje davčne osnove v višini 30% plače tega delavca, in 
sicer največ za prvih 12 mesecev zaposlitve teh oseb, vendar 
največ v višini davčne osnove. Če bo zavezanec odpovedal 
pogodbo o zaposlitvi prej navedeni osebi, razen če ta pogodbo 
sama odpove, prej kot v dveh letih od njene zaposlitve, bo moral 
za znesek izkoriščene olajšave povečati davčno osnovo v 
davčnem obdobju odpovedi pogodbe. 

Predlaga se tudi spodbujanje zaposlovanja najkvalitetnejše 
delovne sile v gospodarskih družbah, ki prej ni bila zaposlena v 
tem sektorju, in sicer bo zavezanec, ki bo v davčnem obdobju za 
nedoločen čas in najmanj za dve leti zaposlil osebo, ki ima doktorat 
znanosti, lahko uveljavljal zmanjšanje davčne osnove v višini 
30% plače tega delavca, in sicer največ za prvih 12 mesecev 
zaposlitve teh oseb, vendar največ v višini davčne osnove. Če 
pa bo pogodba o zaposlitvi s prej navedeno osebo odpovedana 
oziroma sporazumno razveljavljena prej kot v dveh letih od njene 
zaposlitve, bo moral za znasek izkoriščene olajšave povečati 
davčno osnovo v davčnem obdobju odpovedi oziroma 
razveljavitve pogodbe. 

Zavezanec, ki bo zaposloval invalide, bo lahko, kot v skladu z 
veljavnim zakonom, uveljavljali zmanjšanje davčne osnove v višini 
50% plač teh oseb, vendair največ v višini davčne osnove, 
zavezanec, ki bo zaposloval invalidne osebe s 100% telesno 
okvaro in gluhe osebe, pa v višini 70% plač teh oseb, vendar 
največ v višini davčne osnove. Olajšava po tem odstavku se 
izključuje s prej opisano olajšavo za zaposlovanje. Navedeno 
olajšavo za zaposlovanje invalidov se nadgrajuje z olajšavo, ki 
ima namen spodbuditi delod ajalce, da bodo zaposlovali invalide 
nad kvoto, določeno z bodočim zakonom, ki bo urejal zaposlitveno 
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov (trenutno je zakon še v 
parlamentarni proceduri). Tovrstna olajšava se vklaplja v režim 
zaposlovanja invalidov, ki g,a bo uvedel navedeni zakon, prav 
tako pa se z njo nadomešča režim, uveljavljen s sedaj veljavnim 
zakonom o davku od dobičku pravnih oseb, ki določa oprostitev 
plačevanja davka za invalidsk a podjetja, kar je po pravilih o državnih 
pomočeh prepovedana državna pomoč. 

Zaradi olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
bo zavezanec - delodajalec, ki financira pokojninski načrt 
kolektivnega zavarovanja in izpolnjuje pogoje iz 302. do 305. člena 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list 
RS, št. 106/99, 72/00, 81/00, 124/00, 109/01, 108/02 in 26/03), 
lahko zmanjšal davčno osnovo za premije prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih bo delno ali v celoti 
plačal 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 posepen 
register v skladu s predpisi i, ki urejajo prostovoljno dodatno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za leto, v katerem bodo 
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, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja- 
Glede valorizacije premije in načina objave valoriziranih zneskov 
premije predlog zakona odkazuje na določbe zakona, ki ureja 
dohodnino. 

Davčni zavezanci bodo lahko zmanjšali davčno osnovo za 
donacije v skupnem znesku največ 0,3% obdavčenih prihodkov 
davčnega obdobja, vendar največ do višine davčne osnove. ce 

bodo donirali za humanitarne, dobrodelne, znanstvene, 
vzgojnoizobraževalne, športne, ekološke in religiozne namen0' 
in sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije, ki so Pj> 
posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedem 
dejavnosti, bodo lahko zmanjšali davčno osnovo za donacije v 
skupnem znesku največ 0,2% obdavčenih prihodkov davčnega 
obdobja, vendar največ do višine davčne osnove. Če bodo donira i 
za kulturne namene, in sicer le za takšna izplačila rezidentoj11 

Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje 
navedenih dejavnosti, bo z namenom spodbujanja donacij za 
kulturo določeno, da bodo lahko zmanjšali davčno osnovo za 
takšne donacije v skupnem znesku največ 0,1% obdavčeni 
prihodkov davčnega obdobja, vendar največ do višine davčne 
osnove. Davčni zavezanci bodo lahko uveljavljali tudi zmanjšanje 
davčne osnove za znesek izplačil v denarju in naravi političn'"1 

strankam in reprezentativnim sindikatom, vendar največ d 
zneska, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači na 
zaposlenega pri zavezancu, vendar največ do višine davčne 
osnove davčnega obdobja. 

Po veljavni ureditvi se ta plačila, ob predpisanih omejitvah, 
priznavajo kot odhodki. Na podlagi predloga zakona pa bodo 'a 

plačila zmanjševala dobiček, ugotovljen v davčnem obračunu- 
Namen predlagatelja je dopustiti zmanjšanje davčne osnove za 
navedene namene le davčnim zavezancem, ki ustvarijo davčno 
osnovo, saj gre v navedenih primerih za tipične poslovno 
nepotrebne odhodke in zato ni primerno, da bi lahko povzroča i 
izgubo v davčnem obračunu. 

8. 

V poglavju VIII - Davčna stopnja bo v predlogu zakona določena 
splošna davčna stopnja 25% in posebna davčna stopnja 0%- 
Uvedba posebne davčne stopnje 0% se predlaga za investicijsK 
sklade, ustanovljene po zakonu, ki ureja investicijske sklade j 
družbe za upravljanje, če bodo do 30. novembra tekočega le'8 

razdelili dobiček najmanj v višini 90% dobička iz prejšnjefl8 

davčnega obdobja, za pokojninske sklade, ki so ustanovljeni P° 
zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, In z8 

zavarovalnice, ki lahko izvajajo pokojninski načrt v skladu 
zakonom, ki ureja pokojninsko In invalidsko zavarovanje, In sic0 

za zavarovalnice le za ta del poslovanja. 

9. 

Pomembno novost bo predlog zakona uvedel v IX. poglavju 
Odprava dvojnega obdavčenja dohodkov rezidenta iz virov izve 
Slovenije. Namen ureditve v IX. poglavju predloga zakona " 
odprava dvojnega obdavčenja dohodkov rezidenta, ki imajo vi 
izven Slovenije. Členi tega poglavja se nanašajo na 1.1. PraVI] 
dvojno obdavčenje, ko je isti dohodek, pridobljen s strani is 
osebe, obdavčen v več kot eni državi. Do takšne situacije Prlđ 

najpogosteje, če določena država obdavčuje svoje rezidente n 
svetovnem dohodku, istočasno pa druga država obdavčuj 
določene dohodke na viru. 
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veljavnem zakonu o davku od dobička pravnih oseb je za 
dpravo mednarodnega dvojnega obdavčenja predpisana metoda 
vzema oziroma oprostitve za dobiček, ki ga je davčni zavezanec 

Ponesel iz tujine, odprave mednarodnega dvojnega obdavčenja 
^gih tujih dohodkov rezidenta pa ta zakon ne rešuje, zato je 
ozn0 mednarodno dvojno obdavčitev odpraviti z izvajanjem 

■■ateralnih sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčenju, 
etoda izvzema bo spremenjena, predlog bo vseboval pogoje 

a njeno uporabo. 

^ skladu z določbami tega poglavja bo rezident Slovenije lahko 
"eljavljal pravico odbitka tujega davka tako, da bo lahko od 
avčne obveznosti po obračunu po tem zakonu odštel znesek 
lega davka (ustreznega davka, ki ga je plačal od dohodkov iz 
rov izven Slovenije) na tuji dohodek (dohodek iz virov izven 
ovenije), ki je vključen v njegovo davčno osnovo. V predlogu 

ak°na bodo določena pravila za priznavanja odbitka tujega davka 
n obveznost zagotavljanja ustreznih dokazil. 

predlagana metoda odbitka tujega davka je v primerjalnopravni 
eor'i' In praksi znana kot kreditna metoda. 

10. 
V Y poglavju - Obračunavanje in plačevanje davka - bodo 
Predlagane temeljne določbe v zvezi z obveznostjo obračunavanja 

Plačevanja davka in obdavčenja v skupini. Predlagan je način 
TT^oobdavčitve (zavezanec sam izračuna davek), med davčnim 

uobjem se plačuje akontacija davka, plačana akontacija 
anjšuje obveznost za plačilo davka po davčnem obračunu 

Z|denta oziroma nerezidenta od dohodkov v oziroma preko 
slovne enote v Sloveniji. Plačevanje bo podrobneje urejeno z 
on°m, ki ureja davčni postopek. 

]ako kot veljavni sistem obdavčenja v skupini tudi predlog zakona 
■ 0 uvajal obdavčenja v skupini na način, kot ureja konsolidacijo n|h poročil zakon o gospodarskih družbah, temveč bo določal 

ravnavanje v davčnem obračunu ugotovljenih dobičkov in izgub 
ed članoma skupine. Po predlogu zakona se bo v skupinskem 
včnem obračunu dobiček ali izguba davčnega obdobja, za 
erega se ugotavlja davčna obveznost, ugotovljena v skladu z 

_ °čbami tega zakona v posamičnem davčnem obračunu 

ohri'enega zavezanca. prištela dobičku ali izgubi tega davčnega 
Do !a' u9°tovljeni v skladu z določbami tega zakona v 
i Sarr|ičnem davčnem obračunu glavnega zavezanca. Prenos 

9ub ne bo dovoljen. 

oba'"0 bosta za obdobje najmanj treh davčnih obdobij lahko 
p ovala dva zavezanca, rezidenta Slovenije, ki sta kapitalsko 

vezana tako, da enemu neposredno pripadajo vsi deleži v 
P'talu drugega (članstvo v skupini ne bo dovoljeno zavezancem, 
so oproščeni plačila davka), ki sestavljata računovodske izkaze 

obri°S'°Vna f)oro^'la za P°s|°vno obdobje, ki je enako davčnemu 
dol ^b'U'in ima,a med sebo' skleni0no podjetniško pogodbo po Don ah zakona, ki ureja gospodarske družbe, po kateri mora 

drejeni zavezanec prenesti ves svoj dobiček glavnemu 
j_Vezancu oziroma mora ta podrejenemu zavezancu poravnati 

9ubo. Glede na druge pogoje, ki bodo določeni za oblikovanje 

irio» kot npr P°ravnavanje komercialne izgube, in glede na 
Umi n°S,i Povezav v skladu z drugo zakonodajo, kot zakonom, ki 
Ust'9 9°spodarske družbe, in določi, da delniško družbo lahko an°vi tudi samo ena fizična ali pravna oseba, ter zakonom, ki 

Ja prevzeme, bo pri pogoju povezanosti določena najvišja 
pr 

Vezan°st. V predlogu zakona bo urejen tudi pričetek in 
P0tnuhanje obdavčenja v skupini ter posledice prenehanja pred °m obdobja, za katero je dovoljeno. 

Z natančno določitvijo učinka dovoljenja oziroma začetka 
obdavčenja v skupini (dovoljenje z retroaktivnim učinkom ni 
dopustno, nepokrite izgube se likvidirajo) ter opredelitvijo razlogov 
in posledic prenehanja, bodo s predlogom zakona upoštevane 
tudi pripombe, ki so se oblikovale na podlagi izvajanja veljavne 
ureditve obdavčenja v skupini. 

11. 

V poglavju XI - Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji se 
predlaga uvedba obdavčitev posameznih vrst dohodkov, ki imajo 
vir v Sloveniji. 

V veljavnem sistemu obdavčitve dobička pravnih oseb je 
obveznost plačevanja odtegljaja davka na viru uvedena le v 
primeru izplačila dividend in drugih deležev iz dobička. 

Na podlagi predlagane ureditve v tem poglavju se davek izračuna, 
odtegne in plača po stopnji 25% od dohodkov davčnih zavezancev 
rezidentov in davčnih zavezancev nerezidentov, razen dividend 
in podobnih dohodkov, doseženih preko poslovne enote, ki se 
nahaja v Sloveniji, ki imajo vir v Sloveniji, in sicer od: 
1. dividend in posebej določenih dividendam podobnih dohodkov, 
2. obresti; 
3. plačil za uporabo ali pravico do uporabe avtorskih pravic, 
patentov, licenc, zaščitnih znakov in drugih premoženjskih pravic 
in drugih podobnih dohodkov; 
4. plačil za zakup; 
5. plačil za storitve nastopajočih izvajalcev ali športnikov, če ta 
plačila pripadajo drugi osebi. 

V predlogu zakona je določeno tudi, da se davek ne odtegne od 
plačila dohodkov: 
1. Sloveniji ali samoupravni lokalni skupnosti v Sloveniji; 
2. Banki Slovenije; 
3. zavezancu rezidentu, ki izplačevalcu sporoči svojo davčno 
številko; 
4. zavezancu nerezidentu, ki je zavezan za davek od dohodkov, 
ki jih dosega z aktivnostmi v poslovni enoti ali preko poslovne 
enote v Sloveniji, in izplačevalcu sporoči svojo davčno številko, 
če gre za dohodke, plačane tej poslovni enoti. 

Predlog zakona vsebuje uskladitev obdavčitve dividend s pravnim 
redom EU po Direktivi 90/435/EEC o skupnem sistemu 
obdavčenja, ki velja za matične družbe in odvisne družbe iz 
različnih držav članic, z dopolnitvami, in določa pogoje, pod 
katerimi se dividende ob izplačilu ne obdavčijo (pogoji se navezujejo 
na obliko, rezidentstvo in zavezanost za davek družbe, ki je 
prejemnica dividend, prag udeležbe, čas trajanja udeležbe). 

Predlog zakona vsebuje tudi uskladitev obdavčitve plačil obresti 
in plačil uporabe premoženjskih pravic s pravnim redom Evropske 
unije po Direktivi 2003/49/EC o skupnem sistemu obdavčenja v 
zvezi s plačili obresti in plačili uporabe premoženjskih pravic, ki 
velja za povezane družbe iz različnih držav članic, in določa 
pogoje, pod katerimi se obresti in plačila uporabe premoženjskih 
pravic ob izplačilu ne obdavčijo (pogoji se navezujejo na 
upravičeno lastništvo, obliko, rezidentstvo in zavezanost za davek 
družbe, ki je plačnik ali upravičeni lastnik obresti in plačil uporabe 
premoženjskih pravic, prag udeležbe, čas trajanja udeležbe). 

Z določbami tega poglavja predloga zakona bo urejeno tudi 
vštevanje davka, odtegnjenega od dohodka na viru, od davka, ki 
ga po vštetju prejetega dohodka v davčno osnovo plača rezident 
in nerezident v zvezi z aktivnostjo, ki jo opravlja v poslovni enoti 
v Sloveniji ali preko poslovne enote v Sloveniji. 
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12. 

V poglavju XII - Prehodne določbe se predlaga ureditev 
prehodnega režima na področju davčnih olajšav, obračunavanja 
zalog, amortizacije za sredstva, pričete pred pričetkom uporabe 
tega zakona, prehajanja na predlagano razmerje med dolgovi in 
kapitalom v primeru priznavanja odhodkov obresti, skupinskega 
obdavčevanja na prehodu, rezervacij, pokrivanja izgub iz preteklih 
obdobij, obdavčitve z davčnim odtegljajem, ter zmanjšanje davčne 
osnove za obračunane obresti od dolgoročnih in kratkoročnih 
vrednostnih papirjev, ki so jih do 8. aprila 1995 izdale Slovenija, 
občine ali javna podjetja, ki so jih ustanovile Slovenija oziroma 
občine, iz davčne osnove. 

13. 

V poglavju XIII - Končne določbe se predlaga razveljavitev 
veljavnega zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list 
RS, št. 72/93, 20/95, 18/96, 34/96, 27/98 - odločba US, 108/02) 
ter predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki prenehajo veljati z 
uveljavitvijo tega zakona, uporabljajo pa se do 31. decembra 2004,. 
od 1. maja 2004 do 31. decembra 2004 pa se uporabljajo, če niso 
v nasprotju z določbami členov, ki so našteti v 88. členu tega 
zakona. Predlaga se nadalje tudi prenehanje veljavnosti zakona 
o obdavčitvi tujih oseb (Uradni list SRS, št. 3/73,15/83, 39/85,16/ 
86 (popr. 22/86)) ter 3. člena zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 21/02), ki pa se 
uporablja, ne glede na določbe o rezervacijah tega zakona, po 
začetku uporabe tega zakona za rezervacije, oblikovane pred 
začetkom uporabe tega zakona. V zvezi z uveljavitvijo predloga 
tega zakona bo ta določal uveljavitev petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljal pa se od 1. januarja 
2005 dalje, razen določb iz 18., 30. do 48., 51. ter 68. do 71. člena, 
ki se bodo uporabljale od 1. maja 2004 dalje. 

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

S predlagano ureditvijo zakona o davku od dohodkov pravnih 
oseb bodo obdavčeni vsi dohodki zavezancev, ki so rezidenti 
Slovenije, in sicer tako tisti, ki imajo vir v Sloveniji in tisti z virom 
izven Slovenije. Prav tako bodo po predlagani ureditvi obdavčeni 
dohodki z virom v Sloveniji, ki jih dosegajo zavezanci, ki niso 
rezidenti Slovenije. Z natančnim definiranjem rezidenstva oziroma 
nerezidenstva zavezancev ter določitvijo vira njihovih dohodkov, 
bodo v primerjavi s sedanjim sistemom, doseženi dodatni tinančni 
učinki iz naslova obdavčitve dohodkov pravnih oseb. 

S predlaganim zakonom se v primerjavi z veljavnim sistemom 
obdavčitve dobička pravnih oseb znižuje oziroma preoblikuje 
davčna olajšava, namenjena investiranju v opredmetena osnovna 
sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva ter ukinja 
olajšava v obliki investicijske rezerve, ki na netransparenten način 
znižuje davčno stopnjo, predvsem kapitalno intenzivnim panogam 
s 25% na 22,5%. Namen investicijske olajšave je predvsem 
spodbujanje razvoja gospodarstva in povečevanje 
konkurenčnosti in storilnosti. Iz razpoložljivih podatkov o 
uveljavljanju investicijske olajšave je razvidno, da je bila v preteklih 
letih olajšava v veliki meri izkoriščena pri zavezancih, ki po naravi 
dejavnosti ne pomenijo dolgoročnega stabilnega razvoja s ciljem 
povečanja konkurenčnosti narodnega gospodarstva. Skoraj 
četrtina uveljavljene investicijske olajšave se je v zadnjih letih 
nanašala na davčne zavezance s področja trgovinske dejavnosti. 
V tej dejavnosti se ustvarja za skoraj štirikrat manj dodane 
vrednosti kot v industrijskih dejavnostih. Velik del investicijskih 
olajšav, preko enajst odstotkov, je bilo Izkoriščenih v dejavnosti 
poslovanja z nepremičninami, skoraj 8% v dejavnosti prometa, 
skladiščenja in zvez, dobrih 7% v dejavnosti finančnega 

posredništva. V predelovalnih dejavnostih, na katere se nanaša 
skoraj 40% celotne uveljavljene investicijske olajšave, je bilo največ 
uveljavljene v proizvodnji kemikalij in kemičnih izdelkov (6,2% 
celotne investicijske olajšave), v proizvodnji strojev in napfaV 

(5,3%) ter proizvodnji izdelkov iz gume in plastičnih mas (3,8%); 
V povprečju so davčni zavezanci iz predelovalnih dejavnosti 
uveljavljali za trikrat manjše investicijske olajšave kot davčni 
zavezanci iz trgovinske dejavnosti oziroma za petkrat manjše 
kot zavezanci iz dejavnosti nepremičnin. 

Z empiričnimi raziskavami in ustreznimi statističnimi metodami je 
bilo ugotovljeno za Slovenijo in za primerljive države, da 
investicijske olajšave nimajo vpliva na večji oziroma dodatni obseg 
skupnih investicij. Analize v tujini in analize na podatkih za Slovenijo 
kažejo, da davčne vzpodbude povečajo investicije za manj, ko 
se zaradi olajšav zniža davčni donos. Investicijska davčna 
olajšava namreč bistveno zmanjšuje davčno osnovo davka oo 
dobička in s tem efektivno obdavčitev dobička. Prav tako so 
rezultati analiz pokazali, da investicijske olajšave pri davku od 
dobička povzročajo precejšnjo nenevtralnost tega davka, saj J® 
možnost izkoriščanja dane olajšave odvisna predvsem 00 

dejanske velikosti dobička. Trenutno veljavni sistem obdavčitve 
dobička ne daje možnosti koriščenja olajšave novim podjetjem m 
podjetjem v restrukturiranju. 

Izhajajoč iz usmeritev ekonomske politike ter s ciljem ublažitve 
posledic na rast in konkurenčnost slovenskega gospodarstva 
terijhranitve delovnih mest ob vstopu Slovenije na enotni evropskj 
trg, je v predlogu zakona ohranjena investicijska olajšava v višim 
10% investiranega zneska v opremo, razen v pohištvo m 
pisarniško opremo brez računalniške opreme, in neopredmetena 
dolgoročna sredstva. Z namenom zmanjševanja nenevtralnosti 
ter možnosti koriščenja davčne olajšave tudi zavezancem, ki ne 

ustvarjajo dobička v tekočem letu oziroma novim davčnim 
zavezancem, je v predlogu zakona predviden prenos koriščenja 
olajšave v naslednjih pet davčnih obdobij, ko bodo poslovalis 

pozitivnim rezultatom oziroma dobičkom. S tem je odpravljena 
ena bistvenih pomanjkljivosti obstoječega sistema davčnih olajšav- 

Z vidika spodbujanja vlaganj v raziskave in razvoj predlagatelj v 

novem zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb predlaga »e 
dodatno olajšavo v višini 10% investiranega zneska v opremo, 
namenjeno za raziskave in razvoj. 

Investicijska olajšava najbolj vpliva na zmanjšanje efektivne 
davčne stopnje. Na podlagi obstoječih podatkov davčnin 
obračunov za leto 2002 predlagatelj ugotavlja, da je bila vtem lej" 
povprečna efektivna davčna stopnja obdavčitve dobička pravnin 
oseb v Sloveniji okrog 12,3%. Na podlagi razpoložljivih statistični 
podatkov o strukturi investicij po posameznih dejavnostih, 
uveljavljenih davčnih olajšavah iz naslova investicij v opredmeten3 

osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva po 
posameznih dejavnostih ter ob predpostavki, da bodo na p°d'a9 
ureditve investicijske olajšave v predlogu zakona, poslovni subjekt' 
namenili več sredstev za investicije v opremo ter neopredmetena 
dolgoročna sredstva, predlagatelj ocenjuje, da se bo povprečna 
efektivna stopnja obdavčitve dobička sicer povečala na oko 
19%, ki pa bo še vedno konkurenčna glede na primerljive sisteme- 

Izhajajoč iz rešitev v predlogu zakona v zvezi z definicij0 

rezidenstva, uvedbo pravil o viru dohodkov, razširitvijo kroga 
dohodkov, ki se obdavčijo z davčnim odtegljajem, definiranjem 
instrumentov, ki bodo preprečevali neobdavčeno odlivanj® 
dohodkov oziroma dobičkov v tujino, ter izhajajoč iz predlagan 
posebnih pravil proti davčnemu izogibanju in iz podrobneje 
določenih davčno priznanih odhodkov, kot tudi iz predlagane vrs 0 
in višine davčnih olajšav, predlagatelj ocenjuje, da se bodo finančn 
učinki iz naslova obdavčitve dohodkov pravnih oseb povečali za 
okrog 34 milijard SIT. 
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s- PRIKAZ ureditve v drugih pravnih 
SISTEMIH IN PRIKAZ PRILAGOJENOSTI 
PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EU 

1. 

^ dr*avah članicah EU se v zvezi z obdavčevanjem dohodkov 
javnih oseb sistemi obdavčitve razlikujejo od države do države. 
, n° stanje je tudi posledica tega, da je v okviru EU to področje 

ionizirano v manjšem obsegu, in sicer: 
na področju obdavčitve dividend, 
na področju posledic združitev, delitev, zamenjave kapitalskih 
deležev ter prenosa dejavnosti in 
na področju obdavčitve obresti in plačil uporabe premoženjskih 
Pravic. 

2. 

^ Podlogu zakona sorazmerno obsežen del besedila predstavljajo 
°čbe, s katerimi se v nacionalno zakonodajo povzema ureditev 

skupnem sistemu obdavčenja, kot je določena z evropskima 
sktivama. To je ureditev, ki velja za matične družbe in odvisne 
«>e iz različnih držav članic, z dopolnitvami, ki se nanaša na 

vcni režim v zvezi z razdelitvijo dobičkov pri matični družbi, ki 
eiema dobičke, in pri odvisni družbi, ki te dobičke izplačuje 

^ 6°bdavčitev dobičkov ob razdelitvi pri odvisni družbi in 
obdavčitev prejetih razdeljenih dobičkov pri matični družbi), in 
®ditev o skupnem sistemu obdavčenja, ki velja za združitve, 
"ve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb 
različnih držav članic, z dopolnitvami, ki se nanaša na davčni 

del'™ V ZVezi z združitvami, delitvami, zamenjavo kapitalskih ®zev in prenosom sredstev (oziroma dejavnosti). Ta ureditev 

zak spre'eta le,a 1990> države članice pa so morale sprejeti 
di [ln0 in druge predpise, potrebne za uskladitev s tema 
^ektivama, najpozneje do 1.1.1992. V predlogu zakona o davku 
I dohodkov pravnih oseb bosta prej navedeni direktivi 

Plementirani v določbah 18., 30. do 48. ter 69. člena. 

f do'0'bami 70. in 71. člena predloga zakona, v zvezi s plačili 
r®sti in plačili uporabe premoženjskih pravic ob izplačilu, to je, 

ne Se obresti in plačila uporabe premoženjskih pravic ob izplačilu 
Dr'bdavčijo (država vira se s tem odpove delu davčnih 

Rodkov), bo implementirana direktiva 2003/49/EC o skupnem 
erT]u obdavčenja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe 
nioženjskih pravic, ki velja za povezane družbe iz različnih 

jo aV ^'anic' ki je bila sprejeta v EU v juniju 2003. Države članice Morajo implementirati v svoj pravni red do 1.1.2004. 

V predlog zakona vgrajene rešitve upoštevajo tudi zaveze 
Slovenije do EU, da spoštuje načela »lojalne« davčne konkurence 
v skladu s Kodeksom ravnanja na področju podjetniškega 
obdavčevanja (Code of Conduct for Business Taxation). Zaveza 
po spoštovanju načel kodeksa predstavlja zavezo politične narave. 
Kodeks je dokument Sveta z dne 1. decembra 1997 (Europe 
Council Conclusions, (OJ C2, 6.1.1998)). 

3. 

Izhodišče pri pripravi nacionalnih zakonodaj so, poleg zgoraj 
navedenih direktiv, določene rešitve, izoblikovane v skladu z načeli 
in prakso v EU državah, pa tudi določene smernice in modeli 
obdavčenja, oblikovani v okviru OECD (primeroma smernice za 
transferne cene, model mednarodne pogodbe o izogibanju 
dvojnemu obdavčevanju dohodka). Nacionalne davčne 
zakonodaje imajo sicer veliko skupnega, hkrati pa se lahko tudi 
precej razlikujejo po posameznih davčnih institutih - institutih pri 
določanju davčne osnove, stopnjah, oprostitvah in olajšavah ipd. 
Sistemi obdavčitve dohodkov pravnih oseb so v posameznih 
državah zlasti rezultat razvitosti gospodarstva in politike, ki se 
vodi v državi v zvezi s tem. Pomembna sta tudi davčna tradicija in 
pravni sistem, ki predstavlja okvir, kot npr. statusna ureditev 
gospodarskih subjektov in drugih pravnih oseb. 

V EU potekajo tudi aktivnosti v zvezi s področjem, ki ga ureja prej 
navedeni Kodeks ravnanja na področju podjetniškega 
obdavčevanja. Kodeks opredeljuje dejavnike potencialne 
škodljivosti davčnih ukrepov, postopke (načine) ovrednotenja 
davčnih ukrepov z vidika morebitne davčne škodljivosti, teritorialni 
obseg ter način in roke za odpravo tovrstnih ukrepov. Potencialno 
škodljivi so tisti davčni ukrepi, ki zagotavljajo bistveno nižjo 
efektivno raven obdavčenja, vključno z neobdavčenjem, v 
primerjavi z ravnjo, ki je običajna v državah članicah. Med drugimi 
je dejavnik, ki opredeljuje bistveno nižjo efektivno raven 
obdavčenja, tudi davčna osnova. Kodeks posebno pozornost 
posveča davčnim ukrepom, ki predstavljajo državno pomoč. V 
zvezi s slednje navedenim je dodati, da če se določen ukrep v 
davčni zakonodaji, najpogosteje so to selektivne davčne olajšave, 
šteje za državno pomoč, zapade pod EU pravila o dodeljevanju 
državnih pomoči. Tako države pri oblikovanju davčnega sistema 
upoštevajo tudi določila Kodeksa. 

Davčna stopnja, ki v povezavi z drugimi davčnimi ukrepi 
pomembno vpliva na davčno obremenitev zavezancev, se v 
državah EU giblje med 12,5% na Irskem in 35% v Grčiji in Španiji. 
Naslednji tabelarni prikaz vsebuje navedene davčne stopnje ter 
tudi davčne stopnje nekaterih držav, bodočih članic EU, ter 
nekaterih drugih držav. 
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države EU davčne stopnje (v %) 
Avstrija 34% oz. minimalno 3.500 EUR za delniške družbe in 1.750 

EUR za družbe z omejeno odgovornostjo 

Belgija 33% (osnovna stopnja) 

(povečana 33,99% stopnja - 33% + 3% »surcharge«) 

progresivne 
stopnje: 24,25% za obdavč. dohodek do 25.000 EUR 

31% za obdavč. dohodek od 25.000 do 90.000 EUR 
34,5% za obdavč. dohodek od 90.000 do 322.500 

EUR (te stopnje se povečajo na 24,98%, 31,93% in 35,54%, t.j. 
za 3% »surcharge«) 

Danska 30% 
Finska 29% 
Francija 33,33% (splošna stopnja) 

3% «surcharge« na splošno stopnjo, t.j. efektivna splošna 
stopnja 34,33% 
posebnosti (znižana in zvišana splošna davčna stopnja za 
nekatera podjetja) 

Grčija 35% 
25% za osebne družbe, osebe civilnega prava 

Irska 12,5% 
posebne stopnje za določene dejavnosti oziroma družbe (25%, 
20%) 

Italija 34% 
19% v posebnih primerih (kap. dobički pri odtujitvi podjetja ali 
kvalificirane udeležbe) 

Luksemburg 22% 
4% »surcharge« t.j. efektivna splošna stopnja 22,88% 

progresivne stopnje za družbe z obdavč. dohodkom do 
15.000EUR: to je 

20% za obdavč. dohodek do 10.000 EUR 
26% za obdavč. dohodek nad 10.000 do 15.000 EUR 

Nemčija 26,5% 
5,5% «solidarity surcharge« t.j. efektivna splošna stopnja 
27,96% 

za dobičke, prenesene iz prejšnjih let, veljajo nekatere 
posebnosti 

Nizozemska 29%. in 34,5% nad 22.689 EUR 
Portugalska 30% (možen »surcharge« do 10%, naložen s strani občin = 

skupaj torej največ 33%) 
Španija 35% 

podjetja, katerih prihodki ne presegajo 5 mio EUR, so 
obdavčena po stopnji 30% za prvih 90.151,81 EUR letnega 
dobička in po splošni stopnji za znesek, ki presega navedeni 
znesek 

Švedska 28% 
Velika Britanija 30% za podjetja ki imajo nad 1.500.000 GBP dobička v 

davčnem izkazu 
za mala podjetja pod 300.000 GBP dobička v davčnem Izkazu 
velja stopnja 19% 

t 
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Države, bodoče 
članice EU 

davčne stopnje (v %) 

Češka 31% 

15% velja za dobičke investicijskih in pokojninskih skladov 

podjetja z najmanj 20 zaposlenimi, od katerih je najmanj 
polovica invalidov, so lahko upravičena do 50% znižanja 
splošne davčne stopnje 

Estonija davek na razdeljen dobiček po stopnji 26/74 od neto zneska 
razdelitve 

Latvija 19% za leto 2003 in 15% za kasnejša leta 
Madžarska 18% 
Malta 35% 
Poljska 27% 
Slovaška 25% 

15% za podjetja katera ustvarijo vsaj 50% prihodkov s 
kmetijsko dejavnostjo 
18 % za podjetja z najmanj 20 zaposlenimi, od katerih je 
najmanj polovica invalidov 

Druge države davčne stopnje (v %) 
Bolgarija 23,5% 
Hrvaška 20% 
Kanada 38% - to je splošna stopnja, prava stopnja pa je odvisna od 

vrste dohodka, statusa družbe in province doseaania dohodka 
Norveška 28% 
Romunija 25% 
Rusija 24% (7,5% federalni davek+16,5% regionalni). Regije lahko 

zmanjšajo svoje deleže za znesek do 4% 

ZDA 15% do 35% glede na višino dohodka 

Vir European Tax Handbook 2003, 
International Bureau of Fiscal Documentation, 
Amsterdam 

4. 

JtJHN i® °d 1. januarja 2001 uveljavljen nov sistem obdavčitve 
drUik Pravnih oseb, po katerem je dobiček obdavčen na ravni 
flert e' dividende pa so obdavčene pri posameznikih. Dividende 
°bd ^avn'm' osebami, tako rezidenti kot nerezidenti, niso 
razdor Družbe moraj° v načelu odtegniti davek od 
obve 'ene9a dobička. Ta davek pa se v celoti odbije od davčne 
Pod d T8'' rez'd0nta- Prei0,e dividende, ki jih izplača rezident, so 
®tODn' °^en'm' P°9°i' 'zvze,e od obdavčenja, in sicer glede na a) 
Divid'° ude'e*be' b) 'rajanje udeležbe in c) vir (domač ali tuj). 
r,er ®"de 'n druga razdelitev, Izplačane s strani rezidenta 
20°/2 ' so Podvržene davku, ki se odtegne po stopnji 
doiočh3°Ve'an' na ^•'1% zaradi 5,5% dodatnega davka. Po 
siste a^' S 'ra'®"171' ie implementirana EU Direktiva o skupnem 

razr* °kdavčenja, ^ ve|ia za matične družbe in odvisne družbe 
n6 ort! držav članic, z dopolnitvami, pa se davek, na zaprosilo, 
(AG kY^ne' 'e: ima oc'v'sna družba eno od treh določenih oblik 
v an'efc ' GmbH)in i® matična družba ena od družb, naštetih 
aij 0D direktive in je zavezana za davek, brez možnosti izbire 
odvis S,'tVS' 'e ma,i^na družba udeležena vsaj 25% v kapitalu 
Zahta"9 dru*b® ln ,a udeležba traja najmanj 12 mesecev. 
drujb

Vana udeležba se pod določenimi pogoji (če se npr. matični 
v fg6' ''državi rezidentstva priznava kot izvzetje ali odbitek davka 
doinA*1 P'a'an osnovni davek od dohodka družbe) in le za 
10% ^1e države (npr. Francija, Luksemburg) zniža iz 25% na 
12 1 °dbitka davka tudi ni v primeru razdelitve pred doseženim 

®sečnim obdobjem zahtevane udeležbe, če se to obdobje 

naknadno izpolni, vendar ni možna takojšnja oprostitev, poslužiti 
se je potrebno postopka refundacije. 

5. 

Danska ima klasičen sistem obdavčitve dohodka družb od leta 
1992 združen z sistemom izvzetja dohodkov pri udeležbi. Prihodki 
družb od udeležbe na dobičku drugih družb se izvzemajo. Koncept 
dividend zajema razdelitev, vključno s skrito razdelitvijo, 
likvidacijsko maso plačano pred letom, v katerem pride do 
likvidacije. V okviru instituta izvzema prihodkov od udeležbe na 
dobičku so dividende med domačimi družbami izvzete od 
obdavčenja, če je družba prejemnica udeležena v kapitalu družbe 
izplačevalke najmanj 25% in traja takšna kapitalska udeležba 
najmanj 1 leto. Pred izpolnitvijo pogoja 1 leta je izvzem dovoljen 
pod pogojem, dS se navedeni pogoj uresniči. Dividende izplačane 
družbam nerezidentom so oproščene odtegljaja davka, če je 
družba nerezident udeležena v kapitalu odvisne družbe rezidenta 
vsaj 25%, traja ta udeležba vsaj 1 leto in če je prejemnik dividend 
rezident EU ali države, s katero ima Danska sklenjeno 
mednarodno pogodbo o o izogibanju dvojnega obdavčevanja, in 
je prejemnik pokrit z direktivo EU ali z določenim sporazumom. 
Če v času razdelitve nerezident še ne izpolnjuje pogoja 1 letne 
zahtevane udeležbe, se oprostitev odtegljaja vseeno uporabi, če 
nerezident prevzame obveznost plačila tega odtegljaja v primeru, 
da se zahtevani pogoj trajanja udeležbe ne uresniči. 
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6. 

V Avstriji so pravne osebe zavezanci za nacionalni davek od 
dohodka družb, drugih davkov na dohodek družb ni. Avstrija ima 
klasičen sistem obdavčitve dohodka družb od leta 1988. Dobiček 
je obdavčen z davkom na dohodek družb. Pri izplačilu dividend 
se odtegne davek, ki se pri prejemniku dividend odbija od davka 
na vse dohodke ali se na zahtevo refundira. Stopnja odtegljaja je 
25%. Tega odtegljaja davka ni v primeru pretežne udeležbe med 
družbami, to je, če ima prejemnica najmanj 25% deležev v družbi, 
ki deli dobičke. Pri prejemniku rezidentu so dividende, vključno s 
skrito razdelitvijo, prejete od rezidenta, izvzete glede na udeležbo 
(najmanj 25%). Stroški, ki se nanašajo na takšno udeležbo pa se 
ne priznajo, to je ne zmanjšujejo davčne osnove. Za izplačila 
dividend in druge razdelitve nerezidentom je uveljavljen 25% 
odtegljaj davka. Ta stopnja velja, če ni z mednarodno pogodbo o 
izogibanju dvojnemu obdavčevanju drugače določeno. Po 
določbah, ki pomenijo implementacijo EU Direktive o skupnem 
sistemu obdavčenja, ki velja za matične družbe in odvisne družbe 
iz različnih držav članic EU, pa so takšna izplačila oproščena 
odtegljaja davka, če ima matična družba eno o oblik, našteto v 
navedeni direktivi, je ta družba lastnik vsaj 25% kapitala odvisne 

družbe in takšna udeležba traja neposredno neprekinjeno 2 
Davek na viru se do nadaljnjega odtegne, če so dividend® 
razdeljene znotraj 2 let. V takšnem primeru pa se davek vrne, 
kakor hitro potečeta ti 2 leti. 

7. 

Prikaz ureditve posameznih davčnih institutov v 
Nemčiii. Danski in Avstriji 

V naslednji tabeli je podan prikaz temeljnih davčnih institutov v 
navedenih treh državah, kot so zavezanec za davek, kriteriji za 
rezidentstvo ter obseg davčne obveznosti rezidentov m 
nerezidentov, davčna osnova ter instituti, pomembni za nje"0 

določačje oziroma ugotavljanje, npr. priznavanje amortizacije"1 

drugih stroškov poslovanja. Prikazani so tudi davčno obdobje, 
prenašanje oziroma pokrivanje izgube, olajšave in vzpodbude, 
obdavčenje v skupini, odprava mednarodnega dvojneg3 

obdavčenja. 

NEMČIJA DANSKA AVSTRIJA 
Davčna stopnja 

splošna 

odteglfa| - stopnja 

- dividend« 

-obresti 

- Ilcenčnlne 

-drugo 

26,5% 
5,5% «so(idarlty surcharge« L), efektivna 
splošna stopnja 27,96% 
za dobičke, prenesene iz prejšnjih let 
veljajo nekatere posebnosti 

20% (povečana na 21,1% zaradi 5,5% 
»surcharge- 
25% (povečan na 26,38%) 

36,93 za OTC bančništvo, 31,65% za 
bančne obresti In nekatere obveznice, 
25% za ostale obresti 

21,1% za nerezidente 

15% na plačila Izvajalcem gradbenih 
storitev pod določenimi pogoji 

30%, med letom se plačujejo 
akontacije, če je končni znesek davka 
višji od pobrane akontacije se plača še 
dodatek v višini 10% 

28% 

nI odtegijeja 

30% za Industrijske Ilcenčnlne plačane 
nerezidentom 

34%, minimalen davek za d.d. Je 
3.500 EUR. za d.0.0. pa 1.750 EUR 

25% za rezidente In nerezidente 

25% za večino obresti za rezidente 

20% za nerezidente 

20% za plačila nerezidentom za 
tehnične in poslovne svetovalne 
storitve, zaootavliane od le-teh 

Zavezanci • delniška družba 
- družba z omejeno odgovornostjo 
• komanditna delniška družba. 

Pravne osebe kot javne In zasebne 
družbe, benke, investicijski skladi 
(zaprtega tipa), fundacije, druge oeebe, 
npr. združena, v obsegu ko opravt|aJo 
poslovno dejavnost 

- delniška družba 
- družba z omejeno odgovornostjo 
- zasebne fundacije 
- komercialna pod|et|a upravljana od 
javnih oseb 
- združenja, zavodi 

Kriterij za 
rezidentstvo 

- sedež v Nemčiji 
• kraj upravljanja v Nemčiji 

- inkorporlranost na Danskem 
- kraj upravljanja na Danskem 

- pravni sedež v Avstriji (določen v 
statutu) 
- kraj dejanskega upravljanja v 
Avstriji 

Obeeg davčne 
obveznosti 
rezidentov 

Ugotavlja se po načelu svetovnega 
dohodka. 

Ugotavlja se po načelu svetovnega 
dohodka. 

Ugotavlja se po načelu svetovnega 
dohodka. 

Nerezidenti Nerezidenti so tiste družbe, ki nimajo niti 
pravnega sedeža niti kraja upravljanja v 
Nemčiji. 

Nerezidenti so zavezani za davek, če 
dosegalo kateregakoli od naslednjih 
dohodkov z virom v Nemčiji: 
- dohodek iz kmetijstva In gozdarstva, 
- dohodek poslovanja, dosežen z 
delovanjem poslovne enote v Nemčiji, 
• določenih kapitalskih dobičkov, 
• dohodkov od naložb (vključno z 
dMdendaml In določenimi oblikami 
obresti). 
- najemnin in licenčnih, 
- drugih dohodkov. 

če od dohodka nI odtegnjen davek, je 
obdevčljivl dohodek razlika med 

Nerezidenti so družbe, ki niso 
Inkorporirane na Danskem ali niso 
upravljane na Danskem. 

Nerezidenti so obdavčeni od dohodka, 
če ga dosegalo s poslovanjem v 
poslovni enoti na Danskem ali 
sodelujejo pri poslovanju na Danskem. 
Gradbišče ter konstrukcijska In 
Inštalacijska dela se štejejo za poslovno 
enoto od prvega dne opravljanja del. 
NerezidenU si lahko odbijajo stroške 
povezane z obdavčljivim dohodkom. 

Nerezidenti so tiste družbe, ki nimajo 
niti pravnega sedeža v Avstriji niti 
kraja dejanskega upravljanja v 
Avstriji. 

Nerezidenti so obdavčeni od 
dohodka, če poslujejo preko 
poslovne enote v Avstriji sli 
sodelujejo pri takšnem poslovanju. 
Načeloma so nerezidenti obdavčeni 
na ves dohodek pridobljen z 
aktivnostmi njihove poslovne enote 
ali ustvarjenem iz sredstev, ki jih Ima 
poslovna enota kot poslovno 
premoženje. Gradbišče ali 
konstrukcijska in Inštalacijska dela se 
štejejo za poslovno enoto po 6 
meeecih. 
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dohodkom In povezanimi stroški. Stopnja 
davka je ista kot za rezidente. 

Davek na plačila nerezidentom se 
odtegne glede na bruto znesek plačila, to 
Je brez zmanjševanja za povezane 
stroške. Ta davek predstavlja končni 
davek za n»rezidenta. 

Zalog* Zaloge se lahko vrednotijo po 3 metodah: 
metodi nabavne cene. 
metodi proizvajalnih stroškov, 
metodi poštene tržne cene. 

odvisno od tega, katera cena je nižja. 
Če se zaloge vrednotijo po pošteni tržni 
ceni, se zahteva, da je to zmanjšanje 
vrednosti trajno. 
Dopustni sta tudi metodi povprečnih 
nabavnih cen In povprečnih proizvajalnih 
stroškov. 

UFO metoda je dovoljena, medtem ko 
FIFO metoda ni, razen, če je utemeljena s 
poslovnimi okoliščinami. 

Podjetje ovrednoti zaloge po nabavni 
ceni ali po metodi proizvajalnih 
stroškov. 
Na koncu poslovnega leta se zaloge 
ovrednotijo po metodi poštene tržne 
cene ali metodi proizvajalni stroškov - 
odvisno od tega katera je ni^a. 
Pri metodi nabavne cene uporaba 
metode UFO ni dovoljena. 

Vsaka od kategorij zalog se lahko 
vrednoti po nabavni ceni ali metodi 
proizvodnih stroškov. Zamenljive 
dobrine se lahko vrednotijo tudi po 
metodi tehtanj povprečnih cea Če 
je poštena tržna vrednost zalog na 
koncu poslovnega leta nižja kot 
vrednost zalog. Izračunana po metodi 
nabavnih cen ali metodi proizvodnih 
stroškov, se morajo zaloge vrednotiti 
po tej nifll pošteni tržni vrednosti. 

Pri metodi nabavne cene Je FIFO 
metoda na splošno dovoljena. UFO 
metoda je dovoljena, če je v skladu z 
zavezančevo poslovno dejavnostlo. 

Kapitalski dobički Se vključijo v davčno osnovo. Se vključijo v davčno osnovo, za 
nepremičnine veljajo nekatere 
posebnosti. 

Praviloma se vključijo v davčno 
osnovo. 

Kapitalske Izguba Pokrivanje in prenašanje izgub, nastalih z 
udeležbo v partnerstvih je omejeno, če je 
glavni namen pridobitve ali ustvarjanje vira 
dohodka doseči davčne ugodnosti. 

Po novem sistemu obdavčitve pa se 
kapitalske Izgube nastale pri odsvojitvi 
deležev v drugih družbah, rezldentih In 
nerezidentih, ali pri likvidaciji ali 
zmanjšanju kapitala takšne družbe, ne 
morejo pokrivati (odbijati). 

Kapitalske izgube pri delnicah oz. 
deležih, ki so prodane(l) pred potekom 
3 let, in kapitalske izgube pri 
nepremičninah, se lahko Izravnajo le z 
dobički na istovrstna sredstva. Neto 
kapitalske izgube davčnega leta se 
lahko prenašalo naprej neomejeno, 
zato da se pokrivajo z dobički na 
istovrstna sredstva. Ostale kapitalske 
Izgube se obravnavajo kot redne 
Izgube. 

Obravnavajo se kol normalne izgube. 

Priznavani« kap. 
dobičkov In Izgub 

Priznavajo se ob realizaciji. Priznavajo se ob realizaciji. Priznavajo se ob realizaciji. 

Amortizacija 

metoda 

stoppje 

Dovoljene metode so metoda 
enakomernega časovnega amortiziranja, 
padajočega časovnega amortiziranja in 
metoda funkcionalne amortizacije. Lahko 
se uporabljajo alternativno, če so 
Izpolnjeni zahtevani pogoji. Sprememba 
Iz padajoče časovne v enakomerno 
časovno metodo Je dovoljena, obratno pa 
ne. 

Za premična sredstva se uporablja 
splošna tabela najvišjli dovoljenih stopenj, 
ki (o Izda Ministrstvo za finance in kl 
vsebuje naalednje letne stopnje pri metodi 
enakomernega časovnega amortiziranja: 
8% do 10% za stroje; 
12,5% za pisarniško opremo; 
8% do 10% za pisarniško pohištvo; 
33,3% za računalnike; 
11% do 16% za avtomobile, tovornjake... 

Če se pridobljeno ali proizvedeno 
premično sredstvo amortizira po metodi 
padajoče časovne amortizacije, je letna 
amortizacijska stopnja omejena na 
trikratno enakomerno časovno stopnjo s 
splošno zgornjo mejo 30% (za sredstva, 
pridobljena po 31.12.2000 je omejitev 
dvakratna enakomerna časovna stopnja 
oziroma splošna zgornja meja 20%). 

Zemljišče se ne amortizira. Zgradbe se 
lahko amortizirajo po metodi 
enakomernega časovnega amortiziranja 
ali po posebni metodi padajočega 

Dovoljeni sta metodi enakomernega 
časovnega amortiziranja ter padajočega 
časovnega amortiziranja - glede na 
vrsto sredstev. 

Zgradbe se amortiziralo po 5% stopnji 
(enakomerno časovno amortiziranje), 
lahko je tudi višja, če jo zavezanec 
dokaže. Pisarne, stanovanjski prostori 
In zgradbe, kl jih uporablja finančni 
sektor, se ne smejo amortizirati. 

Stroji, oprema, tovarne. Amortizirajo se 
po stopnjah do max 25%, v skupini po 
metodi padajočega časovnega 
amortiziranja. V letu pridobitve se lahko 
odpišejo sredstva, katerih žMf. doba je 
manj kot 3 leta, sredstva, katerih 
vednost je manj kot 10.500 DKK ter 
programska oprema. 

Neopredmetena sredstva se lahko 
odpišejo v 7 letih od pridobitve in sicer 
po metodi enakomernega časovnega 
amortiziranja. 

Dovoljena je samo metoda 
enakomernega časovnega 
amortiziranja. 

Zgradbe se amortiziralo po stopnjah 
2%. 2,5% ali 3%. razen če 
zavezanec dokaže smiselnost 
drugačnih stopenj. 

Dobro ime se lahko odpiše v 15 letih. 
Gibljiva sredstva, katerih nabavna 
vrednost ne presega 400 EUR. se 
lahko odpišejo v letu pridobitve. 
Avtomobili se lahko odpišejo v 8 letih. 

Tovarne se amortizirajo po stopnji 
3% ali maksimalno 6%, če 
zavezanec dokaže upravičenost 
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časovnega amortiziranja. Menjava iz ene 
metode v drugo ni dovoljena. Za zgradbe, 
ki se uporabljajo pri poslovanju, in ne za 
privatno nastanitev, je letna amortizacijska 
stopnja 3%. Metoda padajočega 
časovnega amortiziranja se ne uporabila 
več za zgradbe uporabljene v poslovanju, 
razen v nekaterih starih primerih. 

Za zgradbe, ki se uporabljajo za 
nastanitev, je letna amortizacijska stopnja 
pri metodi enakomernega časovnega 
amortiziranja enaka 2%. Alternativne 
letne stopnje pri časovno padajoči metodi 
so: 
prvih 8 let, 5%; 
naslednjih 6 let. 2,5%; 
preostalih 36 let, 1,25%. 

Pridobljeno dobro Ime se lahko amortizira 
na enakomerni časovni osnovi skozi 15- 
letno obdobje. 

Sredstva manjše vrednosti (pod 410 EUR) 
se lahko odpišejo v prvem letu, če gre za 
premična sredstva In se lahko uporabljajo 
neodvisno od drugih sredstev. 

Davčno obdob|e Koledarsko leto. Davčno leto je enako poslovnemu letu. 
Ta se lahko razlikuje od koledarskega. 

Praviloma je davčno leto koledarsko 
leto. Davčno leto Je lahko različno od 
koledarskega leta, če ga odobri 
davčni organ. Davčni organ izda 
soglasje, če zavezanec dokaže 
utemeljen ekonomski razlog za 
spremembo, ki pa nI prihranek na 
davkih. 

Prenos davčne 
Izgub« 

Prenašanje izgube je dopuščeno. Izgube 
do 511.500 EUR se lahko pokrivajo z 
dobičkom predhodnega leta. Vse izgube 
nad tem zneskom se lahko prenašajo 
naprej - nI časovne omejitve. Na zaprosilo 
pa lahko družba prenaša Izgube naprej, 
ne da bi jih prej prenašala nazaj. 

Izgube ni dovoljeno prenašati, če je več 
kot 50% deležev/delnic družbe bilo 
prenešenlh In če se je poslovanje družbe 
potem nadaljevalo z več kot 50% novih 
sredstev. 

Od 1. januarja 2002 je možno v 
naslednja obdobja prenašati vse Izgube 
in sicer nI časovne omejitve. Prenos 
naza| ni možen. 

Prenos naprej je lahko omejen pri 
spremembah lastništva (ta omejitev se 
ne uporablja za družbe, ki kotirajo na 
borzi), pri dogovoru z upniki 
(prostovoljnem kot na podlagi odločitve 
sodišča), ali pri konverziji dolga v 
kapital. 

Izgube, nastale po letu 1991, se 
lahko prenašajo naprej brez časovne 
omejitve. Prenašanje nazaj nI 
dovoljeno. Samo zavezanecu. ki je 
ustvaril izgubo, se ta prizna kot 
zmanjšanje osnove. Obstajajo izjeme 
v primeru združitev In delitev. Izguba 
nastala v tekočem ali predhodnem 
davčnem letu se lahko pokriva le s 
75% dohodka (Ij. lahko zmanjša 
davčno osnovo le do 75%). Presežek 
se prenaša v naslednja leta. 

Izgube, nastale Iz udeležbe v družbi 
ali partnerstvu, se ne morejo 
pokrivati z dobički Iz drugih 
aktivnosti, če je glavni namen 
udeležbe doseči davčne prednosti. 

Vzpodbuda POSPEŠENA AMORTIZACIJA 
Zavezanec lahko uporabi do 10% stopnjo 
pospešene amortizacije v letu renoviranja 
in v naslednjih 9 letih. Uporab« Jo lahko v 
primeru renovaclj v smislu modernizacije 
in vzdrževalnih ukrepov na zgradbah, ki so 
locirane v razvojno pomembnih območjih 
In na zgradbah, ki se kvalificirajo kol 
zgodovinski spomeniki. 
DODATNA AMORTIZACIJA 
Uporabi se lahko kot dodatna amortizacija 
pri uporabi metod enakomernega 
časovnega amortiziranja, funkcionalnega 
amortiziranja in, v nekaterih primerih, 
padajočega časovnega amortiziranja. 

R&R STROSKI 
Za projekte začete v I. 2002 in 2003 
lahko podjetja odšteje od davčne 
osnove 150% plačil javnim Institucijam, 
ki se ukvarjajo z R&R. Maksimalni 
odbitek Je 5 mio DKK. Projekti, ki jih 
izvaja instltuc|a, morajo biti v povezavi 
s poslovanjem podjetja. Nadalje mora 
te projekte vnaprej odobriti javni svet za 
raziskave. 
Ostali R&R stroški se normalno 
odštevajo od davčne osnove. 

Olajšava za izobraževanje 
zaposlenih v višini 20% določenih 
(direktno povezanih z 
izobraževanjem) strttkov 
Izobraževanja. izplačanim 
Izobraževalnim institucijam. 
Olajšava za stroške, ki so nastali 
zaradi razvoja ali izboljšav Invenci ki 
so koristne za avstrijsko 
gospodarstvo. Koristnost oceni 
Ministrstvo za ekonomske zadeve. 
Mekaimalna olajšava Je 25% stroškov 
za Invencijo. Dodatno pa še 36% od 
dela stroškov, ki presega zadnje 
triletno povprečje takšnih stroškov. 

Rezervacije Dovoljene so rezervacije za nekatere 
bodoče obveznosti kot so plačila pokojnin 
zaposlenim, plačila 'gotovih' obveznosti, 
garancija, odškodninski zahtevki in 
pravdni stroški. 
Pod določenimi pogoji se davčno priznajo 
tudi rezervacije, za plačila jubilejnih 
nagrad zaposlenim. 

Dovol|ene so rezervacija za garancije v 
višini, ki Je utemeljena s historičnimi 
podatki (če obstojno resnični riziki, ki se 
dokazujejo s historičnimi podatki, in Je 
znesek Izdatan). 
Rezervacije za slabe dolgove so 
ponavadi dovoljene, če ima zavezance 
veliko dolžnikov. 

Davčno osnovo lahko zmar^šuje le 
80% oblikovanih dolgoročnih 
rezervacij (kratkoročne eo priznane v 
celoti). V celoti se priznalo le 
rezervacije za pokojnine In 
'severance payments'. 

Delno priznani 
odhodki 

Omejitve pri priznavanju poslovnih 
odhodkov so predvsem pri osebnih 
stroških (darila, počitniške hiše), vseh 
vrstah dividend in davkih, ki jih plača 

Priznani so odhodki, ki nastanejo zaradi 
pridobivanja obdavčenih prihodkov. 
'Entertalnment enpenses' se priznajo le 
v višini 25%. 

Stroški za dana uprave In 
nadzornega sveta se priznalo v višini 
50%. 
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fizična oseba. Polovica nagrade članov 
nadzornega telesa ni priznan odhodek. 
Plačila upravi so v načelu odhodek, razen 
če predstavljajo skrito razdelitev dobička. 
Stroški, ki so neposredno povezani, v 
poslovnem smislu, z neobdavčenim 
dohodkom, se ne priznajo kot odhodek. 

Donacije za podporo neprofitnim 
dejavnostim so odhodek do 5% celotnega 
dohodka ali (po Izbiri) do 0,2% vseh 
prihodkov In plač. Zgornja meja 5% se 
poveča na 10%, v primeru donacij 
znanstvenim, dobrodelnim In nekaterim 
drugim dejavnostim. Donacjje za 
navedene aktivnosti, ki presegajo 25.565 
EUR, se lahko prenašajo v naslednja leta. 
Za donacije javnim ustanovam In 
določenim (neprofitnim) privatnim 
ustanovam so odhodek do 20.450 EUR. 

Dovoljeno je razmejevanje stroškov za 
ustanovitev podjetja (tudi R&R) za 5 let. 

Transferne cone Transakcije med povezanimi osebami, 
rezidenti in nerezidenti, morajo biti v 
skladu z neodvisnim tržnim načelom. 

Za transakcije med povezanimi 
osebami se uporablja neodvisno tržno 
načelo, ne glede ali so rezidenti ali 
nerezidenti. To pomeni, da ugotavljanje 
neodvisnega tržnega načela ni omejeno 
na čezmejne transakcije. 

Neodvisno tržno načelo se ugotavlja za 
transakcije med: 

osebo, ki Jo kontrolira druga 
oseba in to osebo, 
osebami v skupini In 
zavezancem In njegovim PE. 

Vpliv ene osebe na drugo se 
predpostavlja, če ima oseba, 
neposredno ali posredno, v lasti 
najman| 50% delnic/deležev ali najmanj 
50% glasovalnih pravic. 

Trartsferne cene se ugotavljajo skladno 
s smernicami OECD. 

Transakcije med rezidenti in 
nerezidenti morajo biti v skladu z 
neodvisnim tržnim načelom. Za 
transakcije doma se upoštevajo 
splošna pravila proti davčnemu 
izogibanju (presoja vsake transakcije 
posebej). 

Tanka 
kapitalizacij 

Obresti, ki Jih plača nemški rezident svojim 
delničarjem oz. imetnikom deležev 
(upošteva se udeležba nad 25%) se lahko 
obravnavajo kot skrito razporejanje 
dobička. 
Za dolgove, pri katerih se plačujejo fiksne 
obresti, je sprejemljivo razmerje 1,5:1, v 
primem holdlnških družb pa 3:1. Vsak 
znesek obresti na dolg, ki presega to 
razmerje, se obravnav kot skrito 
razporejanje dobička In ne more 
zmanjševati davčne osnove. 
Fiksne obresti pa so tiste obresti, ki so 
neodvisne od dolžnikovega dobička 
oziroma prihodkov. 
£e dolžnik plačuje variabilne obresti, te ne 
smejo zmanjševati davčne osnove. 
Tipična posojila take vrste so: 

posojila z udeležbo na dobičku, 
udeležba ali vplačila tihih 
družbenikov, 
druga posojila, kjer znesek 
obresti ni izračunan kot fiksen 
odstotek glavnice. 

Ce davčna služba ugotovi, da se fiksne 
obresti na plačujejo ko Ima dolžnik Izgubo, 
se take obresti obravnavajo kot variabilne 
h ne smejo zmanjševati davčne osnove. 

Uporablja ss pri rezidentlh, ki plačujejo 
obresti nerezidentu, ki nadzira tega 
rezidenta (test za neposredni ali 
posredni nadzor je 50% udeležba ali 
50% glasovalnih pravic), če razmerje 
dolg - kapital preseže 4:1 na koncu 
leta. 

V teh primerih se ne priznajo obresti in 
tudi ne kapitalske izgube na takih 
dolgovih. Tako nepriznane obresti se ne 
karakterizirajo kot dividende. 

Nimajo posebnih pravil glede tanke 
kapitalizacije. Izdane so smernice 
upravnega sodišča, ki pomagajo 
davčnemu organu pri presoji 
problema tanke kapitalizacije. 

Obdavčen)« 
•kupine 

Skupina (Organshalt) različnih pravnih 
oseb se obravnava za davčne namene kot 
ena sama oseba, dobički In izgube se 
uskupingo (pool) v rokah kontrolne družbe. 
Učinek Je. da postane kontrolna družba 
zavezana za davek na uskupinjenem 
dobičku. Izgube vsake družbe se združijo 
z dobički znotraj skupine, izgube 
kontrolirane družbe iz časa pred sklenitvijo 

Družbe, ki so rezidenti, se lahko 
obdavčijo v skupini, če Ima ena družba 
v lasti vse deleža/delnice druge družbe 
ali če so deleži/delnice te druge družbe 
v lasti družb, ki s sestavljajo Isto 
'davčno skupino'. 

V primeru obdavčenja skupine se 
izgube ene družbe takoj izravnalo z 

Družba mati, ki Je rezident, in njene 
družbe hčere, ki so rezidenti, lahko 
Izberejo konsolidirano obdavčenje 
dohodka {Organshalt), če mati vrši 
finančno, ekonomsko In operativno 
kontrolo v obsegu, da Je hči dejansko 
vodena s strani matere. 

Finančna kontrola se domneva, če 
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uskupinjevalnega dogovora, niso odbitek. 

Pogoji: 
a) kontrolirana družba mora biti rezident 
kontrolna družba pa je lahko rezident 
fizična oseba, družba in osebna družba: 
b) kontrolirana družba mora biti finančno 
vključena v kontrolno družbo; 
c) vključenost iz točke b mora veljati od 
začetka poslovnega leta kontrolirane 
družbe; 
d) sklenjena mora biti pogodba o 
uskupinjanju dobičkov In izgub. 

Čezmejne skupine so dovoljene, če ima 
kontrolna družba v Nemčqi poslovno 
enoto. 

dobički drugih družb v skupini. Izgube 
posamezne družbe Iz časa pred 
sklenitvijo uskupinjevalnega dogovora, 
se lahko odbijajo le od dobičkov te 
družbe. 

Obdavčenje v skupini je možno tudi v 
primeru, če ima domača družba (sama 
ali pa skupaj s svojimi podružnicami) na 
tu|em podružnico. Ta podružnica mora 
biti v 100% lastništvu domače družbe 
ali pa v maksimalnem možnem 
lastniitvu, ki je dovoljeno po zakonodaji 
države, kjer je locirana podružnica. 

Če se v skupno obdavčitev vMjučI tuja 
podružnica, se dobiček te podružnice 
obdavči na Danskem (z navadno 
kreditno metodo za plačane davke na 
dohodek v tujini). Izgube, ki ji) je Imela 
tuja podružnica pred začetkom 
obdavčenja v skupini, se ne smejo 
prenašati naprej. 

Ima mati 75% delež v hčeri od 
začetka poslovnega leta; ekonomska 
kontrola obstaja, če hči tesno 
servisira poslovanje matere; 
operativna kontrola se domneva, če 
so člani uprave matere tudi zastopani 
v upravi hčere. 

Konsolidirano obdavčevanje dohodka 
pomeni, da družba hči, čeprav je 
ločena pravna oseba po zakonu o 
družbah, se za davčne namene 
obravnava kot podružnica matere. To 
zagotavlja, da se Izgube ene družbe 
v skupini nemudoma poravnajo z 
dobički drugih družb. Izgube, ki 
Izvirajo iz preteklih davčnih let pred 
skupinskim obdavčenjem, se lahko 
poravnavajo z dobički Iste družbe. 
Družba mati je zavezana za davek 
na uskupinjen dobiček. 

Unilateralno 
Izogibanje 
dvojnemu 
obdavčenju 

Za tuje davke, plačane na tuje dohodke, 
se rezidentu prizna odbitek In sicer z 
uporabo navadne kreditne metode, razen 
če ta unilateralni ukrep prevlada nad 
določbo mednarodne pogodbe o 
izogibanju dvojnemu obdavčevanju. 

Za kvalifikacijo za odbitek je potrebno, da 
je tuji davek istovrsten nemškim davkom, 
če se tuji davek ne kvalificira (pod 
splošnimi pogoji, ali pa na zahtevo 
davčnega zavezanca), plačani davek 
znižuje davčno osnovo, namesto da se 
zavezancu za znesek tega davka dovoli 
davčni odbitek. 

Za tuje davke, plačane na tuje dohodke, 
se rezidentu prizna odbitek In sicer z 
uporabo navadne kreditne metode, 
razen če je ta unilateralni ukrep 
izpodrinjen z določbo mednarodne 
pogodbe o Izogibanju dvojnemu 
obdavčevanju. 

Če zavezanec z uporabo kreditne 
metode ne more uveljavljati plačanega 
davka v tujini (npr. ker Ima izgubo), se 
lahko zavezanec odloči, da ne bo 
upošteval (uveljavljal) te izgube. Na ta 
način se Izogne temu, da bi Izgubil 
možnost uveljavljanja odbitka davka, 
plačanega v tujini. V tem primeru se 
izgube zavezanca ne upoštevajo (ne 
uveljavljajo) v taki meri, da zavezanec 
prikaže obdavčljivi dohodek v takem 
znesku, ki Je ravno enak skupnemu 
znesku tujega pozitivnega dobička. 
'Neupoštevane' Izgube (oziroma 
povečane izgube zaradi izvajanja 
zgornje določbe) se nato lahko 
neomejeno prenašajo naprej. 

Za aktivne dohodke, kot dohodek Iz 
poslovanja preko poslovne enote v 
tujini, se za priznavanja plačanih 
davkov v tujini, uporablja metoda 
izvzetja s progresijo. Ta metoda se 
uporabi, če Je dohodek obdavčen po 
najmanj 15%. 

Za pasivne dohodke kot dividende, 
obresti in licenčnine (in tiste aktivne 
dohodke, kateri se ne kvalificirajo za 
omenjeno metodo Izvzetja) se 
uporablja metoda navadnega odbitka 
tujega davka (ordlnary torelgn tax 
credit). Odbitek tujega davek se 
računa po posameznih državah. 
Odbitek se prizna tudi za lokalne 
davke na dohodek na viru, vendar 
niso zajeti po mednarodni pogodbi o 
Izogibanju dvojnemu obdavčevanju. 

Za priznanje odbitka mora prejemnik 
zagotoviti verodostojno 
dokumentacijo za vsako postavko 
tujega dohodka, vključno z zneskom, 
datumom plačila, državo vira, 
nominalnim in efektivnim davčnim 
bremenom. 

Vira: 
- European Tax Handbook 2003, 
International Bureau of Fiscal Documentation, 
Amsterdam 
- Taxatlon of Companies in Europe 
International Bureau of Fiscal Documentation, 
Amsterdam 
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besedilo členov 

I. SPLOŠNI DOLOČBI 

1. člen 
(vsebina zakona) 

?t8m zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja 
a °d dohodkov pravnih oseb. 

2. člen 
(pripadnost davka) 

P^ek od dohodkov pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: davek) 
tem zakonu je prihodek državnega proračuna. 

"• zavezanec za davek in davčna obveznost 

3. člen 
(zavezanec za davek) 

i1) ^av6zanec oziroma zavezanka za davek je pravna oseba 
'"ačega in tujega prava (v nadaljnjem besedilu: zavezanec). 

m 'i9 ?'edG na Prvi odstavek tega člena je zavezanec tudi Oženje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti in ni 
v®zanec po zakonu o dohodnini. 

gj^P^blika Slovenija, samoupravne lokalne skupnosti in Banka 
venije niso zavezanci, če s tem zakonom ni določeno drugače. 

4. člen 
, (obseg davčne obveznosti) 

!^ezident oziroma rezidentka Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
dent) je zavezan za davek od vseh dohodkov, ki imajo svoj 

vs h^epubliki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Slovenija), in od dohodkov, ki imajo svoj vir izven Slovenije. 

bi' ^erezident oziroma nerezidentka Slovenije (v nadaljnjem 
. ®dilu: nerezident) je zavezan za davek od vseh dohodkov, ki 

sicer- SV°' V'r V ®'ovenii' v sklaclu 2 8- členom tega zakona, in 
dohodkov, ki jih dosega z opravljanjem aktivnosti v poslovni 
®noti ali preko poslovne enote v Sloveniji; in 
drugih dohodkov. 

5. člen 
(rezident in nerezident) 

Izm ^vezanec je rezident Slovenije, če izpolnjuje vsaj enega 
1 ®d naslednjih pogojev: 
2 |ma sedež v Sloveniji, 

lrtla kraj dejanskega upravljanja v Sloveniji. 

Zavezanec je nerezident Slovenije, če ne Izpolnjuje vsaj enega 
P°9ojev iz prvega odstavka tega člena. 

6. člen 
(poslovna enota nerezidenta) 

J.^lovna enota nerezidenta po tem zakonu je kraj poslovanja, 
deln ^fa'' v katerem ali preko katerega nerezident v celoti ali 0 opravlja aktivnosti v Sloveniji. 

(2) Za poslovno enoto nerezidenta iz prvega odstavka tega člena 
se šteje zlasti: 
1. pisama, podružnica, tovarna, delavnica, rudnik, kamnolom 

ali drug kraj, kjer se pridobivajo ali izkoriščajo naravni viri; 
2. gradbišče, projekt gradnje, montaže ali postavitve ali nadzor 

ali svetovanje v zvezi z njimi, če aktivnosti trajajo dlje kot 6 
mesecev. 

(3) Za poslovno enoto nerezidenta se šteje tudi opravljanje 
storitev, vključno s svetovalnimi ali poslovodskimi storitvami, če 
za isti ali povezan projekt opravljanje storitev traja dlje kot 90 dni 
v kateremkoli obdobju zaporednih dvanajstih mesecev. 

(4) Kot poslovna enota nerezidenta se obravnava tudi posrednik, 
ki deluje v imenu nerezidenta, v zvezi s katerimi koli aktivnostmi 
za nerezidenta, če: 
1. ima in običajno uporablja pooblastilo za sklepanje pogodb v 

imenu nerezidenta, razen če so aktivnosti posrednika omejene 
na tiste iz 7. člena tega zakona, zaradi česar se ta kraj 
poslovanja ne bi štel za poslovno enoto nerezidenta; ali 

2. nima pooblastila iz prejšnje točke, vendar običajno vzdržuje • 
zaloge proizvodov ali trgovskega blaga, iz katerih redno 
dostavlja to blago v imenu nerezidenta. 

(5) Kot poslovna enota nerezidenta se obravnava tudi posrednik, 
ki v svojem imenu deluje za nerezidenta, v okviru svoje redne 
dejavnosti kot borzni posrednik, posrednik s splošnim pooblastilom 
ali katerikoli drug neodvisen posrednik, kadar deluje v celoti ali 
pretežno v imenu nerezidenta in se pogoji in okoliščine v poslovnih 
in finančnih razmerjih med tem nerezidentom in tem posrednikom 
razlikujejo od tistih, ki bi bili v razmerjih med nepovezanimi osebami. 

(6) Gradbišče, projekt gradnje, montaže ali postavitve ali nadzor 
ali svetovanje v zvezi z njimi, ki trajajo dlje kot 6 mesecev, se 
šteje za poslovno enoto nerezidenta od dneva začetka aktivnosti 
vključno s pripravljalnimi deli. 

7. člen 
(kraj poslovanja, ki ni poslovna enota) 

Kraj poslovanja se ne šteje za poslovno enoto nerezidenta, če 
nerezident: 
1. uporablja prostore le za skladiščenje, razstavljanje ali dostavo 

dobrin ali blaga, ki mu pripadajo; 
2. vzdržuje zaloge dobrin ali blaga, ki mu pripadajo, le zaradi 

skladiščenja, razstavljanja ali dostave; 
3. vzdržuje zaloge dobrin ali blaga, ki mu pripadajo, le zaradi 

predelave s strani druge osebe; 
4. vzdržuje kraj poslovanja le zaradi nakupa dobrin ali blaga ali 

zbiranja informacij zase; 
5. vzdržuje kraj poslovanja le zaradi opravljanja kakršne koli 

druge aktivnosti pripravljalne ali pomožne narave zase; 
6. vzdržuje kraj poslovanja le za kakršno koli kombinacijo 

aktivnosti, določenih v 1. do 5. točki tega člena, pod pogojem, 
da je splošna aktivnost kraja poslovanja, ki je posledica te 
kombinacije, pripravljalne ali pomožne narave. 

8. člen 
(vir dohodkov) 

(1) Dohodki po tem zakonu, ki imajo vir v Sloveniji, so: 
1. dohodki od nepremičnin in pravic na nepremičninah, če gre 

za nepremičnine, ki se nahajajo v Sloveniji, in dohodki Iz 
kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki se opravlja na zemljiščih, 
ki se nahajajo v Sloveniji; 

2. dohodki od izkoriščanja ali pravice do izkoriščanja nahajališč 
rude, virov ter drugega naravnega bogastva, ki se nahajajo v 
Sloveniji; 
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3. dohodki od vrednostnih papirjev, ki jih izdajo gospodarske 
družbe, zadruge in druge oblike organiziranja, ki so 
ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji, Slovenija, 
samoupravne lokalne skupnosti in Banka Slovenije, ter od 
deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah 
organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji; 

4. dohodki nerezidenta doseženi v poslovni enoti tega 
nerezidenta ali preko poslovne enote tega nerezidenta, ki se 
nahaja v Sloveniji; 

5. dividende, ki jih plača rezident Slovenije ali so mu bile 
zaračunane; 

6. obresti, ki jih izplača rezident Slovenije ali nerezident preko 
svoje poslovne enote v Sloveniji ali so mu bile zaračunane; 

7. dohodki od uporabe ali pravice uporabe avtorskih pravic, 
patentov, licenc, zaščitnih znakov in drugih premoženjskih 
pravic in dohodki od drugih podobnih plačil, ki jih izplača 
rezident Slovenije ali nerezident preko svoje poslovne enote 
v Sloveniji ali so mu bili zaračunani; 

8. dohodki od odsvojitve nepremičnin iz 1. in premoženja iz 2. 
točke tega odstavka; 

9. dohodki od odsvojitve premičnin, ki se nahajajo v Sloveniji; 
10. dohodki od odsvojitve vrednostnih papirjev in lastniških 

deležev iz 3. točke tega odstavka; 
11. dohodki od odsvojitve premičnin, ki so del poslovnega 

premoženja poslovne enote nerezidenta v Sloveniji, in dohodek 
iz odsvojitve take poslovne enote; 

12. dohodki od storitev nastopajočih izvajalcev ali športnikov v 
Sloveniji, ki pripadajo drugi osebi; 

13. vsak drug dohodek, pridobljen v Sloveniji; 
14. vsak drug dohodek, ki ga je izplačal rezident ali nerezident 

preko svoje poslovne enote, ali mu je bil zaračunan. 

(2) Dohodek iz 8. točke prvega odstavka tega člena je tudi dohodek 
od odsvojitve lastniških deležev in pravic iz lastniških deležev v 
družbi, zadrugi ali drugi obliki organiziranja, katerih več kot polovico 
vrednosti izhaja posredno ali neposredno iz nepremičnin in pravic 
na nepremičninah, ki se nahajajo v Sloveniji. 

(3) Če Slovenija, samoupravne lokalne skupnosti in Banka 
Slovenije izplačujejo ali so jim bili zaračunani dohodki iz prvega 
odstavka tega člena, se štejejo za rezidenta. 

(4) Dohodki po tem zakonu, ki nimajo vira v Sloveniji, so dohodki 
z virom izven Slovenije. 

III. OPROSTITVE 

9. člen 
(oprostitev davka za zavezanca, ki je ustanovljen za 

opravljanje nepridobitne dejavnosti) 

(1) Zavezanec, kot zavod, društvo, ustanova, verska skupnost, 
politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat, ne plača 
davka po tem zakonu, če: 
1. je v skladu s posebnim zakonom ustanovljen za opravljanje 

nepridobitne dejavnosti, in 
2. ima v vsem davčnem obdobju finančno in materialno 

poslovanje in akte v zvezi s tem, zlasti svoj temeljni akt, 
usklajeno z določbami zakona, ki ureja njegovo ustanovitev 
oziroma delovanje. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena plača zavezanec iz 
prvega odstavka tega člena davek po tem zakonu od dohodkov 
iz opravljanja pridobitne dejavnosti. 

(3) Zavezanec izpolnjuje pogoje iz 2. točke prvega odstavka tega 
člena zlasti, če: 
1. uporablja presežke prihodkov nad odhodki; 
2. zmanjšuje ustanovitveno premoženje; 
3. izplačuje plače; 
4. nagrajuje člane uprave in izkazuje stroške poslovanja; 
5. nalaga prosta sredstva; 
6. ravna z ostankom premoženja pri prenehanju 
v skladu z določbami zakona, ki ureja njegovo ustanovitev oziroma 
delovanje. 

IV. PREDMET OBDAVČITVE IN DAVČNO OBDOBJE 

10. člen 
(predmet in obdobje obdavčitve) 

(1) Z davkom so obdavčeni dohodki zavezanca, določeni s tem 
zakonom, v davčnem obdobju, ki je koledarsko leto. 

(2) Davčni zavezanec lahko izbere, da bo njegovo davčno obdobj® 
enako njegovemu poslovnemu letu, ki se razlikuje od koledarskega 
leta, pri čemer davčno obdobje ne sme presegati obdobja 12 
mesecev. 

(3) Davčni zavezanec iz drugega odstavka tega člena mora 0 

izbiri obvestiti davčni organ, ob tem pa mora obrazložiti razlog0 

za to, da se njegovo davčno obdobje razlikuje od koledarskega 
leta. Izbranega davčnega obdobja davčni zavezanec ne sms 
spreminjati 7 let. 

(4) Način obvestitve davčnega organa o izbiri, roke, način 
obrazložitve izbire ter prehod na davčno obdobje, ki se razliku)0 

od koledarskega leta, prehod iz davčnega obdobja, ki se razlikuj0 

od koledarskega leta, na obdobje, ki se ne razlikuje 0 

koledarskega leta ter prehod iz enega davčnega obdobja, ki s0 

razlikuje od koledarskega leta, na drugo davčno obdobje, ki s0 

tudi razlikuje od koledarskega leta, določa zakon, ki ureja dav^11 

postopek. 

V. DAVČNA OSNOVA 

1. Splošne določbe 

11. člen 
(davčna osnova) 

(1) Osnova za davek rezidenta in nerezidenta za aktivnost. Ki j° 
opravlja v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, j 
dobiček, ki se ugotovi v skladu z določbami tega zakona. 

(2) Dobiček je presežek prihodkov nad odhodki, ki so določeni s 
tem zakonom. 

(3) Če ta zakon ne določa drugače, se za ugotavljanje dobička 
priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izid® 
oziroma letnem poročilu, ki ustreza izkazu poslovnega izida in 
prikazuje prihodke, odhodke in izid, na podlagi zakona in v sklad 
z njim uvedenimi računovodskimi standardi. 

(4) Prihodki in odhodki se priznajo glede na čas nastanka. 

(5) Osnova za davčni odtegljaj od dohodkov, navedenih v 68- 
členu tega zakona, je vsak posamezen dohodek. 
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(davčna osnova pri poslovanju med povezanimi 
osebami) 

'1) Pri ugotavljanju prihodkov zavezanca se upoštevajo transfeme 
ne s povezanimi osebami za sredstva, vključno z 

đ °Pr0dmetenimi sredstvi, ter storitve, vendar prihodki najmanj 
višine, ugotovljene z upoštevanjem cen takih ali primerljivih 

®astev ali storitev, ki se v primerljivih okoliščinah dosežejo ali bi 
dosegle na trgu med nepovezanimi osebami (v nadaljnjem 

®sedilu: primerljive tržne cene). 

|2) Pri ugotavljanju odhodkov zavezanca se upoštevajo 
ans,erne cene s povezanimi osebami za sredstva, vključno z 

đ °Pr6dmetenimi sredstvi, ter storitve, vendar odhodki največ 
višine, ugotovljene z upoštevanjem primerljivih tržnih cen. 

i?) Primerljive tržne cene iz prvega in drugega odstavka tega na se določijo z eno od naslednjih metod ali s kakršno koli 
^°mbinacijo naslednjih metod: 
g' metodo primerljivih prostih cen; 

• Metodo preprodajnih cen; 
• metodo dodatka na stroške; 

g' metodo porazdelitve dobička; 
j., rne,°do stopnje čistega dobička; 1 katero koli drugo metodo. 

os k3 povezani osebi se Vejeta zavezanec rezident in pravna 0ba ali oseba brez pravne osebnosti, ki ni rezident (v nadaljnjem 
sedilu: tuja oseba), ki sta povezani tako, da je rezident 
Posredno ali posredno udeležen v upravljanju, nadzoru ali 

ud , u tuje osebe, ali je tuja oseba neposredno ali posredno 
v upravljanju, nadzoru ali kapitalu rezidenta, ali je ista 

al'k neP°sredno ali posredno udeležena v upravljanju, nadzoru kapitalu rezidenta in tuje osebe ali dveh rezidentov. 

fg'. ^Se^' P° četrtem odstavku tega člena se štejeta za povezani, 

ima zavezanec rezident neposredno ali posredno v lasti 
riajmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu 

2 ali glasovalnih pravic v tuji osebi; ali 
lma tuja oseba neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% 
dednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih 

3 Pravic v rezidentu; ali 
lrria ista pravna oseba hkrati neposredno ali posredno v lasti 
najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev ali 
Sjasovalnih pravic v rezidentu in tuji osebi ali dveh rezidentih; 

'riiajo iste fizične osebe ali njihovi družinski člani neposredno 
ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali 
deležev ali glasovalnih pravic ali so udeleženi v nadzoru ali 
upravljanju v rezidentu in tuji osebi ali dveh rezidentih. 

i'2a družinske člane se po tem in po 13. členu tega zakona 
lejo zakonec oziroma oseba, s katero fizična oseba živi v dalj 

zak9 ,ra'a'0^' življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja 
kot°nsko 2V0zo in družinska razmerja, enake pravne posledice 

zakonska zveza, brat ali sestra, neposredni prednik ali 
v°jitelj ali neposredni potomec ali posvojenec. 

S ^'nis'er oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), 
°ien za finance, podrobneje predpiše izvajanje tega člena. 

. 13. člen 
l°avčna osnova pri poslovanju med povezanimi 

osebami rezidenti) 

'fizirt^ u90,av|ianju prihodkov in odhodkov za posle med 'dentoma, ki sta povezani osebi, se davčna osnova ne 

povečuje, če je zmanjšanje davčne osnove pri enem zavezancu 
enako povečanju davčne osnove pri drugem zavezancu glede 
na določen posel med njima in takšno ugotavljanje prihodkov in 
odhodkov ne povzroči znižanja celotnega davčnega učinka. 

(2) Za povezani osebi po prvem odstavku tega člena se štejeta 
rezidenta, če sta neposredno ali posredno povezana v kapitalu, 
upravljanju ali nadzoru in eden vpliva ali ima možnost vplivati na 
sprejemanje odločitev drugega, ali če med rezidentom in dmgo 
osebo obstajajo druga razmerja, ki se razlikujejo od razmerij med 
nepovezanimi osebami, zlasti razmerje z osebo, ki ima ugodnejši 
davčni položaj, in bi se posli opravili pod drugačnimi pogoji, če 
ugodnejšega davčnega položaja ne bi bilo. 

(3) Za povezani osebi iz drugega odstavka tega člena se štejeta 
zlasti osebi, ki sta povezani v kapitalu, upravljanju ali nadzoru 
tako, da ima ena oseba neposredno ali posredno v lasti najmanj 
25 % deležev ali delnic ali glasovalnih pravic v drugi osebi, ali sta 
poslovno povezani, ali če sodelujejo v nadzornih telesih ali 
upravljanju iste osebe ali njihovi družinski člani. 

(4) Za osebo iz drugega odstavka, ki ima ugodnejši davčni položaj, 
se zlasti šteje: 
1. oseba, ki je oproščena plačevanja davka po tem zakonu; 
2. oseba, ki plačuje davek po stopnji nižji od stopnje iz 53. člena 

tega zakona (25%); 
3. oseba, ki izkazuje davčno izgubo. 

14. člen 
(podatki v zvezi s povezanimi osebami po 12. in 13. 

členu tega zakona) 

(1) Zavezanec zagotavlja in hrani podatke o povezanih osebah, 
poslovanju s temi osebami, vrsti uporabljenih metod za določanje 
primerljivih tržnih cen in razlogih za izbiro uporabljenih metod v 
obsegu, obliki in v roku v skladu z zakonom, ki ureja davčni 
postopek. 

(2) Predlaganje podatkov iz prvega odstavka tega člena 
davčnemu organu ter njihovo dajanje na razpolago v času nadzora 
določa zakon, ki ureja davčni postopek. 

15. člen 
(obresti med povezanimi osebami) 

(1) Pri ugotavljanju prihodkov se upoštevajo obračunane obresti 
na dana posojila od povezanih oseb, vendar najmanj do višine 
zadnje objavljene, ob času odobritve posojila znane priznane 
obrestne mere. 

(2) Pri ugotavljanju odhodkov se upoštevajo obračunane obresti 
na prejeta posojila od povezanih oseb, vendar največ do višine 
zadnje objavljene, ob času odobritve posojila znane priznane 
obrestne mere. 

(3) Priznano obrestno mero iz prvega in drugega odstavka tega 
člena določi in objavi minister, pristojen za finance, pred začetkom 
davčnega obdobja, za katerega se bo uporabljala, pri tem pa 
upošteva, da gre za obrestno mero, ki se v primerljivih okoliščinah 
doseže ali bi se dosegla na trgu med nepovezanimi osebami. 

16. člen 
(rezervacije) 

(1) Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju prihodkov 
in odhodkov se oblikovanje rezervacij ne upošteva, razen če s 
tem zakonom ni določeno drugače. 
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(2) Odprava in poraba rezervacij se upošteva na način, da se 
prihodki izvzemajo in odhodki priznavajo tako, da v davčno 
osnovo niso ponovno vključeni prihodki in odhodki, ki so 
predhodno povečevali davčno osnovo, razen če s tem zakonom 
ni določeno drugače. 

(3) Kot oblikovanje oziroma odprava in poraba rezervacij po prvem 
in drugem odstavku tega člena se obravnava tudi njihov popravek 
na sedanjo vrednost izdatkov na koncu obračunskega obdobja. 

(4) Rezervacije, oblikovanje katerih se po tem zakonu prizna kot 
odhodek in se lahko odpravljajo kot nepotrebne v več letih, se pri 
določanju davčne osnove vštevajo v davčno osnovo kot prihodek 
v celoti v prvem letu odprave, in sicer največ do višine predhodno 
priznanega odhodka za njihovo oblikovanje. 

17. člen 
(prevrednotenje) 

(1) Pri ugotavljanju davčne osnove se odhodki prevrednotenja, ki 
je posledica spremembe kupne moči domače valute, ki se po 
slovenskih računovodskih standardih opravi na koncu poslovnega 
leta pri kapitalu, ne priznajo. 

(2) Odhodki zaradi prevrednotenja, ki ni prevrednotenje iz prvega 
odstavka tega člena, razen odhodkov, nastalih zaradi 
prevrednotenja dolgov, terjatev, finančnih naložb in denarnih 
terjatev, kateri se po slovenskih računovodskih standardih 
prevrednotujejo zaradi spremembe valutnega tečaja, in odhodki 
zaradi uporabe kapitalske metode vrednotenja finančnih naložb, 
se ne priznajo. Odprava oslabitev pa se upošteva na način, da se 
prihodki izvzemajo, tako da v davčno osnovo niso vključeni, zato 
da se obdavčijo, če se predhodno oslabitev ni upoštevala. 

(3) Odhodki zaradi prevrednotenja, ki se po drugem odstavku 
tega člena ne priznajo, se priznajo ob prodaji ali drugačni odtujitvi 
sredstev in ob poravnavi ali drugačni odtujitvi dolgov. 

2. Prihodki 

18. člen 
(izvzem prihodkov od udeležbe na dobičku) 

(1) Pri določanju davčne osnove zavezanca, ki prejme dividende 
oziroma druge deleže iz dobička (v nadaljnjem besedilu: 
prejemnik), se te dividende oziroma drugi deleži iz dobička (v 
nadaljnjem besedilu: dividende) izvzemajo iz davčne osnove, če: 
1. je prejemnik udeležen v kapitalu oziroma pri upravljanju osebe, 

ki deli dobiček za dividende (v nadaljnjem besedilu: 
izplačevalec) tako, da je imetnik poslovnega deleža, delnic ali 
glasovalnih pravic v višini najmanj 25%, in 

2. znaša čas trajanja udeležbe v kapitalu oziroma pri upravljanju 
izplačevalca v skladu s prejšnjo točko najmanj 24 mesecev, 
in 

3. je izplačevalec zavezanec za davek, ter ni rezident države, 
v primeru poslovne enote pa se ta ne nahaja v državi, z 
ugodnejšim davčnim okoljem, ki je za namene tega člena 
država, v kateri je splošna, povprečna, nominalna stopnja 
obdavčitve dobička družb nižja od 12,5%. 

(2) Določbe prvega odstavka tega člena se za prejemnika 
nerezidenta uporabljajo, če je njegova udeležba v kapitalu oziroma 
upravljanju osebe, ki deli dobiček, povezana z aktivnostmi ki jih 
nerezident opravlja v poslovni enoti v Sloveniji oziroma preko 
poslovne enote v Sloveniji. 

(3) Prejemnik, ki še ne izpolnjuje pogoja iz 2. točke prvega 
odstavka tega člena, izpolnjuje pa druge pogoje iz prvega a1 

drugega odstavka tega člena, lahko izvzame dividende iz davčne 
osnove po prvem ali drugem odstavku tega člena pod pogoje^ 
da izroči pristojnemu davčnemu organu ustrezno bančno garancijo 
za znesek davka, ki bi ga moral plačati, če jih ne bi izvzel. Davfin' 
organ lahko unovči garancijo, če se pogoj iz 2. točke prvega 
odstavka tega člena ne izpolni. Garancija poteče z dnem, ko se 
pogoj iz 2. točke prvega odstavka tega člena izpolni. 

(4) Šteje se, da je pogoj iz 3. točke prvega odstavka tega člena 
izpolnjen, če je izplačevalec: 
1. oseba, ki ima eno od oblik, za katere se uporablja skupen 

sistem obdavčenja, ki velja za matične družbe in odvisne 
družbe iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, 
pristojen za finance; in 

2. 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, sklenjene z 
državo nečlanico EU, ne šteje kot rezident izven EU; in 

3. je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi s® 
uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za matičn® 
družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU, in l'n 

določi minister, pristojen za finance, kjer se za zavezanca ne 
šteje družba, ki je davka oproščena ali ima možnost izbire 
obdavčitve. 

(5) Pri določanju davčne osnove po prvem oziroma druge"1 

odstavku tega člena, se odhodki, ki se nanašajo na udeležbo, ne 
priznajo. 

(6) Za ustrezno bančno garancijo se šteje bančna garancija bank0 

s sedežem v Sloveniji ali v državi članici EU, s katero se banka 
nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv pristojnega davčnega 
organa ter brez ugovorov, davčnemu organu izplačala znese 
davka iz tretjega odstavka, z rokom veljavnosti do dneva izpolnitve 
pogoja glede časa trajanja udeležbe v skladu z 2. točko prvega 
odstavka tega člena. 

(7) Način izvajanja tega člena ureja zakon, ki ureja davim 
postopek. 

19. člen 
(izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti) 

Pri določanju davčne osnove zavezanca iz 9. člena tega zakona 
se prihodki iz opravljanja dejavnosti, ki ni pridobitna, ter dejans*1 

ali sorazmerni stroški te dejavnosti izvzemajo iz davčne osnov0. 

3. Odhodki 

20. člen 
(splošno) 

(1) Za ugotavljanje dobička se priznajo odhodki potrebni za 
pridobitev prihodkov, ki so obdavčeni po tem zakonu. 

(2) Odhodki, ki niso potrebnj za pridobitev prihodkov, so odhodki, 
za katere glede na dejstva in okoliščine izhaja, da: 
1. niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in nis° 

posledica opravljanja dejavnosti, 
2. imajo značaj privatnosti, 
3. niso skladni z običajno poslovno prakso. 
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L.^^odki niso skladni z običajno poslovno prakso, če niso 
'čajni pri poslovanju v posamezni dejavnosti glede na pretekle 

, u9e izkušnje in primerjavo z drugimi dejavnostmi ter dejstvi in 
oliščinami, razen odhodkov nastalih zaradi izrednih in 
Pogostih dogodkov, kot so naravne nesreče ali zaradi drugih 

2r0dnih in nepogostih dogodkov. 

(1) 

21. člen 
(nepriznani odhodki) 

Kot odhodki se ne priznajo: 
naložbe, zlasti za pridobitev in izboljšanje zemljišča, pridobitev, 
zboljšanje, obnovo in rekonstrukcijo osnovnih sredstev, ki 
Povečujejo nabavno vrednost osnovnih sredstev oziroma 
zmanjšujejo popravek vrednosti osnovnih sredstev, 
materialne pravice, delnice in deleže gospodarskih družb ter 
druge finančne naložbe in druga sredstva; 
delitev dobička, zlasti za dividende in druge dohodke, ki so 
Po določbah tega zakona podobni dividendam, rezerve iz 
dobička, nagrade upravi in članom nadzornega sveta 
zavezanca, ki imajo naravo udeležbe v dobičku; 
odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let; 
rezervacije za kritje možnih izgub; 
stroški, ki se nanašajo na privatno življenje, primeroma za 
zabavo, oddih, šport in rekreacijo, vključno s pripadajočim 
davkom na dodano vrednost; 
stroški prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev; 
kazni, ki jih izreče pristojni organ; 
davki, in sicer: 
a- davek, ki se pobira po tem zakonu; 

davek na dodano vrednost, ki ga je zavezanec uveljavil 
kot odbitek davka v skladu z zakonom, ki ureja davek na 
dodano vrednost; 

c- davki, ki jih je plačal družbenik kot fizična oseba; 
obresti; 
a- od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev; 
b- od posojil, prejetih od oseb, ki imajo sedež ali prebivališče 

v državah z ugodnejšim davčnim okoljem, ki so za 
namene te podtočke države, razen držav članic EU, V 
katerih je splošna nominalna stopnja obdavčitve dobička 
nižja od 12,5%; 

Podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi, dane 
"žičnim ali pravnim osebam zato, da nastane oziroma ne 
nastane določen dogodek, ki drugače ne bi, primeroma, da 
se hitreje ali ugodneje opravi ali se opusti določeno dejanje; 
donacije. 

(2) Stroški Iz 5. točke prvega odstavka tega člena so: 
stroški, ki se nanašajo na privatno življenje lastnikov in 
Povezanih oseb, vključno s stroški sredstev v lasti ali najemu 

2 zavezanca, ki se nanašajo na privatno življenje teh oseb; 
stroški, ki se nanašajo na privatno življenje drugih oseb, 
ključno s stroški sredstev v lasti ali najemu zavezanca, ki 

2 se nanašajo na privatno življenje teh oseb; 
stroški ugodnosti, ki jih delavcem zagotavlja delodajalec 
(bonitete). 

Stroški iz 3. točke drugega odstavka tega člena so zlasti 
stroški: 

Premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in 
2 drugih zavarovalnih premij; 

danih, subvencioniranih ali s popustom prodanih proizvodov 
g oziroma storitev; 

Počitniških nastanitev in drugih nastanitev, ki niso povezane 
^ z delom; 

članarin poklicnim združenjem, razen če so potrebne za 
Poslovanje in če so plačane za članstvo v združenjih, v katerih 
delodajalec ne more biti član; 

10. 

11, 

5. članarin in drugi stroški povezani z zabavo, oddihom, športom 
in rekreacijo in drugi stroški privatne rabe; 

6. drugih ugodnosti kot so zagotovitev parkirnega mesta, 
službene obleke, razen uniform. 

(4) Stroški iz drugega odstavka tega člena se ne priznajo, če gre 
za brezplačno uporabo. Stroški iz 2. in 3. točke drugega odstavka 
tega člena se priznajo, če se te storitve oziroma ugodnosti 
plačujejo, vendar največ do višine takšnega plačila oziroma 
povračila. Stroški sredstev v lasti ali najemu zavezanca, ki se 
nanašajo na privatno življenje, nastali v času uporabe teh sredstev 
za privatno rabo, se ne priznajo sorazmerno takšni rabi. 

22. člen 
(delno priznani odhodki) 

Kot odhodki se priznajo v višini 50 %: 
1. stroški reprezentance, 
2. stroški nadzornega sveta. 

23 člen 
(odpis terjatev) 

Odpis terjatve se prizna kot odhodek, ko je odpis terjatve 
evidentiran v poslovnih knjigah, če: 
1. je bil znesek terjatve že vključen v prihodke, in 
2. so bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih opravil s skrbnostjo 

dober gospodarstvenik, za dosego poplačila dolga. 

24. člen 
(odhodki zalog) 

(1) Porabljene oziroma prodane zaloge se priznajo kot odhodek v 
obračunanem znesku, vendar največ do zneska, ki se ugotovi v 
skladu z izbrano metodo vrednotenja zalog. 

(2) Zavezanec ne sme spreminjati izbrane metode vrednotenja 
zalog najmanj 5 let. 

25. člen 
(obresti od presežka posojil) 

(1) Kot odhodek se ne priznajo obresti od posojil, razen pri 
posojilojemalcih bankah in zavarovalnicah, ki so prejeta od 
delničarja oziroma družbenika, ki ima kadarkoli v davčnem obdobju 
neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% delnic ali deležev v 
kapitalu ali glasovalnih pravic v zavezancu, če kadarkoli v davčnem 
obdobju ta posojila' presegajo štirikratnik zneska deleža tega 
delničarja oziroma družbenika v kapitalu zavezanca (v nadaljnjem 
besedilu: presežek posojil), ugotovljene glede na znesek in 
obdobje trajanja presežka posojil v davčnem obdobju. 

(2) Za posojila delničarja oziroma družbenika po prvem odstavku 
se štejejo tudi posojila tretjih oseb, za katera jamči ta delničar 
oziroma družbenik, In posojila banke, če so dana v zvezi z 
depozitom tega delničarja oziroma družbenika v tej banki. 

(3) Znesek deleža delničarja oziroma družbenika v kapitalu 
prejemnika posojila se določi za davčno obdobje kot povprečje 
na podlagi stanja vplačanega kapitala, prenesenega čistega 
dobička in rezerv na zadnji dan vsakega meseca v davčnem 
obdobju. 
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26. člen 
(amortizacija) 

(1) Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev se kot odhodek prizna v 
obračunanem znesku, vendar največ do zneska, obračunanega 
z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja ter 
najvišje letne amortizacijske stopnje, ki je določena s tem 
zakonom. 

(2) Amortizacija se obračunava posamično. 

(3) Sredstva, ki se amortizirajo, ter pričetek obračunavanja 
amortizacije določajo predpisi in računovodski standardi. 

(4) Najvišja letna amortizacijska stopnja po določbah prvega 
odstavka tega člena znaša za: 
1. gradbene objekte 5%, 
2. opremo, vozila, razen za osebne avtomobile, in mehanizacijo 

25%, 
3. osebne avtomobile 12,5% 
4. računalnike in računalniško opremo 50%, 
5. večletne nasade 10%, 
6. osnovno čredo 20%, 
7. druga vlaganja 10%, 
8. dobro ime 10%. 

(5). Ne glede na določbe prvega do četrtega odstavk tega člena 
se pri opredmetenem osnovnem sredstvu, katerega doba 
uporabnosti je daljša od leta dni in katerega posamična nabavna 
vrednost ne presega tolarske vrednosti 500 EUR, kot odhodek 
ob prenosu v uporabo prizna odpis celotne nabavne vrednosti. 

(6) Amortizacija dokončno amortiziranoga sredstva se ne prizna 
kot odhodek, tudi če se takšno sredstvo še naprej uporablja za 
opravljanje dejavnosti. 

(7) Če rezident pridobi staro oziroma rabljeno opredmeteno 
osnovno sredstvo od povezane osebe, ki ni rezident, se šteje, da 
je pridobljeno osnovno sredstvo že dokončno amortizirano. 

(8) Amortizacija opredmetenega osnovnega sredstva, ki ga 
zavezanec pridobi od osebe, ki ni rezident in se ne šteje za 
povezano osebo po tem zakonu, se prizna kot odhodek v znesku 
po prvem odstavku tega člena, če zavezanec dokaže, da 
opredmeteno osnovno sredstvo še ni dokončno amortizirano. 

27. člen 
(rezervacije pri bankah in zavarovalnicah) 

i 
(1) Posebne rezervacije, ki jih mora oblikovati banka glede 
posebnih tveganj, se priznajo banki kot odhodek v obračunanih 
zneskih, vendar največ do višine, ki jo določa zakon, ki ureja 
bančništvo. 

(2) Zavarovalno tehnične rezervacije, ki jih mora zavarovalnica 
obvezno oblikovati v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, 
se pri zavarovalnici priznajo kot odhodek v obračunanih zneskih, 
vendar največ do višine ali zgornje meje v skladu z zakonom, ki 
ureja zavarovalništvo. 

28. člen 
(plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo) 

(1) Plače, nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi 
izrabe letnega dopusta in zaradi drugih odsotnosti z dela delavcev 
se priznajo kot odhodek v obračunanem znesku v skladu s 
kolektivnimi pogodbami na ravni države. 

(2) Plače, nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zarad1 

izrabe letnega dopusta in zaradi drugih odsotnosti z dela 
poslovodnih delavcev, prokuristov in delavcev s posebnim1 

pooblastili in odgovornostmi se priznajo kot odhodek v 
obračunanem znesku v skladu z zakonom oziroma s pogodbo o 
zaposlitvi s poslovodnimi osebami. 

(3) Nagrade vajencem se priznajo kot odhodek v obračunanem 
znesku v skladu z zakonom. 

(4) Regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob 
upokojitvi, solidarnostne pomoči, povračila stroškov v zvezi z 
delom, to so stroški prehrane med delom, prevoza na delo in z 

dela, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje ter 
povračila stroškov na službenem potovanju, to so: 
1. dnevnica, 
2. povračilo stroškov prevoza vključno s povračilom stroškov 

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

3. povračilo stroškov za prenočišče, 
se kot odhodek priznajo do višine, ki jo določi Vlada Republike 
Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino. 

4. Izguba 

29. člen 
(izguba in pokrivanje izgube) 

(1) Izguba po tem zakonu je presežek odhodkov nad prihodki, ki 
so določeni s tem zakonom. 

(2) Izgubo v davčnem obdobju lahko zavezanec pokriva z 
zmanjšanjem davčne osnove v naslednjih petih davčnih obdobjih 
če zakon ne določa drugače. 

(3) Pri zmanjšanju davčne osnove na račun izgub iz pretekli 
davčnih obdobij se davčna osnova najprej zmanjša za izgubo 
starejšega datuma. 

(4) Zmanjšanje davčne osnove zaradi izgub iz preteklih davčni 
obdobij je dovoljeno največ do višine davčne osnove davčnega 
obdobja. 

(5) Če se v davčnem obdobju neposredno ali posredno lastništvo 
delniškega kapitala oziroma kapitalskih deležev ali glasovalni 
pravic zavezanca spremeni za več kot 25% glede na njihovo 
vrednost ali število na začetku davčnega obdobja ali na koncu 
preteklega davčnega obdobja, drugi odstavek ne velja za izgube, 
ki so nastale v tem in v preteklih davčnih obdobjih. 

VI. OBDAVČITEV PRI PRENOSU DEJAVNOSTI, 
ZAMENJAVAH KAPITALSKIH DELEŽEV, ZDRUŽITVAH 

IN DELITVAH 

1. Obdavčitev pri prenosu dejavnosti 

30. člen 
(prenos dejavnosti) 

(1) Za prenos dejavnosti po tem členu se šteje transakcija, 5 

katero družba (v nadaljnjem besedilu: prenosna družba), ne da bi 
prenehala, prenese eno ali več dejavnosti na drugo že ustanovljeno 
družbo (v nadaljnjem besedilu: družba prejemnica), v zamenjavo 
za izdajo ali prenos vrednostnih papirjev, ki predstavljajo deleže v 
kapitalu družbe prejemnice, prenosni družbi. Za dejavnost P° 
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j®"1 členu se štejejo vsa sredstva in obveznosti, ki se pripišejo 
_ u družbe, ki z organizacijskega vidika predstavlja posebno 
Poslovanje. 

31. člen 
(pravice) 

^ prenosu dejavnosti je: 
prenosna družba oproščena davka v zvezi z dobički in 
'zgubami, ki nastanejo pri prenosu sredstev in obveznosti, ki 

2 Pripadajo prenešeni dejavnosti ali dejavnostim, 
družba prejemnica upravičena do: 
a- prenosa rezerv in rezervacij, ki jih je oblikovala prenosna 

družba in se pripišejo prenešeni dejavnosti ali 
dejavnostim, z upoštevanjem davčnih oprostitev in 
pogojev, ki bi veljali za prenosno družbo, če prenos ne bi 
bil izvršen; 

P- prenosa izgub, ki se pripišejo prenešeni dejavnosti ali 
dejavnostim, pod pogoji, ki bi veljali za prenosno družbo, 
če prenos ne bi bil izvršen. 

32. člen 
(pogoji) 

»P Vnosna družba in družba prejemnica imata pravice iz 31. 
®na tega zakona, če sta rezidenta Slovenije in/ali rezidenta 

1 Ve članice EU, ki ni Slovenija, in sicer: 
^9 sta prenosna družba in družba prejemnica rezidenta 

, Slovenije, za prenos dejavnosti v Sloveniji ali v državi članici 
2 EU, ki ni Slovenija; 

*e je prenosna družba rezident države članice EU, ki ni 
Slovenija in je družba prejemnica rezident Slovenije, za prenos 
dejavnosti, ki se nahaja(jo) v Sloveniji, če po prenosu 
Prenešena sredstva, obveznosti, rezervacije, rezerve in 
jzgube ne pripadajo poslovni enoti družbe prejemnice izven 
Slovenije; 
če je družba prejemnica rezident države članice EU, ki ni 
Slovenija in je prenosna družba rezident Slovenije ali države 
članice EU, ki ni Slovenija, pod pogojem, da po prenosu 
Prenešena sredstva, obveznosti, rezervacije, rezerve in 
'zgube pripadajo poslovni enoti družbe prejemnice v Sloveniji. 

družtf reziden,a države članice EU, ki ni Slovenija, se šteje 
^ i[na eno od oblik, za katere se uporablja skupen sistem 
obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, prenose sredstev 
'n zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav 

2 j*'anic EU, in jih določi minister, pristojen za finance; 
je za namene obdavčitve rezident države članice EU v 

skladu s pravom te države in se ne šteje kot rezident izven 
U v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega 

3 obdavčevanja dohodka, sklenjenega z državo nečlanico; in 
ki je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se 
uPorablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za združitve, 
delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev 
družb iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen 
2a 'inance. Za zavezanca se ne šteje družba, ki je davka 
oproščena ali ima možnost izbire. 

33. člen 
(vrednotenje in prevzem pravic in obveznosti) 

vredPrenosna družba iz 31. člena tega zakona ovrednoti prejete °s'ne papirje družbe prejemnice po tržni ceni na dan prenosa. 

s^ed fU^a Prei0mnica 'z 31. člena tega zakona ovrednoti prevzeta s,va in obveznosti po knjigovodski vrednosti, ki jo imajo pri 

prenosni družbi ob prenosu, amortizira prenešena sredstva tako, 
kot bi se amortizirala pri prenosni družbi, če prenos ne bi bil 
izvršen in prevzame pravice in obveznosti prenosne družbe v 
zvezi s prenešenimi rezervami in rezervacijami. 

34. člen 
(posebna ureditev v primeru poslovne enote) 

Če je prenosna družba rezident Slovenije in je družba prejemnica 
rezident države članice EU, ki ni Slovenija, se za prenos ene ali 
več dejavnosti, ki predstavljajo eno ali več poslovnih enot, ki se 
nahajajo v državi članici EU, ki ni Slovenija, 1. in 2. točka prvega 
odstavka 31. člena tega zakona ter 33. člen tega zakona ne 
uporabljajo, prenosna družba pa ima pravico do odbitka davka, ki 
je posledica prenosa, ki bi ga ta država članica EU zaračunala 
kot posledico tega prenosa, če no bi bila uveljavljena ureditev 
enotnega sistema obdavčenja, Ki velja za združitve, delitve, 
prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz 
različnih držav članic EU. 

35. člen 
(dovoljenje) 

(1) Prenosni družbi in družbi prejemnici se upravičenja od 30. do 
35. člena tega zakona priznajo na podlagi dovoljenja davčnega 
organa, če so izpolnjeni pogoji po teh členih in če prenosna družba 
obdrži prejete vrednostne papirje družbe prejemnice za obdobje 
najmanj 36 mesecev po prenosu dejavnosti. 

(2) Če prenosna družba odsvoji prejete vrednostne papirje pred 
potekom roka iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da pogoj 
trajanja udeležbe ni izpolnjen, razen če prenosna družba in družba 
prejemnica dokažeta, da glavni namen ali eden glavnih namenov 
prenosa dejavnosti ni izogibanje davčnim obveznostim. 

2. Obdavčitev pri zamenjavi kapitalskih deležev 

36. čk>n 
(zamenjava kapitalskih deležev) 

(1) Za zamenjavo kapitalskih deležev se šteje transakcija, s 
katero pridobi družba (v nadaljnjem besedilu: družba prevzemnica) 
vrednostne papirje druge družbe (v nadaljnjem besedilu: prevzeta 
družba) v zamenjavo za izdajo a lli prenos lastnih vrednostnih 
papirjev (v nadaljnjem besedilu: novi vrednostni papirji) 
družbenikom prevzete družbe, v zamenjavo za vrednostne 
papirje, ki jih imajo ti družbeniki v prevzeti družbi (v nadaljnjem 
besedilu: prvotni vrednostni papirji), pod pogojem, da ima po 
zamenjavi kapitalskih deležev družba prevzemnica najmanj 
večino glasovalnih pravic v prevzeti družbi ali najmanj 25% 
vrednosti kapitala prevzete družbe. Prevzem, ki ga opravi 
prevzemna družba preko priznane borze, se šteje kot en posel, 
če je izvršen v obdobju 6 mesecev. Priznana borza je borza, 
katere organizatorje polnopravni član svetovnega združenja borz 
(World Federation of Exchanges: - WFE oziroma Federatlon 
Internationale des Bourses de valciurs - FIBV) 

(2) Poleg izdaje ali prenosa vre dnostnih papirjev po prvem 
odstavku tega člena lahko družba prevzemnica družbenikom 
prevzete družbe opravi plačilo v denarju do 10% nominalne 
vrednosti oziroma če te vrednosfii ni, računovodske vrednosti 
vrednostnih papirjev. Plačilo v den Eirju se lahko v celoti ali delno 
opravi manjšinskim družbenikom prevzete družbe, namesto izdaje 
ali prenosa vrednostnih papirjev, tocJa največ v višini 5% nominalne 
vrednosti oziroma če te vrednosti ni, računovodske vrednosti 
vrednostnih papirjev. 
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37. člen 
(upravičenja) 

(1) Pri zamenjavi kapitalskih deležev je družbenik prevzete družbe 
v zvezi z zamenjavo kapitalskih deležev po 36. do 40. členu tega 
zakona oproščen davka v zvezi z dobičkom ali izgubo, doseženo 
z odsvojitvijo prvotnih vrednostnih papirjev, razen če prejme plačilo 
v denarju. 

(2) Če prejme plačilo v denarj u, je družbenik zavezan za davek 
glede na plačilo v denarju, pri čemer se doseženi dobiček ali 
izguba v sorazmernem delu pripiše gotovinskemu plačilu in tržni 
vrednosti novih vrednostnih papirjev. 

3f(. člen 
(pogoji) 

(1) Družbenik ima pravico iz 37. člena tega zakona: 
1. če sta družba prevzemnica in prevzeta družba rezidenta 

Slovenije in/ali rezidenta države članice EU, ki ni Slovenija; in 
2. če je družbenik rezident Slovenije ali ni rezident Slovenije in je 

imetnik prvotnih in novih vrednostnih papirjev preko poslovne 
enote, ki jo ima v Sloveniji. 

(2) Za rezidenta države članice EU, ki ni Slovenija, se šteje 
družba: 
1. ki ima eno od oblik, za katere se uporablja skupen sistem 

obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, prenose sredstev 
in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav 
članic EU, razen oseb, ustanovljenih v skladu s pravom 
Slovenije, in jih določi minister, pristojen za finance; 

2. ki je za davčne namene rezident države članice EU v skladu 
s pravom te države članic« in se ne šteje za rezidenta izven 
EU v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja dohodka, sklenjenega z državo nečlanico; in 

3. ki je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se 
uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za združitve, 
delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev 
družb iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen 
za finance. Za zavezanca se ne šteje družba, ki je davka 
oproščena ali ima možnost izbire. 

31). člen 
(vrednotenje) 

(1) Družbenik iz 38. člena tegsi zakona ovrednoti nove vrednostne 
papirje po knjigovodski vrednosti, ki so jo imeli prvotni vrednostni 
papirji pri njem v času zamenjave. 

(2) Družba prevzemnica ovreidnoti prejete vrednostne papirje v 
prevzeti družbi po njihovi tržni vrednosti na dan zamenjave. 

40. člen 
(dovoljenje) 

Družbeniku, ki zamenja vred nostne papirje, se upravičenje po 
36. do 40. členu tega zakona prizna na podlagi dovoljenja, ki ga 
izda davčni organ, če so izpolnjeni pogoji po 36. do 40. tega 
zakona. 

3. Obdavčitev pri združitvah in delitvah 

41. člen 
(združitve in delitve) 

(1) Za združitev se šteje transakcija, s katero: 
1. ena ali več družb (v nadaljnjem besedilu: prenosna družba), 

pri prenehanju brez postopka likvidacije, prenese vsa svoja 
sredstva in obveznosti na drugo obstoječo družbo (v 

nadaljnjem besedilu: družba prejemnica), v zamenjavo za 
izdajo ali prenos vrednostnih papirjev, ki predstavljajo kapital 
družbe prejemnice, svojim družbenikom, 

2. dve ali več družb (v nadaljnjem besedilu: prenosna družba), 
pri prenehanju brez postopka likvidacije, prenesejo vsa svoja 
sredstva in obveznosti na družbo, ki jo ustanovijo (v nadaljnje^ 
besedilu: družba prejemnica), v zamenjavo za izdajo ali 
prenos vrednostnih papirjev, ki predstavljajo kapital družb« 
prejemnice, svojim družbenikom. 

(2) Za delitev se šteje transakcija, s katero: 
1. družba (v nadaljnjem besedilu: prenosna družba), Pri 

prenehanju brez postopka likvidacije, prenese vsa svoja 
sredstva in obveznosti na dve ali več obstoječih aH 
novoustanovljenih družb (v nadaljnjem besedilu: družba 
prejemnice), v zamenjavo za izdajo ali prenos vrednostnih 
papirjev, ki predstavljajo kapital družb prejemnic, svoji"1 

družbenikom, v sorazmernem deležu; 
2. družba (v nadaljnjem besedilu: prenosna družba) prenese 

eno ali več dejavnosti na družbo, ki jo ustanovi (v nadaljnje^ 
besedilu: družba prejemnica), v zamenjavo za izdajo al1 

prenos vrednostnih papirjev, ki predstavljajo kapital družbi 
prejemnice, ki jih pridobi prenosna družba sama ali nje"1 

družbeniki. Kot dejavnost se šteje celota sredstev i" 
obveznosti, ki se pripišejo delu družbe, ki z organizacijskega 
vidika predstavlja posebno poslovanje. 

(3) Pri združitvi ali delitvi iz prvega ali drugega odstavka tega 
člena lahko družba prejemnica poleg izdaje ali prenosa 
vrednostnih papirjev, opravi plačilo v denarju do višine 101"1 

nominalne vrednosti oziroma če te vrednosti ni, računovodska 
vrednosti vrednostnih papirjev. Plačilo v denarju se lahko v celo'' 
ali delno opravi manjšinskim družbenikom prenosne družba 
namesto izdaje ali prenosa vrednostnih papirjev, toda največ 5* 
nominalne vrednosti oziroma če te vrednosti ni, računovodska 
vrednosti vrednostnih papirjev. 

42. člen 
(upravičenja) 

(1) Pri združitvah in delitvah je: 
1. prenosna družba oproščena davka v zvezi z dobički i" 

izgubami, ki nastanejo pri prenosu sredstev in obveznosti; 
2. družba prejemnica upravičena: 

a. do prenosa rezerv In rezervacij, ki jih je oblikovala 
prenosna družba, ob upoštevanju davčnih oprostitev i"1 

pogojev, ki bi veljali za prenosno družbo, če prenos ne bi1 

izvršen; 
b. do prenosa izgub prenosne družbe pod enakimi pogoji, ki 

bi veljali za prenosno družbo, če prenos ne bi bil izvršeni 
c. do oprostitve davka v zvezi z dobički ali izgubami, ki j"1 

doseže ob prenehanju udeležbe v kapitalu prenosna 
družbe, če ima udeležbo v kapitalu prenosne družbe. 
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43. člen 
(pogoji) 

(j) Prenosna družba in družba prejemnica imata pravice iz 42. 
ena tega zakona, če sta rezidenta Slovenije in/ali rezidenta 

^ave članice EU, ki ni Slovenija, in sicer: 
• če sta prenosna družba in družba prejemnica rezidenta 

Slovenije, ne glede na to, ali se dejavnost prenosne družbe 
opravlja v Sloveniji ali v državi članici EU, ki ni Slovenija; 

' če je prenosna družba rezident države članice EU, ki ni 
Slovenija in je družba prejemnica rezident Slovenije, pod 
Pogojem, da po združitvi ali delitvi prenešena sredstva, 
obveznosti, rezervacije, rezerve in izgube ne pripadajo 
poslovni enoti družbe prejemnice izven Slovenije; 

' fie je družba prejemnica rezident države članice EU, ki ni 
Slovenija in je prenosna družba rezident Slovenije ali druge 
države članice EU, ki ni Slovenija, pod pogojem, da po združitvi 
a'i delitvi prenešena sredstva, obveznosti, rezervacije, 
rezerve in izgube pripadajo poslovni enoti družbe prejemnice 
v Sloveniji. 

J2) Za rezidenta države članice EU po prvem odstavku tega 
ena, ki ni Slovenija, se šteje družba: 

• ki ima eno od oblik, za katere se uporablja enoten sistem 
obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, prenose sredstev 
in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav 

• članic EU, razen oseb, ustanovljenih v skladu s pravom 
2 Slovenije, in jih določi minister, pristojen za finance; 

• ki je za davčne namene rezident države članice EU v skladu 
s Pravom te države članice in se ne šteje za rezidenta izven 
EU v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja dohodka, sklenjenega z državo nečlanico; in 

' ^ je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se 
uPorablja enoten sistem obdavčenja, ki velja za združitve, 
delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev 
družb iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen 
2a finance. Za zavezanca se ne šteje družba, ki je davka 
oproščena ali ima možnost izbire. 

44. člen 
(vrednotenje in prevzem pravic in obveznosti) 

^užba prejemnica: 
ovrednoti prenešena sredstva in obveznosti po njihovi 
knjigovodski vrednosti pri prenosni družbi ob združitvi ali 

^ delitvi; 
amortizira prenešena poslovna sredstva tako, kot bi se 

3 
arn°rtizirala pri prenosni družbi; 
Prevzame pravice in obveznosti prenosne družbe v zvezi s 
Prenešenimi rezervacijami in rezervami. 

45. člen 
(posebne določbe) 

(j) Če je prenosna družba rezident Slovenije in je družba 
ali h mnlca rezident države članice EU, ki ni Slovenija in združitev 

delitev vključuje prenos dejavnosti, ki predstavlja poslovno 

42°1° V dr*avi članici EU, ki ni Slovenija, se ne uporablja 1. točka 
jI' č'ena tega zakona, 1. in 2. točka 44. člena tega zakona in 46. 

11 tega zakona, prenosna družba pa je upravičena do odbitka 

za a ' '2v'ra 'z združitve ali delitve, ki bi ga država članica EU Računala zaradi združitve ali delitve, če ne bi bila uveljavljena 

delt eno,ne9a sistema obdavčenja, ki velja za združitve, I 1 v®. prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb 
Uličnih držav članic EU. 

kh J^^enlk prenosne družbe Iz 1, točke 42. člena tega zakona, pri združitvi ali delitvi zamenja vrednostne papirje v prenosni 

osebi za vrednostne papirje v družbi prejemnici, ni zavezanec za 
davek v zvezi z dobičkom ali izgubo, ki nastane ob odsvojitvi 
vrednostnih papirjev prenosne družbe, razen če prejme plačilo v 
denarju, in sicer: 
1. če je družbenik rezident Slovenije; ali 
2. če družbenik ni rezident Slovenije in je imetnik vrednostnih 

papirjev v prenosni družbi in družbi prejemnici preko poslovne 
enote, ki jo ima v Sloveniji. 

(3) Če prejme plačilo v denarju, je družbenik iz drugega odstavka 
tega člena zavezan za davek glede na plačilo v denarju, pri čemer 
se dobiček ali izguba, ki nastane v zvezi z vrednostnimi papirji 
prenosne družbe, v sorazmernem delu pripiše gotovinskemu 
plačilu in tržni vrednosti vrednostnih papirjev družbe prejemnice. 
Družbenik ovrednoti prejete vrednostne papirje družbe prejemnice 
po knjigovodski vrednosti vrednostnih papirjev prenosne družbe 
v času združitve ali delitve. 

46. člen 
(uporaba določb 41. do 47. člena tega zakona) 

Določbe 41. do 47. člena tega zakona, ki se uporabljajo za 
prenosno družbo ali družbo prejemnico, se smiselno uporabljajo 
tudi za dve ali več prenosnih družb oziroma dve ali več družb 
prejemnic. 

47. člen 
(dovoljenje) 

Prenosni družbi, družbi prejemnici in družbeniku prenosne družbe 
se upravičenja po 41. do 47. členu tega zakona priznajo na podlagi 
dovoljenja, ki ga izda davčni organ, če so izpolnjeni pogoji po 41. 
do 47. členu tega zakona. 

4. Skupna določba 

48. člen 
(uporaba določb 30. do 47. člena tega zakona) 

Za obdavčitev pri prenosu dejavnosti, obdavčitev pri zamenjavi 
kapitalskih deležev in obdavčitev pri združitvah in delitvah po 30. 
do 47. členu tega zakona, se določbe o prenosih vrednostnih 
papirjev, ki predstavljajo delež v kapitalu, uporabljajo tudi za družbe, 
kot na primer družbe z omejeno odgovornostjo, pri katerih kapitala 
ne predstavljajo vrednostni papirji. 

VII. DAVČNE OLAJŠAVE 

49. člen 
(olajšava za investiranje) 

(1) Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v 
višini 10% investiranega zneska v opremo* razen v osebna 
motorna vozila ter razen v pohištvo in pisarniško opremo brez 
računalniške opreme, in neopredmetena dolgoročna sredstva, 
vendar največ v višini davčne osnove, če gre za investicije v 
opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva v Sloveniji. 

(2) Zavezanec lahko uveljavlja dodatno zmanjšanje davčne 
osnove v višini 10% investiranega zneska v opremo za raziskave 
in razvoj, ki jo na predlog Agencije na področju raziskovalne 
dejavnosti In Agencije na področju tehnološkega razvoja, ki sta 
ustanovljeni po zakonu, ki ureja raziskovalno in razvojno 
dejavnost, določi minister, pristojen za šolstvo, znanost in šport, 
ob soglasju ministra, pristojnega za finance, pri tem pa se 
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upošteva, da gre za opremo, ki se uporablja za ustvarjalno delo, 
opravljano na sistematični podlagi z namenom povečanja znanja 
ter uporabo tega znanja za razvoj, vendar največ v višini davčne 
osnove, če gre za investicije v opremo v Sloveniji. 

(3) V primeru finančnega najema lahko uveljavlja zmanjšanje 
davčne osnove po prvem in drugem odstavku tega člena 
zavezanec, ki opredmeteno osnovno sredstvo pridobi na podlagi 
finančnega najema. 

(4) Zavezanec, ki koristi davčno olajšavo po prvem, drugem in 
tretjem odstavku tega člena, ne sme razporejati dobička za 
udeležbo v dobičku pred potekom treh davčnih obdobij po 
davčnem obdobju, v katerem je izkoristil davčno olajšavo. Če 
zavezanec razporedi dobiček za udeležbo v dobičku pred 
potekom treh davčnih obdobij po davčnem obdobju, v katerem je 
izkoristil davčno olajšavo, mora za znesek izkoriščene davčne 
olajšave povečati davčno osnovo v obdobju razporeditve dobička 
za udeležbo v dobičku. 

(5) Če zavezanec proda oziroma odtuji ali prenese izven Slovenije 
opredmeteno osnovno sredstvo oziroma neopredmeteno 
dolgoročno sredstvo, za katero je izkoristil davčno olajšavo po 
prvem in drugem odstavku tega člena, prej kot v treh letih po letu, 
v katerem je izkoristil davčno olajšavo po prvem in drugem 
odstavku tega člena, mora za znesek izkoriščene davčne 
olajšave povečati davčno osnovo, in sicer v letu prodaje oziroma 
odtujitve ali prenosa sredstva. Za odtujitev sredstva po tem členu 
se šteje tudi prenehanje zavezanca, pri prenehanju s stečajem 
oziroma likvidacijo pa začetek stečajnega postopka oziroma 
postopka likvidacije. Za odtujitev sredstva se ne šteje, če gre za 
prenos dejavnosti, zamenjavo kapitalskih deležev, združitve in 
delitve v skladu s 30. do 48. členom tega zakona. 

(6) V primeru finančnega najema se določba petega odstavka 
tega člena uporablja tudi, če najemojemalec izgubi pravico uporabe 
opredmetenega osnovnega sredstva. 

(7) Zavezanec lahko za neizkoriščen del davčne olajšave po 
tem členu v davčnem obdobju zmanjšuje davčno osnovo v 
naslednjih petih davčnih obdobjih. V tem primeru se za tek roka 
treh let iz petega odstavka tega člena šteje, da je olajšavo izkoristil 
v obdobju, ko je ni izkoristil ali jo je delno izkoristil, ker ni imel ali ni 
imel dovolj davčne osnove. 

(8) Pri zmanjšanju davčne osnove na račun neizkoriščenega 
dela davčne olajšave iz preteklih davčnih obdobij se davčna 
osnova najprej zmanjša za neizkoriščen del davčne olajšave 
starejšega datuma. 

(9) Zmanjšanje davčne osnove zaradi neizkoriščenega dela 
davčne olajšave iz preteklih davčnih obdobij-je dovoljeno največ 
do višine davčne osnove davčnega obdobja. 

50. člen 
(olajšava za zaposlovanje) 

(1) Zavezanec, ki v davčnem obdobju za nedoločen čas in najmanj 
za dve leti zaposli pripravnika ali drugega 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 zmanjšanje davčne 
osnove v višini 30% plače tega delavca, in sicer največ za prvih 
12 mesecev zaposlitve teh oseb, vendar največ v višini davčne 
osnove. 

(2) Zavezanec, gospodarska družba, ki v davčnem obdobju za 
nedoločen čas in najmanj za dve leti zaposli osebo, ki ima doktorat 
znanosti in pred tem ni bila zaposlena v gospodarski družbi, 
lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 30% plače ta 
osebe, in sicer največ za prvih 12 mesecev zaposlitve teh oseb, 
vendarvnajveč v višini davčne osnove. Olajšava po tem odstavku 
se izključuje z olajšavo po prvem odstavku tega člena. 

(3) Če zavezanec odpove pogodbo o zaposlitvi osebi iz prvega 
odstavka, razen če ta sama odpove pogodbo o zaposlitvi, PreJ 
kot v dveh letih od zaposlitve te osebe, mora za znesek 
izkoriščene olajšave po prvem odstavku povečati davčno 
osnovo, in sicer v davčnem obdobju, v katerem je bila pogodba o 
zaposlitvi odpovedana. 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 I® 
osebe, mora zavezanec za znesek izkoriščene olajšave P° 
drugem odstavku tega člena povečati davčno osnovo, in sicer v 
davčnem obdobju, v katerem je bila pogodba o zaposlita 
odpovedana oziroma razveljavljena. 

(4) Zavezanec, ki zaposluje invalida, po zakonu, ki ureja 
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, lahko 
uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 50% plač te osebe, 
vendar največ v višini davčne osnove, zavezanec, ki zaposM® 
invalidno osebo s 100% telesno okvaro in gluho osebo, pa v višin' 
70% plač te osebe, vendar največ v višini davčne osnova- 
Olajšava po tem odstavku se izključuje z olajšavo po prvem in 

drugem odstavku tega člena. 

(5) Zavezanec, ki zaposluje invalide iz četrtega odstavka tega 
člena nad predpisano kvoto in katerih invalidnost ni posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu P° 
zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanj0 

invalidov, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 70# 
plač za te osebe, vendar največ v višini davčne osnove. Za 
namene tega odstavka se osebe iz tega odstavka vštevajo v 

kvoto po datumu sklenitve pogodbe o zaposlitvi, in sicer se najpr®! 
vštevajo tiste osebe s starejšim datumom sklenitve pogodbe ° 
zaposlitvi. Olajšava po tem odstavku se izključuje z olajšavo P° 
prvem, drugem in četrtem odstavku tega člena. 

51. 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 (Uradni list RS, št. 26/ 
03 - uradno prečiščeno besedilo 40/03 - odločba US 63/03 * 
odločba US in ZIPRS 0304 - A), lahko uveljavlja zmanjšanje davčna 
osnove za premije prostovoljnega dodatnega pokojninskeg® 
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 i® 
odobren in vpisan v poseben register v skladu s predpisi, W 
urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, za leto, v katerem so bile premije plačane, vendaf 

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, vendar najve* 
do višine davčne osnove davčnega obdobja. Glede valorizacij® 
premije in načina objave valoriziranih zneskov premije, s® 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja dohodnino. 
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52. člen 
(olajšava za donacije) 

'1) Rezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za 
esek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, dobrodelne, 
anstvene, vzgojnoizobraževalne, športne, ekološke in 
'9'ozne namene, in sicer le za takšna izplačila rezidentom 

ovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje 
J^enih dejavnosti, do zneska, ki ustreza 0,2% obdavčenega 

da dav^ne9a obdobja zavezanca, vendar največ do višine ne osnove davčnega obdobja. 

a! ^avezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za 
le 0Sek izplačil v denarju in v naravi za kulturne namene, in sicer 
Pr ? .'a^na Vplačila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih e Pisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, do 

obd^' k' ustreza °'1% obdavčenega prihodka davčnega obja zavezanca, vendar največ do višine davčne osnove 
enega obdobja. 

[g ^av®zanec lahko uveljavlja tudi zmanjšanje davčne osnove 
r 

2nesek izplačil v denarju in naravi političnim strankam in 
lrjPrezen^tivnim sindikatom, vendar največ do zneska, ki je enak 

•J* PovPračni mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu, 
ar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja. 

obdnK'^neSek' us,reza 0.2% obdavčenega prihodka davčnega 
0 i<>/ zavezanca iz prvega odstavka, in za zrlesek, ki ustreza ■ ° obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca iz 
me

969a odstavka ter za znesek, ki je enak trikratni povprečni 
teQS6-ni pla^' na zaposlenega pri zavezancu iz tretjega odstavka 
obd ^'ena' se ®'e'e znesek vseh izplačil v celotnem davčnem 

VIII. DAVČNA STOPNJA 

53. člen 
(splošna stopnja) 

^avek se plačuje po stopnji 25% od davčne osnove. 

54. člen 
(posebna stopnja) 

Po 'nv®s,'c')s'<' skladi, obdavčeni po tem zakonu, ki so ustanovljeni 
Plači k' ure'a investicijske sklade in družbe za upravljanje, 
Osn U'0'° clave'< v davčnem obdobju po stopnji 0% od davčne do 30. novembra tega obdobja razdelijo najmanj 90% 

ovnega dobička prejšnjega davčnega obdobja. 

Po P°^°'n'ns'<i skladi, obdavčeni po tem zakonu, ki so ustanovljeni 
Plač a > ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, uiejo davek po stopnji 0% od davčne osnove. 

Sl^^'nic0, ki lahko izvajajo pokojninski načrt v skladu z 
0^ d

nom'ureia pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačujejo 
0% 0Javnosti izvajanja pokojninskega načrta davek po stopnji 
Za°t c*av^ne osnove, če sestavijo ločen davčni obračun samo a 19 Pokojninski načrt. 

IX. ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČENJA 
DOHODKOV REZIDENTA IZVIROV IZVEN SLOVENIJE 

55. člen 
(odbitek tujega davka) 

Rezident lahko od obveznosti za plačilo davka po davčnem 
obračunu za posamezno davčno obdobje odšteje znesek, ki je 
enak davku, ki ustreza davku po tem zakonu, ki ga je plačal od 
dohodkov iz virov izven Slovenije (v nadaljnjem besedilu: tuji 
davek) na dohodek iz virov izven Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
tuji dohodek), ki je vključen v njegovo davčno osnovo. 

56. člen 
(omejitev odbitka tujega davka) 

(1) Odbitek iz 55. člena tega zakona ne sme preseči nižjega od: 
1. zneska tujega davka na tuji dohodek, ki je bil končen in 

dejansko plačan; ali 
2. zneska davka, ki bi ga bilo treba plačati po tem zakonu za 

tuje dohodke, če odbitek ne bi bil možen. 

(2) Če ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju 
dvojnega obdavčevanja dohodka z drugo državo, se za končen 
tuji davek na dohodke iz te države šteje znesek tujega davka, 
izračunan po stopnji, določeni v mednarodni pogodbi. 

(3) 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. 

57. člen 
(dokazila v zvezi z odbitkom) 

(1) Zavezanec, ki uveljavlja odbitek po 55. členu tega zakona, 
zagotavlja dokazila, ki vsebujejo podatke glede davčne obveznosti 
izven Slovenije, o znesku davka od tujih dohodkov, osnovi za 
plačilo davka, znesku davka, ki je bil plačan. 

(2) Način predložitve dokazil in njihova vsebina sta določena z 
zakonom, ki ureja davčni postopek. 

58. člen 
(sprememba odbitka) 

Če se zaradi sprememb, zlasti vračil tujega davka, spremeni 
odbitek, mora zavezanec v obdobju, ko je do spremembe prišlo, 
povečati davek in sicer za znesek enak razliki med priznanim 
odbitkom in odbitkom, ki bi bil možen, če bi se sprememba 
upoštevala. 

59. člen 
(prenašanje presežka odbitka) 

če je znesek iz 1. točke prvega odstavka 56. člena tega zakona 
višji od zneska iz 2. točke prvega odstavka istega člena (presežek 
odbitka), se razlika ne more prenašati med državami ali uveljavljati 
kot odbitek v naslednjih ali preteklih davčnih obdobjih. 
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60. člen 
(nižji odbitek) 

(1) Če je znesek davka po tem zakonu nižji od vsakega 
posameznega zneska iz 1. in 2. točke prvega odstavka 56. člena 
tega zakona, je najvišji možen odbitek odbitek v višini zneska 
davka. 

(2) Odbitek, ki presega znesek davka, se ne prenaša v naslednja 
ali pretekla davčna obdobja. 

X. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE DAVKA 

1. Obveznost plačevanja davka 

61. člen 
(obveznost obračunavanja in plačevanja davka) 

Zavezanec sam izračuna in plača davek. 

62. člen 
(obveznost akontacij davka) 

(1) Od dohodkov zavezanca, določenih s tem zakonom, se med 
davčnim obdobjem plačuje akontacija davka, če ni s tem zakonom 
ali zakonom, ki ureja davčni postopek, drugače določeno. 

(2) Akontacija davka se določi, izračuna in plača v rokih in na 
način, določen s tem zakonom oziroma zakonom, ki ureja davčni 
postopek. 

(3) Za plačano akontacijo davka se rezidentu in nerezidentu od 
dohodkov, ki jih dosega z opravljanjem aktivnosti v poslovni enoti 
ali preko poslovne enote v Sloveniji, zmanjša obveznost za plačilo 
davka po davčnem obračunu za posamezno davčno obdobje na 
način, določen s tem zakonom oziroma zakonom, ki ureja davčni 
postopek. 

2. Obdavčenje v skupini 

63. člen 
(obdavčenje skupine) 

(1) Davčna obveznost se lahko ugotovi na podlagi obdavčenja 
skupine. 

(2) Pri obdavčenju skupine se dobiček in izguba davčnega 
obdobja, za katerega se ugotavlja davčna obveznost, ugotovljena 
v skladu s tem zakonom v posamičnih davčnih obračunih članov 
skupine, seštejeta. 

64. člen 
(skupina) 

(1) Skupino po tem zakonu oblikujeta dva zavezanca, ki: 
1. sta oba rezidenta Slovenije; in 
2. če enemu (v nadaljnjem besedilu: glavni zavezanec) pripadajo 

neposredno vsi deleži v kapitalu drugega zavezanca (v 
nadaljnjem besedilu: podrejeni zavezanec). 

(2) Zavezanci, za katere velja oprostitev po 9. členu tega zatona, 
ne morejo biti člani skupine. 

65. člen 
(pogoji za obdavčenje v skupini) 

(1) Skupina se oblikuje najmanj za obdobje treh let, če: 
1. oba člana skupine sestavljata računovodske izkaze in letno 

poročilo za poslovno obdobje, ki je enako davčnemu obdobju; 
in 

2. če imata člana skupine za obdobje najmanj šestintrideset 
mesecev med seboj sklenjeno podjetniško pogodbo v skladu 
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, po kateri mora 
podrejeni zavezanec prenesti ves svoj dobiček glavnemu 
zavezancu, glavni zavezanec pa mora pokrivati izgubo 
podrejenega zavezanca. 

66. člen 
(začetek in prenehanje obdavčenja v skupini) 

(1) Obdavčenje v skupini se prične izvajati z začetkom davčnega 
obdobja po letu, v katerem je bilo izdano dovoljenje za obdavčenje 
v skupini. Dovoljenje z učinkom za nazaj ni dopustno. 

(2) Obdavčenje v skupini preneha: 
1. s potekom obdobja, za katero je bilo izdano dovoljenje, č® 

skupina ne zaprosi za dovoljenje za nadaljnje obdobje ali č® 
zaprosi in ji dovoljenje za obdavčenje v skupini za naslednje 
obdobje ni izdano, ali 

2. če člani skupine ne izpolnjujejo več pogojev po tem zakonu 
za obdavčenje v skupini; ali 

3. pri združitvi glavnega in podrejenega zavezanca ali Pn 

združitvah kateregakoli člana skupine s tretjo osebo; ali 
4. če se nad glavnim oziroma podrejenim zavezancem začne 

postopek likvidacije ali stečaja; ali 
5. če se pogodba iz 2. točke prvega odstavka 65. člena ne 

uresničuje. 

(3) V primerih iz 2., 3., 4. in 5. točke drugega odstavka tega člena 
se davčna obveznost ugotovljena v skupinskem davčne"1 

obračunu odpravi in se uveljavi posamična obveznost članov 
skupine, kot da skupinskega obdavčenja ne bi bilo. 

67. člen 
(izgube pri obdavčenju v skupini) 

(1) Izgub članov skupine, ki so vključene v obdavčenje v skupin1' 
ni mogoče pokrivati na drug način. 

(2) Na začetku obdavčenja v skupini se vsaka izguba članov 
skupine, ugotovljena v skladu s tem zakonom, ki še ni bila pokrita' 
zmanjša na 0 (nič). 

XI. OBDAVČITEV DOHODKOV Z VIROM V SLOVENIJI 

68. člen 
(davčni odtegljaj) 

(1) Davek se izračuna, odtegne in plača po stopnji 25% 0jj 
dohodkov rezidentov in nerezidentov - razen dividend in podobni" 
dohodkov, razdeljenih preko poslovne enote nerezidenta, ki se 
nahaja v Sloveniji - ki imajo vir v Sloveniji, In sicer od: 
1. dividend in podobnih dohodkov iz 72. člena tega zakona; 
2. obresti, razen obresti: 

a. od kreditov, ki jih najema, In vrednostnih papirjev, ki I1 

izdaja Slovenija; 
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b' iz najetih kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev 
s strani pooblaščene institucije v skladu z zakonom, ki 
ureja zavarovanje in financiranje mednarodnih 
gospodarskih poslov, za katera po navedenem zakonu 

3 daje poroštvo Slovenija; 
■ Plačil za uporabo ali pravico do uporabe avtorskih pravic, 

Patentov, licenc, zaščitnih znakov in drugih premoženjskih 
Pravic in drugih podobnih dohodkov; 

• Plačil za zakup; 
1 Plačil za storitve nastopajočih izvajalcev ali športnikov, če ta 

Plačila pripadajo drugi osebi. 

j2) Davek se ne izračuna, odtegne in plača od dohodkov iz prvega 
stavka tega člena plačanih: 

■ Sloveniji ali samoupravni lokalni skupnosti v Sloveniji; 
• Banki Slovenije; 
■ zavezancu rezidentu, ki izplačevalcu sporoči svojo davčno 

j številko; 
■ zavezancu nerezidentu, ki je zavezan za davek od dohodkov, 

ki jih dosega z aktivnostmi v poslovni enoti ali preko poslovne 
enote v Sloveniji, in izplačevalcu sporoči svojo davčno številko, 
č® gre za dohodke, plačane tej poslovni enoti. 

69. člen 
(obdavčenje, ki velja za matične družbe in odvisne 

družbe iz različnih držav članic EU) 

Davka se ne odtegne od plačil dividend in dohodkov, podobnih 
IV|dendam, ki se razdelijo osebam, ki imajo eno od oblik, za 

ere se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične 
ružbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU, in jih določi 
'Hister, pristojen za finance, če: 

ima prejemnik najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali 
deležev v delniškem kapitalu, osnovnem kapitalu ali 

2 SJlasovalnih pravicah osebe, ki deli dobiček; 
,raja najnižja udeležba iz 1. točke tega odstavka najmanj 24 
mesecev; in je 

' Prejemnik: 
a. oseba, ki ima eno od oblik, za katere se uporablja skupen 

sistem obdavčenja, ki velja za matične družbe in odvisne 
družbe iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, 
pristojen za finance; 

b- za davčne namene rezident v državi članici EU v skladu 
s pravom te države in se ne šteje kot rezident izven EU 
v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja dohodka, sklenjene z državo nečlanico; in 

c- je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se 
uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične 
družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU, in 
jih določi minister, pristojen za finance, kjer se za 
zavezanca ne šteje družba, ki je davka oproščena ali 
ima možnost izbire. 

j^) Dividenda, ki je izplačana osebi, ki še ne izpolnjuje pogoja 24 
®secev po 2. točki prvega odstavka tega člena, sicer pa 

^Polnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena, se lahko izplača 
e* odtegljaja davka, če izplačevalec dividende ali posrednik, 

u darovanje izpolnitve morebitne davčne obveznosti, izroči 
.brezno bančno garancijo pristojnemu davčnemu organu. Znesek 

Hčne garancije je znesek davka, izračunan od osnove, ki je 
aka znesku dividende, izračunane na podlagi preračunane 

,0Pnje. 

^ Pristojni davčni organ lahko unovči garancijo, če prejemnik 
JJende ni razpolagal 24 mesecev z najnižjo udeležbo iz 1. 

*e prvega odstavka tega člena. Garancija poteče s potekom 
Mesecev razpolaganja z najnižjo udeležbo. 

(4) Za ustrezno bančno garancijo se šteje bančna garancija banke 
s sedežem v Sloveniji ali v državi članici EU, s katero se banka 
nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv pristojnega davčnega 
organa ter brez ugovorov, na poseben račun davčnega organa 
izplačala vsoto iz petega odstavka, z rokom veljavnosti do dneva 
izpolnitve pogoja glede časa trajanja udeležbe v skladu z 2. točko 
prvega odstavka tega člena. 

70. člen 
(obdavčenje, ki velja v zvezi s plačili obresti in plačili 

uporabe premoženjskih pravic med povezanimi 
družbami iz različnih držav članic EU) 

(1) Davka se ne odtegne od plačil obresti in plačil za uporabo 
premoženjskih pravic družbam, ki imajo eno od oblik, za katere 
se uporablja skupen sistem obdavčenja v zvezi s plačili obresti in 
plačili uporabe premoženjskih pravic, ki velja za povezane družbe 
iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen za 
finance, če, v času plačila,: 
1. so obresti in plačila uporabe premoženjskih pravic izplačane 

upravičenemu lastniku, ki je družba države članice EU, ki ni 
Slovenija, ali poslovna enota družbe države članice EU, ki se 
nahaja v drugi državi članici EU; 

2. sta plačnik in upravičeni lastnik povezana tako, da: 
a. je plačnik neposredno najmanj 25% udeležen v kapitalu 

upravičenega lastnika, ali 
b. je upravičeni lastnik neposredno najmanj 25% udeležen 

v kapitalu plačnika; 
c. je ista družba neposredno najmanj 25% udeležena v 

kapitalu plačnika in upravičenega lastnika, 
pri tem pa gre za udeležbo med družbami iz držav članic EU; 
3. traja najnižja udeležba iz 2. točke tega odstavka najmanj 24 

mesecev; in je 
4. plačnik ali upravičeni lastnik: 

a. družba, ki ima eno od oblik, za katere se uporablja skupen 
sistem obdavčenja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe 
premoženjskih pravic, ki velja za povezane družbe iz 
različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen 
za finance; 

b. za davčne namene rezident v državi članici EU v skladu 
s pravom te države in se ne šteje kot rezident izven EU 
v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja dohodka, sklenjene z državo nečlanico 
EU; in 

c. je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se 
uporablja skupen sistem obdavčenja v zvezi s plačili 
obresti in plačili uporabe premoženjskih pravic, ki velja 
za povezane družbe iz različnih držav članic EU, in jih 
določi minister, pristojen za finance, kjer se za zavezanca 
ne šteje družba, ki je davka oproščena, ali za davek, ki je 
istoveten ali bistveno podoben in je dodatno uveden ali 
nadomesti obstoječi davek. 

(2) Določba prvega odstavka tega člena se uporablja samo za 
znesek obresti po drugem odstavku 15. člena tega zakona in 
znesek plačil uporabe premoženjskih pravic po drugem odstavku 
12. člena tega zakona. 

(3) Poslovna enota se šteje za plačnika obresti in plačil uporabe 
premoženjskih pravic po tem členu, če so te obresti in plačila 
uporabe premoženjskih pravic zanjo odhodek po tem zakonu. 

(4) Upravičeni lastnik obresti in plačil uporabe premoženjskih 
pravic iz prvega odstavka je družba države članice EU, ki ni 
Slovenija, ki je prejemnik teh obresti in plačil uporabe 
premoženjskih pravic v svojo korist. Ne šteje se za upravičenega 
lastnika posrednik za drugo osebo, kot predstavnik, pooblaščenec 
ali pooblaščen podpisnik (zastopnik). 
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(5) Poslovna enota se šteje za upravičenega lastnika obresti in 
plačil uporabe premoženjskih pravic, če: 

a. je terjatev, pravica ali uporaba informacije, v zvezi s 
katerimi nastanejo obresti ali plačila uporabe 
premoženjskih pravic, dejansko povezana s to poslovno 
enoto; in 

b. obresti ali plačila uporabe premoženjskih pravic 
predstavljajo dohodek, za katerega je ta poslovna enota 
v državi članici EU, v kateri se nahaja, zavezanec za 
enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja skupen 
sistem obdavčenja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe 
premoženjskih pravic, ki velja za povezane družbe iz 
različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen 
za finance, kjer se za zavezanca ne šteje družba, ki je 
davka oproščena, ali za davek, ki je istoveten ali bistveno 
podoben in je dodatno uveden ali nadomesti obstoječi 
davek. 

(6) Kadar se poslovna enota družbe države članice EU šteje za 
plačnika ali upravičenega lastnika za obresti in plačila uporabe 
premoženjskih pravic, se noben drugi del te družbe ne šteje kot 
plačnik ali upravičeni lastnik za te obresti in ta plačila uporabe 
premoženjskih pravic za namene tega člena. 

(7) Ta člen se ne uporablja za plačila obresti in plačila uporabe 
premoženjskih pravic poslovne enote ali poslovni enoti družbe 
države članice EU, ki se nahaja v tretji državi, in prek nje v celoti 
ali delno potekajo posli družbe. 

(8) Za namene tega člena vključujejo obresti dohodek iz vseh 
vrst terjatev ne glede na to, ali so zavarovane s hipoteko, in ne 
glede na to, ali imajo pravico do udeležbe v dolžnikovem dobičku, 
in še posebej dohodek iz državnih vrednostnih papirjev ter 
dohodek iz obveznic ali zadolžnic, vključno s premijami in 
nagradami, ki pripadajo takim vrednostnim papirjem, obveznicam 
ali zadolžnicam. Kazni zaradi zamude pri plačilu se za namene 
tega člena ne štejejo za obresti. 

(9) Za namene tega člena vključujejo plačila uporabe 
premoženjskih pravic plačila vsake vrste, prejeta za uporabo ali 
pravico do uporabe kakršnih koli avtorskih pravic za literarno, 
umetniško ali znanstveno delo, vključno s kinematografskimi filmi 
in softvvarom, katerega koli patenta, blagovne znamke, vzorca ali 
modela, načrta, tajne formule ali postopka ali za informacije o 
industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušnjah. 

(10) Upravičenje po tem členu se prizna na podlagi dovoljenja 
davčnega organa, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena. Dovoljenje 
se izda na podlagi vloge. Vloga ter postopek glede vloge in izdaje 
dovoljenja je urejen z zakonom, ki ureja davčni postopek. 

71. člen 
(uporaba določb 70. člena tega zakona) 

Določbe 70. člena tega zakona se ne uporabljajo, če gre za: 
1. plačila, ki imajo naravo delitve dobička ali vračila kapitala, 
2. obresti iz kreditov, ki vsebujejo pravico udeležbe na 

dolžnikovem dobičku, 
3. obresti iz kreditov, ki kreditodajalcu dajejo pravico zamenjave 

njegove pravice do obresti v pravico do udeležbe v dobičku, 
4. plačila iz kreditov, ki ne vsebujejo določb za vračilo glavnice 

ali vračilo glavnice zapade po 50 letih po nastanku. 

72. člen 
(dividende in dohodki, podobni dividendam) 

(1) Za namene tega zakona vključujejo dividende in dohodki, 
podobni dividendam: 
1. dobiček ali presežek, ki se razdeli družbenikom ali članom 

izplačevalca, v zvezi z udeležbo v izplačevalcu ali druga 
razdelitev družbenikom ali članom izplačevalca, v zvezi z 
udeležbo v izplačevalcu; 

2. dobiček, ki se razdeli v zvezi z vrednostnimi papirji in krediti, 
ki zagotavljajo udeležbo v dobičku izplačevalca; 

3. obresti, plačane v zvezi z zamenljivimi obveznicami; 
4. dobiček ali rezerve izplačevalca, ki se delijo v zvezi z udeležbo 

v izplačevalcu ob prenehanju ali ob izključitvi ali izstopu 
delničarja, družbenika ali člana iz izplačevalca; 

5. povečanje osnovnega kapitala izplačevalca, ki se je povečaj 
iz rezerv, oblikovanih iz dobička, ali dobička a'1 

prevrednotovalnega popravka teh dveh kategorij; 
6. zmanjšanje osnovnega kapitala izplačevalca, če ima 

izplačevalec dobiček ali presežek, ki ni bil razdeljen; 
7. izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojiN® 

delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma 
deležev družbe, razen v primeru, ko družba pridobiva lastne 
delnice preko borze, zmanjšana za nominalno vrednost delnic; 

8. dobiček, prenešen na podlagi podjetniške pogodbe v skladu 
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. 

73. člen 
(vštevanje davčnega odtegljaja v davčno osnovo) 

(1) Rezident, ki prejme dohodek, od katerega se odtegne davek 
v skladu z določbami tega poglavja, všteje dohodek v svojo davčno 
osnovo pred zmanjšanjem za odtegnjen davek. 

(2) Nerezident, ki prejme dohodek, od katerega se odtegne davek 
po določbah tega poglavja v zvezi z aktivnostjo, ki jo opravljav 

poslovni enoti v Sloveniji ali preko poslovne enote v Sloveniji' 
všteje dohodek v svojo davčno osnovo pred zmanjšanjem za 
odtegnjen davek. 

(3) Za plačan znesek odtegnjenega davka se zmanjša obveznost 
zavezanca iz prvega in drugega odstavka tega člena za plačil® 
davka po davčnem obračunu za posamezno davčno obdobje na 
način, določen s tem zakonom oziroma zakonom, ki ureja davčn1 

postopek. 

XII. PREHODNE DOLOČBE 

74. člen 
(uporaba določb zakona o davku od dobička pravnih 

oseb v zvezi z olajšavami) 

Zavezanec, kateremu so pred dnevom začetka uporabe tega 
zakona začeli teči roki po 39., 40., 41. in 42. členu Zakona 0 

davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 - uradno 
prečiščeno besedilo), se glede teh rokov obravnava po dosedanji11 

predpisih. 
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, 75. člen 
Uporaba določb zakona o davku od dobička pravnih 

oseb v zvezi z olajšavo za zaposlovanje) 

Rezanec, ki ima na dan začetka uporabe tega zakona, pravico 
zniževanja davčne osnove po prvem odstavku 42. člena 

Q. na o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/ 
, " uradno prečiščeno besedilo), jo lahko znižuje do poteka 
Oobja 12 mesecev po 42. členu zakona o davku od dobička 

javnih oseb (Uradni iist RS, št. 14/03 - uradno prečiščeno 
hesedilo). 

76. člen 
(obračunavanje zalog) 

(1) Zavezancu se v dobo iz drugega odstavka 24. člena tega 
°na všteva tudi čas obračunavanja zalog pred začetkom 

Porabe tega zakona po 14. členu zakona o davku od dobička 
b0

avnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 - uradno prečiščeno 
sadilo), in sicer od zadnje spremembe izbrane metode. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena zavezanec, 
obračunava zaloge po 14. členu zakona o davku od dobička 

be
avn'^ °seb (Uradni list RS, št. 14/03 - uradno prečiščeno 
sadilo), lahko z dnem začetka uporabe tega zakona izbere 

vran0 rT19,odo obračunavanja zalog, pri tem pa mora prikazati n°stni učinek sprememb. 

77. člen 
(sprememba amortizacijskih stopenj) 

sreri6ZanCU' ki 'e pr'^el z amort'zacijo opredmetenih osnovnih 
Zač S'eV in neoPredme,enih dolgoročnih sredstev pred dnevom 
teh6 uporabe ,e9a zakona, se kot odhodek prizna amortizacija 
dol 0preclrnetanih osnovnih sredstev in neopredmetenih 
s. 9°r°čnih sredstev do dokončne amortizacije v višini v skladu 
(lir h 16:in 17' e|anom Zakona o davku od dobička pravnih oseb adni iist rs, št. 14/03 - uradno prečiščeno besedilo). 

78. člen 
(uporaba 25. člena tega zakona) 

odh^ri 0l)res,i iz 25- ^lena ,e9a zakona, ki se ne priznajo kot °dek, se štejejo obresti na posojila, nastala po dnevu začetka 
uPorabe tega zakona. 

Pr!/^ 9'ada na določbo 25. člena tega zakona se kot odhodek ne 
2a 

na'° obresti od posojil, razen pri posojilojemalcih bankah in 
đ 

arovalnicah, ki so prejeta od družbenika, ki ima kadarkoli v 

deln,nem obdobiu neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% 
če k'C a'' deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic v zavezancu, adarkoli v davčnem obdobju ta posojila presegajo 

v Prvem, drugem in tretjem letu po dnevu začetka uporabe 
2 *ak°na osemkratnik, 
% v Strtem, petem in šestem letu šestkratnik, v sedmem letu pa petkratnik 

gl^d ^ deleža ,e9a družbenika v kapitalu zavezanca, ugotovljene 
^dobjif Znesek in ot)dot:)ie dajanja presežka posojil v davčnem 

79. člen 
(uporaba določb Zakona o davku od dobička pravnih 
oseb pri obdavčitvi pri prenosu dejavnosti, obdavčitvi 

pri zamenjavi kapitalskih deležev in obdavčitvi pri 
združitvah in delitvah) 

(1) Pri obdavčitvi pri prenosu dejavnosti, obdavčitvi pri zamenjavi 
kapitalskih deležev in obdavčitvi pri združitvah in delitvah po 30. 
do 48. členu tega zakona, se prenos dejavnosti, zamenjava 
kapitalskih deležev in združitve in delitve ne štejejo za dogodke, 
ki po 40., 41. in 42. členu Zakona o davku od dobička pravnih 
oseb (Uradni list RS, št. 14/03 - uradno prečiščeno besedilo) 
povzročijo, da mora zavezanec v letu takšnega dogodka povečati 
davčno osnovo za izkoriščeno olajšavo po 39. do 42. členu zakona 
o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 - 
uradno prečiščeno besedilo). Upoštevajo pa se olajšave in pogoji, 
ki bi veljali, če ne bi prišlo do prenosa dejavnosti, zamenjave 
kapitalskih deležev in združitve in delitve. 

(2) Določbe Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list 
RS, št. 14/03 - uradno prečiščeno besedilo), ki zapadejo pod 
prehodno ureditev, se pri obdavčitvi pri prenosu dejavnosti, 
obdavčitvi pri zamenjavi kapitalskih deležev in obdavčitvi pri 
združitvah in delitvah po 30. do 48. členu tega zakona upoštevajo, 
kot bi veljalo, če ne bi prišlo do prenosa dejavnosti, zamenjave 
kapitalskih deležev in združitve in delitve. 

80. člen 
(uporaba 49. člena tega zakona) 

(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 49. člena tega zakona 
lahko zavezanec za leto 2005 uveljavlja znižanje davčne osnove 
v višini 20% investiranega zneska v opredmetena osnovna 
sredstva, razen v osebna motorna vozila, in neopredmetena 
dolgoročna sredstva, vendar največ v višini davčne osnove, če 
gre za investicije v opredmetena osnovna sredstva in 
neopredmetena dolgoročna sredstva v Sloveniji, in dodatno 
zmanjšanje davčne osnove v višini 20% investiranega zneska v 
opremo, razen v osebna motorna vozila ter razen v pohištvo in 
pisarniško opremo brez računalniške opreme, in neopredmetena 
dolgoročna sredstva, vendar največ v višini davčne osnove, če 
gre za investicije v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva 
v Sloveniji. 

(2) Sedmi odstavek 49. člena se ne uporablja za priznavanje 
davčne olajšave po prvem odstavku tega člena. 

81. člen 
(uporaba 200. člena zakona o davčnem postopku) 

Zavezanci, ki ugotavljajo davek na podlagi skupinskega davčnega 
obračuna v skladu z 200. členom Zakona o davčnem postopku 
(Uradni list RS, št. 18/96,87/97,35/98 - odločba US; 82/98,91/98, 
108/99, 37/01 - odločba US, 97/01 in 105/03 - odločba US) in je 
bila odobritev davčnega organa dana pred začetkom uporabe 
tega zakona lahko: 

c. ugotavljajo davek v skladu s 200. členom zakona o 
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 78/96, 87/ 
97, 35/98, 76/98, 82/98, 91/98, 1/99, 108/99, 37/01, 97/ 
01, 52/02 in 33/03) do poteka dobe iz petega odstavka 
navedenega člena, ali 
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d. ugotavljajo davčno obveznost v skladu s 63. do 67. členu 
tega zakona, pri tem pa se sprememba načina 
ugotavljanja ne šteje za opredelitev za posamično 
obdavčenje in člani ne ravnajo po šestem odstavku 200. 
člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 
18/96, 78/96, 87/97, 35/98, 76/98, 82/98, 91/98, 1/99, 
108/99, 37/01, 97/01, 52/02 in 33/03). 

82. člen 
(uporaba 23. člena Zakona o davku od dobička 

pravnih oseb) 

Drugi odstavek 16. člena tega zakona se uporablja tudi za 
rezervacije po 23: členu Zakona o davku od dobička pravnih 
oseb (Uradni list RS, št. 14/03 -uradno prečiščeno besedilo), 
oblikovane pred dnem začetka uporabe tega zakona. 

83. člen 
(pretekle izgube) 

(1) Peti odstavek 29. člena tega zakona se ne uporablja za izgube 
iz davčnih obdobij pred davčnim obdobjem, za katerega se že 
uporablja ta zakon. 

(2) Izgube iz davčnih obdobij pred dnem začetka uporabe tega 
zakona se lahko pokrivajo v skladu s 34. do 36. členom Zakona 
o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 • 
uradno prečiščeno besedilo). 

84. člen 
(uporaba 68. člena tega zakona) 

68. člen tega zakona se ne uporablja za plačila iz 2. do 5. točke 
prvega odstavka 68. člena tega zakona, ki so obračunana za 
obdobja pred dnem začetka uporabe tega zakona. 

85. člen 
(uporaba 65.c člena Zakona o davku od dobička 

pravnih oseb) 

(2) Določba 65.c člena zakona o davku od dobička pravnih oseb 
(Uradni list RS, št. 14/03 - uradno prečiščeno besedilo), ki določa, 
da se davčna osnova zmanjšuje za obračunane obresti od 
dolgoročnih in kratkoročnih vrednostnih papirjev, ki so jih do 8. 
aprila 1995 izdale Slovenija, občine ali javna podjetja, ki so jih 
ustanovile Slovenija oziroma občine, vendar največ do višine 
davčne osnove, se uporablja tudi po začetku uporabe tega 
zakona. 

86. člen 
(prehod na izbrano davčno obdobje) 

(1) Pri prehodu na davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega 
leta, so obdavčeni dohodki zavezanca v davčnem obdobju, ki i® 
obdobje od konca koledarskega leta do začetka naslednjega 
davčnega obdobja, ki se razlikuje od koledarskega leta, kot bi šlo 
za celotno davčno obdobje. 

(2) Pri prehodu na davčno obdobje, ki se ne razlikuje od 
koledarskega leta, so obdavčeni dohodki zavezanca v davčne"1 

obdobju, ki je obdobje od konca davčnega obdobja, ki se razlikuje 
od koledarskega leta, do začetka naslednjega davčnega obdobja, 
ki se ne razlikuje od koledarskega leta, kot bi šlo za celotno 
davčno obdobje. 

(3) Na način kot je določeno v prvem in drugem odstavku teg3 

člena so obdavčeni tudi dohodki zavezanca v obdobju pri prehodu 
iz enega davčnega obdobja, ki se razlikuje od koledarskega leta. 
na drugo davčno obdobje, ki se tudi razlikuje od koledarskega 
leta. 

XIII. KONČNI DOLOČBI 

87. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

(1) Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, S'; 
14/03 - uradno prečiščeno besedilo) in predpisi, izdani na njegovl 

podlagi, prenehajo veljati z uveljavitvijo tega zakona, uporabljal0 

pa se do 31. decembra 2004. Od 1. maja 2004 do 31. decembra 
2004 pa se uporabljajo, če niso v nasprotju z določbami členom 
naštetih v 88. členu tega zakona. 

(2) Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Zakon o obdavčit*" 
tujih oseb (Uradni list SRS, št. 3/73, 15/83, 39/85, 16/86, 22/86 - 
popravek). 

(3) 3. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona ° 
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 21/02) preneha veljati z dna"1 

začetka uporabe tega zakona. Ne glede na določbe tega zakona 
o rezervacijah pa se 3. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 21/02), tudi po dnevU 

začetka uporabe tega zakona, uporablja za rezervacij6' 
oblikovane pred dnem začetka uporabe tega zakona. 

88. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem Hstu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2005 daljo- 
razen določb iz 18., 30. do 48., 51., 68. do 71. člena, ki se uporabljal0 

od 1. maja 2004 dalje. 
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OBRAZLOŽITEV 

* Splošni določbi (člena: 1 in 2) 

Z določbama 1. in 2. člena se ureja sistem in uvaja obveznost 
Pjevanja davka od dohodkov pravnih oseb ter določa pripadnost 
Pnhodkov od tega davka državnemu proračunu. 

"• Zavezanec za davek in davčna obveznost 
(členi: 3 - 8) 

® 3- členom je določeno, da je zavezanec oziroma zavezanka za 
avek pravna oseba domačega prava in tujega prava (v 

daljnjem besedilu: zavezanec). Zavezanec je tudi združenje 0sab po tujem pravu, ki nima pravne osebnosti. Pravne osebe 
n'So definirane oziroma določene enako v vseh pravnih sistemih, 
ako različna združenja oseb tujega prava nimajo pravne 

osebnosti, glede na svoje lastnosti pa kažejo značilnosti, ki jih 
'™aio osebe, ki so po domačem pravu po statusu pravne osebe. 

nekaterih državah tako partnerstva, ki so primerljiva z našimi 
°Sebnimi gospodarskimi družbami, to je našo komanditno družbo 

družbo z neomejeno odgovornostjo, ki sta po domačem pravu 
Pravni osebi, nimajo takšnega statusa. Po določbi 3. člena so tudi 

® družbe tujega prava zavezanec po zakonu o davku od 
°hodkov pravnih oseb. Slovenija, samoupravne lokalne 
Hipnosti in Banka Slovenije niso zavezanci za davek. 

^ 4- členu je določen obseg davčne obveznosti rezidenta oziroma 
6z'dentke Slovenije (v nadaljnjem besedilu: rezidenta) in 
erezidenta oziroma nerezidentke Slovenije (v nadaljnjem 
asedilu: nerezidenta). Rezident je zavezan za davek od vseh 
°nodkov, ki imajo vir v Sloveniji in vseh dohodkov, ki imajo vir 

^an Slovenije. Nerezident pa je zavezan za davek od dohodka, 
9a dosega z opravljanjem aktivnosti v poslovni enoti ali preko 

Poslovne enote v Sloveniji, in drugih dohodkov. Dohodek, ki ga 
arezident dosega z opravljanjem aktivnosti v poslovni enoti ali 

Prako poslovne enote v Sloveniji, so vsi dohodki, aktivni (npr. 
ohodki iz poslovanja) in pasivni (npr. dohodki iz naložb), ki so 
°se^en/ preko te poslovne enote in se ji lahko pripišejo. Ta 
oh°dek nerezidenta se obdavči na neto osnovi, to je na način, 
° Se obdavči dohodek rezidenta. Nerezident pa je, izhajajoč iz 

jfof' da ie zavezan za davek od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir 'ovaniji, zavezan tudi, če dosega določen dohodek ali dohodke 
slovenskim virom, pa v Sloveniji nima poslovne enote oziroma 

® 9re dohodek oziroma dohodke, dosežene z opravljanjem 
"Vnosti v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, 

akon v nadaljevanju, v zvezi z davčnim odtegljajem, tudi določi, 
ateri so ti odhodki, in način obdavčitve, to je obdavčitev na bruto 

°snovi. 

*>■ členu je podana opredelitev rezidenta in nerezidenta in sicer 
zavezanec rezident Slovenije, če izpolnjuje vsaj enega izmed 

aalednjih pogojev: 
. !'na sedež v Sloveniji, 

ma kraj dejanskega upravljanja v Sloveniji. 

pravne osebe praviloma določajo predpisi, ki urejajo sta- 
dol pravne °sebe, tako zakon, ki ureja gospodarske družbe, 
za 0<?S' da i6 S6dež kraj, ki je kot sedež družbe vpisan v register, 
ali tBCte* pai° m°goče določiti kraj, kjer družba opravlja dejavnost, 
dol' ^er se Prete*n0 v°dijo njeni posli, zakon, ki ureja zavode, 
de °ia' da i6 sede* zavoda kraj, v katerem zavod opravlja lavnost, če pa zavod opravlja dejavnost v več krajih, je sedež 

drutda krai' v katerem je sedež poslovodnega organa. Sedež 
j, . a mora biti v skladu z zakonom, ki ureja društva, določen 
,j aktu društva, tudi pristojni organ za registracijo lovje določen glede na območje, na katerem je sedež društva. 

Pogoj za rezidentstvo je tudi kraj dejanskega upravljanja, to je 
kraj, kjer se dejansko družba upravlja. Kraj, kjer se dejansko 
družba upravlja, je primeroma lahko sedež uprave. Tako je kot 
rezident lahko opredeljena tudi družba, ki ni ustanovljena v 
Sloveniji, Ima pa v tujini določen sedež le kot »poštni nabiralnik«, 
dejanski sedež pa je v Sloveniji, ker je v Sloveniji npr. sedež 
uprave. 

Pogoja za opredelitev rezidentstva sta določena alternativno. 
Zavezanec, ki ni rezident, je nerezident, zato je v drugem 
odstavku 5. člena tudi pojasnjevalno določeno, da se zavezanec, 
ki ne izpolnjuje vsaj enega od prej navedenih pogojev, šteje za 
nerezidenta Slovenije. 

V 6. členu je opredeljena poslovna enota nerezidenta. Poslovna 
enota nerezidenta je kraj poslovanja, to je kraj, v katerem ali 
preko katerega nerezident v celoti ali delno opravlja aktivnosti v 
Sloveniji. Za poslovno enoto se med drugim šteje zlasti: 
- pisarna, podružnica, tovarna, delavnica, rudnik, kamnolom ali 
drug kraj, kjer se pridobivajo ali izkoriščajo naravni viri; 
• gradbišče, projekt gradnje, montaže ali postavitve ali aktivnost 
nadzora ali svetovanja v zvezi z njimi, če aktivnosti trajajo dlje kot 
6 mesecev (in sicer od dneva začetka aktivnosti vključno s 
pripravljalnimi deli); 
- opravljanje storitev, vključno s svetovalnimi ali poslovodskimi 
storitvami, če za isti ali povezan projekt aktivnost traja dlje kot 90 
dni v katerem koli obdobju dvanajstih mesecev. 

Kot poslovna enota se obravnava tudi posrednik, ki deluje v imenu 
nerezidenta, v zvezi s katerimi koli aktivnostmi za nerezidenta, 
če ima in običajno uporablja pooblastilo za sklepanje pogodb v 
imenu nerezidenta, razen če so aktivnosti posrednika omejene 
na aktivnosti, zaradi katerih se ta kraj poslovanja ne bi štel za 
poslovno enoto, ali če nima pooblastila za sklepanje pogodb v 
imenu nerezidenta, vendar običajno vzdržuje zaloge proizvodov 
ali trgovskega blaga, iz katerih redno dostavlja to blago v imenu 
nerezidenta. Kot poslovna enota se obravnava tudi posrednik, ki 
v svojem imenu deluje za nerezidenta, t.j. neodvisen posrednik, v 
okviru svoje redne dejavnosti kot borzni posrednik, posrednik s 
splošnim pooblastilom ali dmg neodvisen posrednik, kadar deluje 
v celoti ali pretežno v imenu nerezidenta in se pogoji in okoliščine 
v razmerjih med tem nerezidentom in tem posrednikom razlikujejo 
od tistih, ki bi bili v razmerjih med nepovezanimi osebami. 

V skladu s 7. členom pa se kraj poslovanja ne šteje za poslovno 
enoto, če nerezident uporablja prostore le za skladiščenje, 
razstavljanje ali dostavo dobrin ali blaga, ki mu pripadajo, vzdržuje 
zaloge dobrin ali blaga, ki mu pripadajo, le zaradi skladiščenja, 
razstavljanja ali dostave, vzdržuje zaloge dobrin ali blaga, ki mu 
pripadajo, le zaradi predelave s strani druge osebe, vzdržuje kraj 
poslovanja le zaradi nakupa dobrin ali blaga ali zbiranja informacij 
zase, vzdržuje kraj poslovanja le zaradi opravljanja kakršne koli 
druge aktivnosti pripravljalne ali pomožne narave zase, vzdržuje 
kraj poslovanja le za kakršno koli kombinacijo prej navedenih 
aktivnosti, pod pogojem, da je splošna aktivnost kraja poslovanja, 
ki je posledica te kombinacije, pripravljalne ali pomožne narave. 

V 8. členu je določen vir dohodkov. Dohodki, ki imajo vir v Sloveniji, 
so: 
1. dohodki od nepremičnin In pravic na nepremičninah, če gre 

za nepremičnine, ki se nahajajo v Sloveniji, in dohodki iz 
kmetijske in gozdarske dejavnosti, kise opravlja na zemljiščih, 
ki se nahajajo v Sloveniji; 

2. dohodki od izkoriščanja ali pravice do izkoriščanja nahajališč 
rude, virov ter drugega naravnega bogastva, ki se nahajajo v 
Sloveniji; 
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3. dohodki od vrednostnih papirjev, ki jih izdajo gospodarske 
družbe, zadruge in druge oblike organiziranja (takšne druge 
oblike organiziranja so lahko zavodi, skladi, agencije, 
gospodarska interesna združenja), ki so ustanovljene v 
skladu s predpisi v Sloveniji, Slovenija, samoupravne lokalne 
skupnosti in Banka Slovenije, ter od deležev v gospodarskih 
družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, ki so 
ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji; 

4. dohodki nerezidenta doseženi v poslovni enoti tega 
nerezidenta ali preko poslovne enote tega nerezidenta, ki se 
nahaja v Sloveniji; 

5. dividende, ki jih plača rezident Slovenije ali so mu bile 
zaračunane; 

6. obresti, ki jih izplača rezident Slovenije ali nerezident preko 
svoje poslovne enote v Sloveniji ali so mu bile zaračunane; 

7. dohodki od uporabe ali pravice uporabe avtorskih pravic, 
patentov, licenc, zaščitnih znakov in drugih premoženjskih 
pravic in dohodki od drugih podobnih plačil, ki jih izplača 
rezident Slovenije ali nerezident preko svoje poslovne enote 
v Sloveniji ali so mu bili zaračunani; 

8. dohodki od odsvojitve nepremičnin iz 1. in premoženja iz 2. 
točke tega odstavka; 

9. dohodki od odsvojitve premičnin, ki se nahajajo v Sloveniji; 
10. dohodki od odsvojitve vrednostnih papirjev in lastniških 

deležev iz 3. točke tega odstavka; 
11. dohodki od odsvojitve premičnin, ki so del poslovnega 

premoženja poslovne enote nerezidenta v Sloveniji, in dohodek 
iz odsvojitve take poslovne enote; 

12. dohodki od storitev nastopajočih izvajalcev ali športnikov v 
Sloveniji, ki pripadajo drugi osebi; 

13. vsak drug dohodek, pridobljen v Sloveniji; 
14. vsak drug dohodek, ki ga je izplačal rezident ali nerezident 

preko svoje poslovne enote, ali mu je bil zaračunan. 

Dohodek iz 8. točke prejšnjega odstavka je tudi dohodek od 
odsvojitve lastniških deležev in pravic iz lastniških deležev v 
družbi, zadnjgi ali drugi obliki organiziranja, katerih več kot polovico 
vrednosti izhaja posredno ali neposredno iz nepremičnin in pravic 
na nepremičninah, ki se nahajajo v Sloveniji. 

Če Slovenija, samoupravne lokalne skupnosti in Banka Slovenije 
izplačujejo ali so jim bili zaračunani dohodki iz prvega odstavka 
tega člena, se štejejo za rezidenta. 

Dohodki po tem zakonu, ki nimajo vira v Sloveniji, so dohodki z 
virom izven Slovenije. 

III. Oprostitve (člen: 9) 

V 9. členu je določena oprostitev davka za zavezanca, ki je 
ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Prvi pogoj, da 
je zavezanec davka oproščen je, da gre za zavezanca, ki je po 
posebnem zakonu ustanovljen za opravljanje nepridobitne 
dejavnosti. V navedenem členu so nekateri zavezanci tudi našteti, 
kot npr. zavodi, javni in zasebni, ki so v skladu z zakonom 
organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega 
varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega 
zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni 
pridobivanje dobička. V 9. členu so navedena še društva in 
ustanove. Društva so po zakonu, ki ureja društva, prostovoljna, 
samostojna, nepridobitna združenja fizičnih oseb, ki se združujejo 
zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v temeljnem aktu 
in v skladu z zakonom (zakon, ki ureja društva). Ustanove so po 
zakonu, ki ureja ustanove, pravne osebe zasebnega prava, 
katerih namen mora biti splošnokoristen ali dobrodelen in 
praviloma trajen, opravljajo pa lahko dejavnost, ki je nujna za 

uresničitev namena, za katerega so ustanovljene, ali je namenjeni 
njeni promociji, če z zakonom ni določeno drugače (zakon, M 
ureja ustanove). Navedeni so še verske skupnosti, politična 
stranke, reprezentativni sindikati in zbornice. Tudi za te velja, d3 

so to pravne osebe, po posebnem zakonu ustanovljene za 
opravljanje nepridobitne dejavnosti, kar pomeni, da glede nS 

konkretno osebo in zakon, ki takšno osebo ureja, namen oziroma 
cilj opravljanja dejavnosti ni pridobiten oziroma to ni pridobivanje 
dobička, tako kot npr. ta predpostavka velja za gospodarski 
družbe, ki so po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, 
pravne osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno 
dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Gospodarske dnjžbe sa 
zato ne kvalificirajo po 9. členu v nobenem primeru. Prvi odstavi 
9. člena s tem, ko našteje konkretno nekatere pravne osebe, na 
zapre seznama t.i. nepridobitnih oseb samo na naštete osebe ' 
9. člen se uvrstijo tudi druge osebe, ki so v skladu s posebnuv 
zakonom ustanovljene za opravljanje dejavnosti, ki ni pridobitna* 
niso pa izrecno naštete. To so primeroma tudi gospodarska 
interesna združenja, ki so sicer ustanovljena v skladu z zakonom. 
ki ureja gospodarske družbe, njihova dejavnost pa mora biti i 
povezavi z gospodarskimi dejavnostni članov in ima lahko * 
razmerju do teh dejavnosti le pomožen značaj, cilj združenj pa le 

olajševati in pospeševati pridobitno dejavnost svojih članom 
izboljševati in povečevati rezultate te dejavnosti, ne pa ustvarja" 
lastnega dobička. 

Vsi navedeni zavezanci so v skladu z določbo 9. člena oproščen1 

plačila davka, če izpolnjujejo še drugi pogoj, in sicer pogoj iz 
točke prvega odstavka tega člena, to je, da imajo v vse"1 

davčnem obdobju finančno in materialno poslovanje in akte v 

zvezi s tem, npr. akt o ustanovitvi oziroma statut, usklajene t 
določbami zakona, ki se uporablja za njihovo ustanavljanj 
oziroma delovanje. To pomeni, da morajo biti akti zavezanca 
usklajeni z določbami zakona, ki se uporablja za njiho^0 

ustanovitev oziroma delovanje, morajo pa zavezanci tudi dejansko 
poslovati v skladu z določbami teh aktov. Dodatno je določena 
usklajenost finančnega in materialnega poslovanja v skladu1 

zakonom, ki se uporablja za delovanje zavezancev. Določen1 

zavezanci se namreč ustanovijo po enem zakonu, imajo Ps 

obveznost delovati delno ali v celoti po določbah drugega zakonA 
kot so to primeroma invalidske organizacije, ki so društva 
zveza društev, ustanovljene po zakonu, ki ureja društva, delujefi 
pa tudi po določbah zakona, ki ureja invalidske organizacije. Tuđ 
za ustanovitev in delovanje humanitarnih organizacij s,a 

pomembna dva zakona. 

Posebni zakoni, ki se uporabljajo za ustanovitev oziroma za 
delovanje zavezancev, ki se lahko kvalificirajo za oprostitev po 
členu, različno, glede na posebnosti pravne osebe ■ zavezan&• 
urejajo in določajo finančno in materialno poslovanje. Zakon, ** 
ureja zavode, določa npr., da sme zavod presežek prihodkom 
nad odhodki uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če 
z aktom o ustanovitvi drugače določeno. Podobno določilo I"1* 
tudi zakon, ki ureja društva, in sicer, če društvo pri opravljani11 

svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, 9a 

mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno< 
ter da sme tudi presežek prihodkov nad odhodki, ki ga doseže1 

neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti, uporabiti le zB 

doseganje namenov in nalog društva v skladu s temeljnim akto^- 
Zakon, ki ureja ustanove, določa, da drugi stroški, ki se lahk° 
namenjajo za poslovanje ustanove (plače, potni stroški ta' 
dnevnice zaposlenih, drugi stroški poslovanja in podobno) ne 

smejo presegati višine, določene s predpisi za področje državi" 
uprave, če v aktu o ustanovitvi ali v pravilih ni določeno drugafa 
Zaradi tega zakon v tretjem odstavku 9. člena tudi pojasnjevalno 
določi in našteje, kaj se predvsem šteje za izpolnjevanje pogoj' 
da ima zavezanec finančno in materialno poslovanje in akt6 
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sklajeno z določbami zakona, ki se uporablja za njegovo 
anavljanje oziroma delovanje. Našteto je tudi zmanjševanje 

_ anovitvenega premoženja, nagrajevanje uprave, nalaganje 
Postih sredstev in ravnanje z ostankom premoženja pri 
prenehanju. 

Rezanci, ki izpolnjujejo oba zgoraj navajana pogoja in so zato 
Pravičen! do oprostitve plačevanja davka, pa so ne glede na to 

***** za plačilo davka po tem zakonu od pridobitne dejavnosti, 
jolikor takšno dejavnost opravljajo in dosegajo dohodke. V 
I adu z drugim odstavkom 9. člena je dohodek teh zavezancev 

opravljanja pridobitne dejavnosti obdavčen, ne glede na to, za 
Ka> /e porabljen. 

Določba 9. člena je, tudi v delu, ko določa zavezanost za plačilo 
,avka od pridobitne dejavnosti, splošna določba. Pokriva namreč 
'r°k spekter zavezancev, za dohodek iz nepridobitne dejavnosti 
Pro&Ja celoten t. i. neprofitni sektor. To pomeni, da oprostitve ne 
yiuje na selektiven način samo nekaterim organizacijam, 
'anovljenim za nepridobitne namene. Takšno rešitev narekujejo 

'I' in načela tega zakona ter, kot je bilo že navedeno, širok 

in k' or9an,zac'i' ki so ustanovljene za nepridobitne namene ki težijo k oproščenemu statusu. Ali je dejavnost pridobitna se 
res°ja po tem, kako so dohodki (oziroma prihodki) za financiranje 
javnosti, za katere so ustanovljene, ustvarjeni, ali s prodajo 

D^odov in storitev ali na drug način, kot npr. z donacijami, ali s 
la™ij° sredstev iz proračuna. Tudi t. i. nepridobitne organizacije 

"ko tržijo svoje proizvode in storitve na trgu, neomejeno (razen 
ki so uveljavljene za opravljanje določenih dejavnosti, ki 

Veljajo v načelu za vse), tako npr. proračunskim uporabnikom 
0 tuđ drugim osebam. Glede na način pridobivanja dohodkov to 

II Javlja opravljanje pridobitne dejavnosti. V tem delu se namreč 
"epridobitne organizacije ne razlikujejo od gospodarskih družb, 
anako ravnajo v okviru svoje dejavnosti, ki pa je pridobitna. 

Predmet obdavčitve in davčno obdobje (člen 10) 

k°t predmet obdavčitve so določeni dohodki zavezanca, v skladu 
I skonom, v davčnem obdobju. Davčno obdobje je koledarsko 

en° *avezanec Pa lahko izbere, da bo njegovo davčno obdobje 
let n(e9°vemu poslovnemu letu, ki se razlikuje od koledarskega a> pri čemer davčno obdobje ne sme presegati obdobja 12 
^ esecev. Zavezanec mora o izbiri davčnega obdobja obvestiti včni organ in ob tem obrazložiti razloge za to, da se njegovo 

obdobje razlikuje od koledarskega leta. Izbranega 
ob Pa °^°bja zavezanec ne sme spreminjati 7 let. Način 
i ^stltve davčnega organa o izbiri, roke, način obrazložitve 
koi're ,er prehod na davčno obdobje, ki se razlikuje od 
o^darskega leta, prehod iz davčnega obdobja, ki se razlikuje 
kol koledarskega leta, na obdobje, ki se ne razlikuje od 
r arskega leta ter prehod iz enega davčnega obdobja, ki se 
turi 0(1 koledarskega leta, na drugo davčno obdobje, ki se 1 razlikuje od koledarskega leta, se določi z zakonom, ki ureja 
^ni postopek. 

^ Davčna osnova (členi: 11-29) 

'a'i ilenom se urejajo temelji določanja davčne osnove. Osnova 
on 6k rezidenta in nerezidenta za poslovno aktivnost, ki jo 

v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, je 
je °k, ki se ugotovi v skladu z določbami tega zakona. Dobiček 
in 7S6žek P^hodkov nad odhodki, ki so določeni s tem zakonom, 
Pri*e >a zak°n ne določa drugače, se za ugotavljanje dobička 
** prihodki in odhodki na podlagi zakona in v skladu z njim 

«*nimi računovodskimi standardi. Prihodki in odhodki se 

od t>6vai° 9'sde na čas nastanka. Osnova za davčni odtegljaj 
°hodkov po 68. členu je vsak posamezen dohodek. 

V 12. členu so predpisana načela za določanje davčne osnove 
pri poslovanju med povezanimi osebami in določen je pojem 
povezane osebe-. Določbe tega člena se nanašajo na področje 
transfemih cen. Za povezani osebi se štejeta zavezanec rezident 
in pravna oseba ali oseba brez pravne osebnosti, ki ni rezident 
(tuja oseba), ki sta povezani tako, da je rezident neposredno ali 
posredno udeležen v upravljanju, nadzoru aH kapitalu tuje osebe, 
ali je tuja oseba neposredno ali posredno udeležena v upravljanju, 
nadzoru ali kapitalu rezidenta, ali je ista oseba neposredno ali 
posredno udeležena v upravljanju, nadzoru ali kapitalu rezidenta 
in tuje osebe ali dveh rezidentov. Tako gre za povezane osebe, 
če: 
1. ima za vezanec rezident neposredno ali posredno v lasti najmanj 
25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih 
pravic v tuji osebi; ali 
2. ima tuja oseba neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% 
vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu aH glasovalnih 
pravic v rezidentu; ali 
3. ima ista pravna oseba hkrati neposredno ali posredno v lasti 
najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev ali glasovalnih 
pravic v rezidentu in tuji osebi ali dveh rezidentih; ali 
4. imajo iste fizične osebe ali njihovi družinski člani neposredno ali 
posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev 
ali glasovalnih pravic ali so udeleženi v nadzoru ali upravljanju v 
rezidentu in tuji osebi ali dveh rezidentih. 

Za družinske člane se štejejo zakonec oziroma oseba, s katero 
fizična oseba živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima 
po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake 
pravne posledice kot zakonska zveza, brat ali sestra, neposredni 
prednik ali posvojitelj ali neposredni potomec ali posvojenec. 

V tem členu je določeno tudi upoštevanje prihodkov in odhodkov, 
in sicer se pri ugotavljanju prihodkov oziroma odhodkov 
zavezanca upoštevajo, tako da povečujejo davčno osnovo, 
transferne cene s povezanimi osebami za sredstva, vključno z 
neopredmetenimi sredstvi, ter storitve, vendar prihodki najmanj 
do višine oziroma odhodki največ do višine, ugotovljene z 
upoštevanjem cen takih ali primerljivih sredstev oziroma storitev, 
ki se v primerljivih okoliščinah dosežejo ali bi se dosegle na trgu 
med nepovezanimi osebami (primerljive tržne cene). Primerljive 
tržne cene se določijo z eno od naslednjih metod ali kombinacijo 
naslednjih metod: 

1. metodo primerljivih prostih cen; 
2. metodo preprodajnih cen; 
3. metodo dodatka na stroške; 
4. metodo porazdelitve dobička; 
5. metodo stopnje čistega dobička, 
lahko pa tudi s katero koli drugo metodo. 

Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), 
pristojen za finance, podrobneje predpiše izvajanje navedenega 
člena. 

V 13. členu so opredeljena razmerja med povezanimi osebami, 
rezidenti. Določbe predstavljajo določbe proti davčnemu izogibanju 
ter iz tega razloga tudi širijo krog povezanih oseb (v primerjavi z 
razmerji med rezidenti in nerezidenti oziroma tujimi osebami). Pri 
ugotavljanju prihodkov in odhodkov za posle med rezidentoma, 
ki sta povezani osebi, se davčna osnova pri zavezancu ne 
povečuje, če je zmanjšanje davčne osnove pri tem zavezancu 
ekvivalentno povečanju davčne osnove pri drugem (glede na 
določen posel) ter takšno ugotavljanje prihodkov in odhodkov ne 
povzroči znižanja celotnega davčnega učinka. To pomeni, da 
osebe, ki se štejejo za povezane po tem členu, morajo ravnati 
enako, kot to velja za osebe, ki se kvalificirajo po členu, ki se 
nanaša na transferne cene. Tudi določba 14. člena o zagotavljanju 
podatkov v zvezi s povezanimi osebami napotuje na to. Če pa je 
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zmanjšanje davčne osnove pri enem zavezancu ekvivalentno 
povečanju davčne osnove pri drugem (glede na določen posel) 
ter takšno ugotavljanje prihodkov in odhodkov ne povzroči 
znižanja celotnega davčnega učinka, jim ni treba povečevati 
davčne osnove, kot je to določeno v 12. členu. Za povezani osebi 
se štejeta rezidenta, če sta neposredno ali posredno povezana v 
kapitalu, upravljanju ali nadzoru in eden vpliva ali ima možnost 
vplivati na sprejemanje odločitev drugega, ali če med rezidentom 
in drugo osebo obstajajo druga razmerja, ki se razlikujejo od 
razmerij med nepovezanimi osebami, zlasti razmerje z osebo, ki 
ima ugodnejši davčni položaj, in bi se posli opravili pod drugačnimi 
pogoji, če ugodnejšega davčnega položaja ne bi bilo (za osebo, ki 
ima ugodnejši davčni položaj iz drugega odstavka se šteje npr. 
oseba, ki je oproščena plačevanja davka po določbah tega 
zakona, oseba, ki plačuje davek po stopnji nižji od stopnje iz 53. 
člena tega zakona (25%), oseba, ki izkazuje davčno izgubo). 

V 14. členu je določeno, da je zavezanec dolžan zagotavljati in 
hraniti podatke o povezanih osebah po 12. in 13. členu, poslovanju 
s temi osebami, vrsti uporabljenih metod za določanje primerljivih 
tržnih cen in razlogih za izbiro uporabljenih metod v obsegu, obliki 
in v roku v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek. 
Predlaganje podatkov iz prejšnjega stavka davčnemu organu ter 
njihovo dajanje na razpolago v času nadzora prav tako določa 
navedeni zakon, ki ureja davčni postopek. 

V15. členu je določen način ugotavljanja davčne osnove v primeru 
posojil oziroma obresti med povezanima osebama. Zakon uvaja 
priznano obrestno mero (ki se tudi objavlja, tako da je znana 
zavezancu), ki jo določi in objavi minister, pristojen za finance, 
pred začetkom davčnega obdobja, za katerega se bo uporabljala, 
pri tem pa upošteva, da gre za obrestno mero, ki se v primerljivih 
okoliščinah doseže ali bi se dosegla na trgu med nepovezanimi 
osebami. 

V 16. členu je določeno davčno obravnavanje rezervacij, to je 
upoštevanje njihovega oblikovanja ter porabe oziroma odprave, 
pri določanju davčne osnove. Davčni zavezanec lahko na podlagi 
slovenskih računovodskih standardov oblikuje rezervacije na 
račun odloženih prihodkov in na račun vnaprej vračunanih 
stroškov. Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju 
prihodkov in odhodkov se oblikovanje rezervacij ne upošteva, 
razen če zakon določa drugače. Prihodki in odhodki se namreč 
priznavajo ob njihovem dejanskem nastanku. 

Kot zmanjšanje davčne osnove se ne prizna oblikovanja rezervacij 
na račun odloženih prihodkov, primeroma za jamstva ob prodaji 
proizvodov ali opravitvi storitev, rezervacij v zvezi z državnimi 
podporami in prejetimi namenskimi dotacijami ter rezervacij na 
račun slabega imena. To pomeni, da mora zavezanec prihodke v 
celoti upoštevati v letu nastanka. Tako naprimer, če zavezanec 
prejme državno podporo za pridobitev osnovnih sredstev, mora 
vrednost sredstev pridobljenih državnih podpor v celoti vključiti 
med prihodke v letu pridobitve teh sredstev. 

Prav tako se kot zmanjšanje davčne osnove ne prizna oblikovanja 
rezervacij na račun vnaprej vračunanih stroškov oziroma 
odhodkov, kot so rezervacije za reorganizacijo, za pričakovane 
izgube iz kočljivih pogodb ter za pokojnine, kar sicer dopuščajo 
oziroma omogočajo Slovenski računovodski standardi. 
Zavezanec si lahko naprimer vračuna stroške za oblikovanje 
rezervacij za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb. Ti stroški 
oziroma odhodki davčno niso priznani, stroški oziroma odhodki 
za ta namen pa se davčno priznajo takrat, ko nastanejo. 

Znesek prihodkov ter znesek vnaprej vračunanih stroškov 
oziroma odhodkov, katerih zmanjšanje oziroma povečanje ni bilo 
davčno priznano ob oblikovanju rezervacij, ob porabi ali odpravi 
dodatno ne vpliva na davčno osnovo. Znesek prihodkov nastalih 

kot posledica odprave oziroma porabe rezervacij, se ne šteje kol 
prihodek. S tem se prepreči, da so v davčno osnovo ponovno 
vključeni prihodki, ki so že povečevali davčno osnovo. Primeroma, 
odhodki na račun oblikovanja rezervacije za pričakovane izgub6 

iz kočljivih pogodb se ne štejejo kot davčno priznan odhodek. K° 
nastane obveznost pokrivanja izgub iz kočljivih pogodb, se v 
skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi rezervacija 
oblikovanih za ta namen, prenašajo med prihodke. Ker stroški 
oziroma odhodki iz oblikovanja rezervacij za ta namen niso 
priznani, se v davčno osnovo ne vštevajo prihodki, namenjen' 
pokrivanju nastalih stroškov oziroma odhodkov za izgube 12 

kočljivih pogodb. 

Kot oblikovanje oziroma odprava in poraba rezervacij po prvetu 
in drugem odstavku 16. člena se obravnava tudi njihov popravek 
na sedanjo vrednost izdatkov na koncu obračunskega obdobji 
Npr. Slovenski računovodski standard 10.25 določa, da se nB 

koncu obračunskega obdobja rezervacije lahko „popravijo tako, 
da je njihova vrednost enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki so P° 
predvidevanjih potrebni za poravnavo obveze". To pomeni, da se 

lahko rezervacije na koncu obračunskega obdobja tako povečaj0 

kot zmanjšajo, kame vpliva na davčno osnovo. Če se rezervacij6 

povečajo, se davčna osnova ne zmanjša za znesek povečani3 

rezervacij, če pa se rezervacije zmanjšajo, se davčna osnovi 
ne poviša za znesek zmanjšanja rezervacij. 

Določeno je tudi, da se rezervacije, oblikovanje katerih se po teffl 
zakonu prizna kot odhodek in se lahko kot nepotrebne odpravljal0 

v več letih, pri določanju davčne osnove vštevajo v davčn° 
osnovo kot prihodek v celoti v prvem letu odprave, in sicer najve° 
do višine predhodno priznanega odhodka za njihovo oblikovanj 
Takšno stanje lahko nastane pri zavarovalnicah, ki morajo m 
podlagi 118. člena zakona o zavarovalništvu (ZZavar) oblikovtf 
izravnalne rezervacije za določene zavarovalne vrste. K° 
prenehajo obstajati pogoji za oblikovanje teh rezervacij, mO<* 
zavarovalnica, v skladu z ZZavar, prenesti znesek oblikovanj 
izravnalnih rezervacij med prihodke vpetih letih po letu prenehanj 
obstoja pogojev za oblikovanje izravnalnih rezervacij za določen0 

zavarovalno vrsto. Zavarovalnica mora zgoraj omenjeni znesek 
oblikovanih izravnalnih rezervacij v celoti vključiti v davčn° 
osnovo in sicer v prvem letu odprave. 

Člen 17 določa, kako se odhodki in prihodki zaradi prevrednotenji 
upoštevajo pri določanju davčne osnove. Pri ugotavljanju davčni 
osnove se odhodki prevrednotenja, ki je posledica sprememb* 
kupne moči domače valute, ne priznajo. Iz tega sledi, da se odhodki 
zaradi morebitnega prevrednotenja zaradi spremembe kupn° 
moči domače valute, ki se opravlja na koncu posameznega 
poslovnega leta le pri kapitalu, In sicer, če se v prejšnjef 
koledarskem letu tečaj evra do tolarja poveča za več kot 5,5%' 
kot to določajo slovenski računovodski standardi, za davčn6 

namene ne prizna kot odhodek. 

Odhodki zaradi prevrednotenja, ki ni prevrednotenje Iz prvegi 
odstavka 17. člena, se ne priznajo. Prihodki in odhodki se Z* 
davčne namene priznavajo ob njihovem dejanskem nastanki-. 
Slovenski računovodski standardi določajo, da se ob okrepi 
sredstev (npr. opredmetenih osnovnih sredstev in finančni 
naložb) in oslabitvi dolgov ne povečujejo prihodki, ampak & 
okrepitev teh sredstev oziroma oslabitev dolgov evidentira k°[ 
povečanje prevrednotovalnega popravka kapitala v zvezi s 
sredstvi oziroma dolgovi. To ne vpliva na poslovni izid in postediln0 

ne vpliva na davčno osnovo. Prav tako na davčno osnovo n9 

vpliva nadomeščanje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnifi 
sredstev za znesek, za katerega so bila omenjena sredstvi ; 
okrepljena. V primeru oslabitve sredstev se zmanjšanje vredno^' \ 
sredstva evidentira kot zmanjšanje predhodno oblikovanega, 
prevrednotovalnega popravka kapitala, v primeru, da ta 
zadosten ali ne obstaja (kot v primeru oslabitve neopredmeten 
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dol9oročnih sredstev in terjatev), pa kot povečanje 
prevrednotovalnih odhodkov. V primeru okrepitve dolgov se 
Povečanje vrednosti dolga evidentira kot povečanje 
prevrednotovalnih odhodkov. Ker prevrednotenje zaradi okrepitve 
redstev oziroma oslabitve dolgov, v večini primerov, ne vpliva 
3 davčno osnovo in poleg tega po slovenskih računovodskih 
zndardih ni obvezno, se z določbo drugega odstavka 17. člena 
Mtralizira vpliv prevrednotenja zaradi oslabitve sredstev oziroma 
repitve dolgov, ki je po slovenskih računovodskih standardih 
vezno, preko prevrednotovalnih odhodkov, na davčno osnovo. 

Odprava oslabitev sredstev se upošteva na način, da se prihodki 
*emai°. tako da v davčno osnovo niso vključeni, zato da se 

°davčijo, če so predhodno povečali davčno osnovo. Oslabitev 
edstev povzroča prevrednotovalne odhodke, razen če obstaja 

Jevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s temi sredstvi, v 
reme katerega se pokrije oslabitev sredstev. V primeru, da 

abitev sredstev povzroča prevrednotovalne odhodke, odprava 
s abitve povzroči nastanek prevrednotovalnega prihodka. Ta 
Wodek se v skladu z zgornjo določbo ne vključi v davčno osnovo. 

®m se zagotavlja pravilnost vključevanja posameznih postavk 
davčno osnovo. 

Določba 2. odstavka 17. člena pa ne velja za prevrednotenje 
9ov, terjatev, finančnih naložb in denarnih sredstev, ki se po 

°venskih računovodskih standardih prevrednotujejo zaradi 
Premembe valutnega tečaja. Dolgoročne in kratkoročne finančne 

ožbe, ki so izražene v tuji valuti, se na dan bilanciranja 
eračunajo po srednjem tečaju Banke Slovenije (v utemeljenih 
'merih se lahko uporabi tudi tečaj poslovne banke). Povečanje 
dnosti finančnih naložb v tem primeru povečuje finančne 

0 ' °df<e v zvezi s finančnimi naložbami, njihovo zmanjšanje pa 
andne odhodke v zvezi s finančnimi naložbami. Terjatve se 
radi spremembe kupne moči domače valute ne prevrednotujejo, 
Zen če so izražene v tuji valuti in se po njihovem prvem 

\zai°Znaniu sPremen' valutni tečaj, ali če so izražene v domači u,i in je med pogodbenima strankama dogovorjeno 
vrednotenje z namenom ohranjanja njihove realne vrednosti. 

H nclar Povečanje terjatev iz obeh naslovov povečuje redne 
0*

n*ne prihodke, zmanjšanje terjatev pa redne finančne 
°dke, in ne prevrednotovalnih finančnih prihodkov oziroma 

svrednotovalnih finančnih odhodkov. Pri ugotavljanju davčne n°ve se kot odhodek prizna samo prevrednotenje terjatev 
J« spremembe valutnega tečaja. Dolgoročni in kratkoročni 

se zaradi spremembe kupne moči domače valute ne 
Pjovrednotujejo, razen če so izraženi v tuji valuti in se po njihovem 

6m Spoznanju spremeni valutni tečaj ali če so izraženi v 
domači valuti in je med pogodbenima strankama dogovorjeno 

ovrednotenje z namenom ohranjanja njihove realne vrednosti, 

fin Povečanje dolgov iz obeh naslovov povečuje redne 
ln 

n*ne odhodke, zmanjšanje dolgov pa redne finančne prihodke, 
p ne Prevrednotovalnih finančnih odhodkov oziroma 

Vrednotovalnih finančnih prihodkov. Pri ugotavljanju davčne 
"ova sg kot odhgfok pnzna samo prevrednotenje dolgov zaradi 

sJ
Brnembe valutnega tečaja. Prevrednotenje denarnih sredstev 

(e Poiavi le v primeru denarnih sredstev, izraženih v tujih valutah, 
se po prvem pripoznanju spremeni valutni tečaj. Tečajna razlika, 

vred Po,avi P" tem' lahko poveča ali zmanjša prvotno izkazano 
v 

nost' vendar se v prvem primeru pojavi redni finančni prihodek 
odh6*1 ^ ctenarn'm' sredstvi, v drugem primeru pa redni finančni 
Una0**01? V ZV0zi z denarnim' sredstvi, ne pa prevrednotovalni 
Odh Pr'h°dok oziroma prevrednotovalni finančni odhodek. 
po °c"c/' omenjeni v tem odstavku, so davčno priznani, saj 
vdII nle omenjenih postavk zaradi spremembe valutnega tečaja a ne prihodke in s tem povečuje davčno osnovo. 

potovalni odhodki, ki so posledica uporabe kapitalske 
Prirj0^6 vrednotenja finančnih naložb v kapital odvisnih in ruženih podjetij, se ne priznajo. Slovenski računovodski 

standardi določajo, da v primeru, ko naložbenik uporablja 
kapitalsko metodo vrednotenja naložb v odvisna podjetja, 
povečanje vrednosti kapitalske naložbe zaradi udeležbe v 
sorazmernem delu dobička odvisnega podjetja ne vpliva obvezno 
na poslovni izid in davčno osnovo naložbenika. Naložbenik ima 
namreč možnost, da evidentira povečanje vrednosti kapitalske 
naložbe zaradi udeležbe v sorazmernem delu dobička odvisnega 
podjetja, kot posebni prevrednotovalni popravek kapitala in ne 
kot povečanje prihodkov. V primeru, ko ima naložbenik delež v 
pridruženem podjetju, se povečanje vrednosti kapitalske naložbe 
zaradi udeležbe v sorazmernem delu dobička pridruženega 
podjetja, evidentira kot posebni prevrednotovalni popravek 
kapitala in tako ne vpliva na poslovni izid in davčno osnovo 
naložbenika. Z določbami 17. člena se nevtralizira vpliv odhodkov, 
zaradi udeležbe naložbenika v sorazmernem delu čiste izgube 
pridruženega podjetja, na davčno osnovo naložbenika. 

Prevrednotovalni odhodki, ki po slovenskih računovodskih 
standardih nastanejo zaradi prevrednotenja stroškov plač za 
udeležbo v razširjenem dobičku, se ne priznajo kot odhodek. 

Zakon pojasnjevalno določi, da se navedeni odhodki zaradi 
prevrednotenja, priznajo ob prodaji ali drugačni odtujitvi sredstev. 
To je, da se odhodki, ki po prejšnjih odstavkih niso davčno priznani 
v letu, ko so obračunani, priznajo ob realizaciji. 

V 18. členu je urejeno izvzemanje dividend in drugih deležev na 
dobičku iz davčne osnove. V tem okviru je opravljena tudi uskladitev 
s pravnim redom Evropske unije na podlagi Direktive 90/435/ 
EEC o skupnem sistemu obdavčenja, ki velja za matične družbe 
in odvisne družbe iz različnih držav članic, z dopolnitvami. 

Zavezanec, ki prejme dividende ali druge deleže iz dobička 
(prejemnik), te dividende ali druge deleže iz dobička izvzema iz 
davčne osnove, če je prejemnik udeležen v kapitalu oziroma pri 
upravljanju izplačevalca (osebe, ki deli dobiček za dividende 
oziroma druge deleže), tako, da je imetnik poslovnega deleža, 
delnic ali glasovalnih pravic v višini najmanj 25% in znaša čas 
trajanja udeležbe v kapitalu oziroma pri upravljanju izplačevalca 
najmanj 24 mesecev ter je izplačevalec zavezanec za davek ter 
ni rezident države oziroma se poslovna enota, ki izplačuje 
dividende, ne nahaja v državi, z ugodnejšim davčnim okoljem, ki 
je za namene navedenega člena država, v kateri je splošna, 
povprečna, nominalna stopnja obdavčitve dobička družb nižja od 
12,5%. Šteje se, da je ta pogoj izpolnjen, če je to 
- oseba, ki ima eno od oblik, za katere se uporablja skupen 
sistem obdavčenja, ki velja za matične družbe in odvisne družbe 
iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen za 
finance; 
• za davčne namene rezident v državi članici EU v skladu s 
pravom te države in se ne šteje kot rezident zunaj EU po določbah 
mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnemu obdavčevanju 
dohodka, sklenjene z državo nečlanico; in 
- zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja 
enoten sistem obdavčenja, ki velja za matične družbe in odvisne 
družbe iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen 
za finance, kjer se za zavezanca ne šteje družba, ki je davka 
oproščena ali ima možnost izbire obdavčitve. 

Enaka ureditev izvzemanja dividend in drugih deležev iz davčne 
osnove kot za rezidenta velja tudi za prejemnika nerezidenta, če 
je njegova udeležba v kapitalu povezana s poslovanjem, ki ga 
opravlja v poslovni enoti v Sloveniji oziroma preko poslovne enote 
v Sloveniji. Določena je tudi predložitev ustrezne bančne garancije 
za znesek davka, ki bi ga moral davčni zavezanec plačati, če 
oprostitve (izvzemanja dividend in drugih deležev iz dobička iz 
davčne osnove) po tem členu ne bi uveljavljal (če prejemnik še 
ne izpolnjuje pogoja trajanja najnižje udeležbe (24 mesecev), 
izpolnjuje pa druge predpisane pogoje, sme prejemnik uveljavljati ' 
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oprostitev po določbah tega člena pod pogojem, da predloži 
pristojnemu davčnemu organu bančno garancijo za znesek davka, 
ki bi ga moral plačati, če te oprostitve ne bi uveljavljal. Davčni 
organ lahko unovči garancijo, če se pogoj glede trajanja udeležbe 
ne izpolni (garancija poteče z dnem, ko se pogoj glede trajanja 
udeležbe izpolni). 

V 19. členu je urejeno določanje davčne osnove zavezanca, ki 
plača davek le od pridobitne dejavnosti (prihodki iz opravljanja 
dejavnosti, ki ni pridobitna, ter dejanski ali sorazmerni stroški se 
izvzemajo iz davčne osnove). 

V 20. členu je določeno temeljno načelo priznavanja odhodkov: 
priznajo se odhodki, ki so potrebni za pridobitev prihodkov, ki so 
obdavčeni po tem zakonu, to so tudi odhodki, ki so nastali npr. za 
to, da bi se dosegli določeni prihodki, čeprav lahko ti niso doseženi 
ali ne nastanejo. Do navedene situacije lahko pride npr. takrat, če 
si zavezanec prizadeva pridobiti posel v postopku javnega 
naročanja, a na razpisu ne uspe. Navedeni člen nadalje določa 
odhodke, ki niso potrebni za pridobitev prihodkov. To so po 
navedenem členu odhodki, za katere glede na dejstva in okoliščine 
izhaja, da: 

1. niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso posledica 
opravljanja dejavnosti, 
2. imajo značaj privatnosti, 
3. niso skladni z običajno poslovno prakso, 

razen, če zakon določa drugače. 

V skladu z 20. členom odhodki niso skladni z običajno poslovno 
prakso, če niso običajni pri poslovanju v posamezni dejavnosti 
glede na pretekle in druge izkušnje in primerjavo z drugimi 
dejavnostmi ter dejstvi in okoliščinami, razen odhodkov nastalih 
zaradi izrednih in nepogostih dogodkov, kot so naravne nesreče 
ali zaradi drugih izrednih in nepogostih dogodkov. 

V 21. členu so naštete postavke, ki se ne priznajo kot odhodki: 
1. naložbe, primeroma za pridobitev in izboljšanje zemljišča, 
pridobitev, izboljšanje, obnovo in rekonstrukcijo osnovnih sredstev, 
ki povečujejo nabavno vrednost osnovnih sredstev oziroma 
zmanjšujejo popravek vrednosti osnovnih sredstev, materialne 
pravice, delnice in deleže gospodarskih družb ter druge finančne 
naložbe in druga sredstva; 
2. delitev dobička, primeroma za dividende in druge dohodke, ki 
so po določbah tega zakona podobni dividendam, rezerve iz 
dobička, nagrade upravi in članom nadzornega sveta zavezanca, 
ki imajo naravo udeležbe v dobičku; 
3. odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let; 
4. rezervacije za kritje možnih izgub; 
5. stroški, ki se nanašajo na privatno življenje, primeroma za 
zabavo, oddih, šport in rekreacijo, vključno s pripadajočim davkom 
na dodano vrednost; 
6. stroški prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev; 
7. kazni, ki jih izreče pristojni organ; 
8. davki: 
a) davek, ki se pobira po tem zakonu, 
b) davek na dodano vrednost, ki ga je zavezanec uveljavil kot 
odbitek davka v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano 
vrednost; 
c) davki, ki jih je plačal družbenik kot fizična oseba; 
9. obresti; 
a) od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev; 
b) od posojil, prejetih od oseb, ki imajo sedež ali prebivališče v 
državah z ugodnejšim davčnim okoljem, ki so za namene te 
podtočke države, razen držav članic EU, v katerih je splošna 
nominalna stopnja obdavčitve dobička nižja od 12,5%; 
10. podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi, dane fizičnim 
ali pravnim osebam zato, da nastane oziroma ne nastane določen 

dogodek, ki drugače ne bi, primeroma, da se hitrejše ali ugodneje 
opravi ali se opusti določeno dejanje; 
11. donacije. 

Predmetni člen določa še, da so stroški iz prej navedene 5. točke- 
1. stroški, ki se nanašajo na privatno življenje lastnikov 
povezanih oseb, vključno s stroški sredstev v lasti ali najefflu 

zavezanca, ki se nanašajo na privatno življenje teh oseb; 
2. stroški, ki se nanašajo na privatno življenje drugih oseb, vključno 
s stroški sredstev v lasti ali najemu zavezanca, ki se nanašal0 

na privatno življenje teh oseb; j 
3. stroški ugodnosti, ki jih delavcem zagotavlja delodajalk 
(bonitete). Pri tem pa se ti stroški iz 1., 2. in 3. točke ne priznajo, 
če gre za brezplačno uporabo. Stroški iz 2. in 3. točke se priznajo, 
če se te storitve oziroma ugodnosti plačujejo, vendar največ do 
višine takšnega plačila oziroma povračila. Stroški sredstev v ia& 
ali najemu zavezanca, ki se nanašajo na privatno življenje, nastali 
v času uporabe teh sredstev za privatno rabo, se ne prizna!0 

sorazmerno takšni rabi. 

Stroški ugodnosti, ki jih delavcem zagotavlja delodajalec, P° 
določbi 21. člena vključujejo zlasti stroške: 
1. premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
drugih zavarovalnih premij; 
2. danih, subvencioniranih ali s popustom prodanih proizvodom 
oziroma storitev; 
3. počitniških nastanitev in drugih nastanitev, ki niso povezane l 
delom; 
4. članarin poklicnim združenjem, razen če so potrebne # 
poslovanje in če so plačane za članstvo v združenjih, v /ca/0"" 
delodajalec ne more biti član; 
5. članarin in druge stroške povezane z zabavo, oddihom, športom 
in rekreacijo in drugi stroški privatne rabe; 
6. drugih ugodnosti kot so zagotovitev parkirnega mesti' 
službene obleke, razen uniform. 

V 22. do 28. členu so predpisane omejitve pri priznavanju odhodki 

Po določbah 22. člena se delno (v višini 50%) priznajo strošK1 

reprezentance in stroški nadzornega sveta. 

V 23. členu je določeno, da se odhodek odpisa terjatve prizna, 
je ta odpis evidentiran v poslovnih knjigah in ob izpolnitvi pogoj6* 
da je bil znesek terjatve že vključen v prihodke in so bila opravlja 
vsa dejanja, ki bi jih opravil s skrbnostjo dober gospodarstvenik 
da bi se doseglo poplačilo dolga. 

S 24. členom se uvaja omejitev priznavanja odhodkov iz našlo& 
zalog. Porabljene oziroma prodane zaloge se priznajo kot odhodJ* 
v obračunanem znesku, vendar največ do zneska, ki se ugotof 
v skladu z izbrano metodo vrednotenja zalog. Izbrano metod0 

zavezanec ne sme spreminjati najmanj 5 let. 

V 25. členu je urejen institut t. i. tanke kapitalizacije, na podlaf 
katerega se uvaja nepriznavanje odhodkov obresti od preseli 
posojil, prejetih od delničarjev oziroma družbenikov s kvalificiran0, 
udeležbo. Kot odhodek se ne priznajo obresti od posojil, razen p" 
posojilojemalcih bankah in zavarovalnicah, ki so prejeta 00 

delničarja oziroma družbenika, ki ima kadarkoli v davčnem obdobi^ 
neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% delnic ali deležev" 
kapitalu ali glasovalnih pravic v zavezancu, če kadarkoli v davčnef 
obdobju ta posojila presegajo štirikratnik zneska deleža teg* 
delničarja oziroma družbenika v kapitalu zavezanca (presek 
posojil), in sicer obresti, ugotovljene glede na znesek in obdobfi 
trajanja presežka posojil v davčnem obdobju. Za posojila delničaft 
oziroma družbenika se štejejo tudi posojila tretjih oseb, za kate'$ 

jamči ta delničar oziroma družbenik, in posojila banke, če s° 
dana v zvezi z depozitom tega delničarja oziroma družbenika " 
tej banki. Znesek deleža družbenika v kapitalu prejemnika S" j 
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°°či za davčno obdobje kot povprečje na podlagi stanja 
Podanega kapitala, prenesenega čistega dobička in rezerv na 

zadnji dan vsakega meseca v davčnem obdobju. 

^26. členu je določen način priznavanja odhodkov amortizacije. 
nlortizadja opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih 
olQ°ročnih sredstev se kot odhodek prizna v obračunanem 
"es/tu, vendar največ do zneska, obračunanega z uporabo 
etode enakomernega časovnega amortiziranja ter najvišje letne 

mortizacijske stopnje, ki jo določena s tem zakonom. Amortizacija 
6 obračunava posamično, sredstva, ki se amortizirajo, ter 

Pnčetek obračunavanja amortizacije, pa določajo predpisi ali 
acunovodski standardi. Določene so tudi najvišje letne 
nortizacijske stopnje za posamezne kategorije, kot zgornja meja 
a Priznavanje odhodkov amortizacije. Amortizacija dokončno 
m°rtiziranih sredstev se ne prizna kot odhodek. 

opredmetenem osnovnem sredstvu, katerega doba 
Porabnosti je daljša od leta dni in katerega posamična nabavna 

o^nost ne presega tolarske vrednosti 500 EUR, se kot odhodek 
Prenosu v uporabo prizna odpis celotne nabavne vrednosti. 

^Primeru, če rezident pridobi staro oziroma rabljeno opredmeteno 
I *novno sredstvo od povezane osebe, ki ni rezident, se šteje, da 

Pridobljeno osnovno sredstvo že dokončno amortizirano. 
mortizacija opredmetenega osnovnega sredstva, ki ga 

Rezanec pridobi od osebe, ki ni rezident in se ne šteje za 
v8zano osebo po tem zakonu, se prizna kot odhodek v znesku 

skladu s tem členom, če zavezanec dokaže, da opredmeteno 
snovno sredstvo še ni dokončno amortizirano. 

členu je določeno priznavanje, kot davčnega odhodka, 
računanih rezervacij pri bankah, in sicer posebnih rezervacij, 
l'n mora oblikovati banka glede posebnih tveganj, in se priznajo 
nki kot odhodek v obračunanih zneskih, vendar največ do 

in "1°' c'0'0^a zakon, ki ureja bančništvo, in zavarovalnicah, sicer zavarovalno tehničnih rezervacij, kijih mora zavarovalnica 
Vezno oblikovati po zakonu, ki ureja zavarovalništvo, in se pri 
varoval niči priznajo kot odhodek v obračunanih zneskih, vendar 
lveč do višine ali zgornje meje v skladu z zakonom, ki ureja 

**varovalništvo. 

^2a- členu je urejeno priznavanje odhodkov plač in drugih izplačil 
2 zaposlitvijo. Tako je določeno, da se plače, nadomestila 

za Za <?as °dso,nosti z dela za ^s izrabe letnega dopusta in radi drugih odsotnosti z dela delavcev, priznajo kot odhodek v 
'ačunanem znesku v skladu s kolektivnimi pogodbami na ravni 

I a*e- plače, nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi 
Do/ l6,ne9a dopusta in zaradi drugih odsotnosti z dela slovodnih delavcev, prokuristov in delavcev s posebnimi 

oblastili in odgovornostmi se priznajo kot odhodek v 
računanem znesku v skladu z zakonom oziroma s pogodbo o 
Poslitvi s poslovodnimi osebami. 

^agrade vajencem se priznajo kot odhodek v obračunanem 
esku v skladu z zakonom. 

un^L8S za letnl dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob 
del tv'' solidarnostne pomoči, povračila stroškov v zvezi z 
de/°m' ,0 S0 s,ro^' Pohrane med delom, prevoza na delo in z a- terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje ter 
ai Laiila stroškov na službenem potovanju, to so: a> dnevnica, 
ig Povračilo stroškov prevoza vključno s povračilom stroškov 

uPorabo delojemalčevega osebnega vozila za službene 
*mene (kilometrina), 

Povračilo stroškov za prenočišče, 

se kot odhodek priznajo do višine, ki jo določi Vlada Republike 
Slovenije na podlagi pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja 
dohodnino. 

V 29. členu je opredeljen pojem izgube in način ter pogoji za njeno 
pokrivanje in prenos v naslednja davčna obdobja. Izguba se 
pokriva z zmanjšanjem davčne osnove načeloma v naslednjih 
petih davčnih obdobjih, pri zmanjšanju davčne osnove na račun 
izgub iz preteklih obdobij se davčna osnova najprej zmanjša za 
izgubo starejšega datuma. Zmanjšanje davčne osnove zaradi 
izgub iz preteklih davčnih obdobij je dovoljeno največ do višine 
davčne osnove tekočega davčnega obdobja. Če se v davčnem 
obdobju neposredno ali posredno lastništvo delniškega kapitala 
oziroma kapitalskih deležev ali glasovalnih pravic zavezanca 
spremeni za več kot 25% glede na njihovo vrednost ali število na 
začetku davčnega obdobja ali na koncu preteklega davčnega 
obdobja, se izgube, ki so nastale v tem in v preteklih davčnih 
obdobjih, ne smejo prenašati. 

VI. Obdavčitev pri prenosu dejavnosti, zamenjavah 
kapitalskih deležev, združitvah in delitvah (členi: 
30 - 48) 

Z določbami navedenih členov je opravljena tudi uskladitev s 
pravnim redom Evropske unije glede na Direktivo 90/434/EEC o 
Skupnem sistemu obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, 
prenose sredstev in zamenjave delnic družb iz različnih držav 
članic, z dopolnitvami. 

V 30. do 35. členu je določen režim obdavčenja pri prenosu 
dejavnosti, in sicer v 30. členu pojem prenosa dejavnosti, v 31. 
členu pravice prenosne družbe in družbe prejemnice, v 32. členu 
pogoji glede subjektov, na katere se nanaša ureditev, v 33. členu 
pravila vrednotenja vrednostnih papirjev in prevzetih sredstev in 
obveznosti ter prevzem pravic in obveznosti, režim obračunavanja 
amortizacije, v 34. členu davčne ugodnosti v primeru, če rezident 
Slovenije prenese poslovno enoto oziroma poslovne enote 
prejemniku, ki je rezident države članice EU (ki ni Slovenija), v 35. 
členu pa način priznavanja ugodnosti (z dovoljenjem davčnega 
organa). 

V 36. do 40. členu je urejen davčni režim pri zamenjavi kapitalskih 
deležev, in sicer v 36. členu opredelitev transakcije, v 37. členu 
upravičenja, ki jih lahko uveljavlja družbenik, ki zamenja 
vrednostne papirje, v 38. členu so opredeljeni pogoji za pridobitev 
davčnih ugodnosti, v 39. členu pa so določena pravila vrednotenja 
vrednostnih papirjev, ki jih pridobi družbenik v transakciji ter 
vrednostnih papirjev, ki jih pridobi družba prevzem nica. V 40. členu 
je določena pridobitev dovoljenja davčnega organa za uveljavljanje 
davčnih ugodnosti. 

V 41. do 47. členu je urejen davčni režim pri združitvah in delitvah. 
V 41. členu je opredeljen pojem transakcij, v 42. členu so določena 
upravičenja prenosne družbe in družbe prejemnice, v 43. členu 
pogoji za pridobitev ugodnosti (glede lastnosti subjektov, prenosne 
družbe in družbe prejemnice ter značaja oziroma posledic 
transakcije), v 44. členu pravila vrednotenja sredstev in 
obveznosti, režim obračunavanja amortizacije ter prevzem pravic 
in obveznosti. V 45. členu je določena davčna ugodnost za 
prenosno družbo, če združitev ali delitev vključuje prenos 
dejavnosti oziroma poslovne enote v državi članici EU, ki jo prenese 
rezident Slovenije rezidentu države članice EU (ki ni Slovenija), 
ter pogoji za priznavanje davčne oprostitve za družbenika 
prenosne družbe, ki zamenja vrednostne papirje prenosne družbe 
za vrednostne papirje družbe prejemnice, ter obdavčitev, če 
družbenik prejme plačilo v denarju. V skladu s 47. členom je 
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pridobivanje davčnih ugodnosti (za prenosno družbo, družbo 
prejemnico in družbenika) možno le na podlagi dovoljenja 
davčnega organa. 

Z 48. členom je določeno, da se za obdavčitev pri prenosu 
dejavnosti, obdavčitev pri zamenjavi kapitalskih deležev in 
obdavčitev pri združitvah in delitvah po 30. do 47. členu tega 
zakona, določbe o prenosih vrednostnih papirjev, ki predstavljajo 
delež v kapitalu, uporabljajo tudi za družbe, kot na primer družbe 
z omejeno odgovornostjo, pri katerih kapitala ne predstavljajo 
vrednostni papirji. 

VII. Davčne olajšave (členi: 49 - 52) 

V 49. členu je določena olajšava za investiranje in sicer lahko 
zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 10% 
investiranega zneska v opremo, razen v osebna motorna vozila 
ter razen v pohištvo in pisarniško opremo brez računalniške 
opreme, in neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ 
v višini davčne osnove, če gre za investicije v opremo in 
neopredmetena dolgoročna sredstva v Sloveniji. Če pa gre za 
investiranje v opremo za raziskave in razvoj, ki jo na predlog 
Agencije na področju raziskovalne dejavnosti in Agencije na 
področju tehnološkega razvoja, ki sta ustanovljeni po zakonu, ki 
ureja raziskovalno in razvojno dejavnost, določi minister, pristojen 
za šolstvo, znanost in šport, ob soglasju ministra, pristojnega za 
finance, pri tem pa se upošteva kriterij, da gre za opremo, ki se 
uporablja za ustvarjalno delo, opravljano na sistematični podlagi 
z namenom povečanja znanja ter uporabo tega znanja za razvoj, 
lahko zavezanec uveljavlja še dodatno davčno olajšavo. Ta 
olajšava je zmanjšanje davčne osnove v višini 10% investiranega 
zneska v navedeno opremo, vendar največ v višini davčne 
osnove, če gre za investicije v opremo v Sloveniji. V primeru 
finančnega najema pa lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove 
zavezanec, ki opredmeteno osnovno sredstvo pridobi na podlagi 
finančnega najema. 

Zavezanec, ki koristi to davčno olajšavo, ne sme razporejati 
dobička za udeležbo v dobičku pred potekom treh davčnih obdobij 
po davčnem obdobju, v katerem je izkoristil davčno olajšavo. Če 
zavezanec razporedi dobiček za udeležbo v dobičku pred 
potekom treh davčnih obdobij po davčnem obdobju, v katerem je 
izkoristil davčno olajšavo, mora za znesek izkoriščene davčne 
olajšave povečati davčno osnovo v obdobju razporeditve dobička 
za udeležbo v dobičku. 

Če zavezanec proda oziroma odtuji ali prenese izven Slovenije 
opredmeteno osnovno sredstvo oziroma neopredmeteno 
dolgoročno sredstvo, za katero je izkoristil navedeno davčno 
olajšavo prej kot v treh letih po letu, v katerem je izkoristil davčno 
olajšavo, mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati 
davčno osnovo, in sicer v letu prodaje oziroma odtujitve ali prenosa 
sredstva. Za odtujitev sredstva se šteje tudi prenehanje 
zavezanca, pri prenehanju s stečajem oziroma likvidacijo pa 
začetek stečajnega postopka oziroma postopka likvidacije. Za 
odtujitev sredstva se ne šteje, če gre za prenos dejavnosti, 
zamenjavo kapitalskih deležev, združitve in delitve v skladu s 30. 
do 48. členom tega zakona. V primeru finančnega najema se 
navedena rešitev uporablja tudi, če najemojemalec izgubi pravico 
uporabe opredmetenega osnovnega sredstva. 

Zavezanec lahko za neizkoriščen del davčne olajšave v davčnem 
obdobju zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih 
obdobjih. V tem primeru se za tek roka treh let, ki se nanaša na 
prepoved odtujitve šteje, da je olajšavo izkoristil v obdobju, ko je 
ni izkoristil ali jo je delno izkoristil, ker ni imel ali ni imel dovolj 
davčne osnove. 

Pri zmanjšanju davčne osnove na račun neizkoriščenega dela 
davčne olajšave iz preteklih davčnih obdobij se davčna osnova 
najprej zmanjša za neizkoriščen del davčne olajšave starejšega 
datuma. 

Zmanjšanje davčne osnove zaradi neizkoriščenega dela davčne 
olajšave iz preteklih davčnih obdobij je dovoljeno največ do višina 
davčne osnove davčnega obdobja. 

V 50. členu je določena olajšava za zaposlovanje. Zavezanec, ki 
za nedoločen čas in najmanj za dve leti zaposli pripravnike ali 
druge delavce, ki pn/ič sklepajo delovno razmerje, in delavce, ki 
so bili pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi najmanj 12 mesecev 
prijavljeni pri Zavodu RS za zaposlovanje, lahko uveljavlja 
zmanjšanje davčne osnove za znesek, ki je enak 30% plač teh 
zaposlenih, in sicer največ za prvih 12 mesecev njihove zaposlitve, 
vendar največ v višini davčne osnove. Če zavezanec osebi 
odpove pogodbo o zaposlitvi, razen na njeno zahtevo, prej kot v 
dveh letih od njene zaposlitve, mora za znesek izkoriščene davčne 
olajšave po tem členu povečati davčno osnovo, in sicer v obdobju 
odpovedi pogodbe. Zavezanec, gospodarska družba, ki y 

davčnem obdobju za nedoločen čas in najmanj za dve leti zaposh 
osebo, ki ima doktorat znanosti in pred tem ni bila zaposlena v 

gospodarski družbi, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove 
v višini 30% plače te osebe, in sicer največ za prvih 12 mesecev 
zaposlitve teh oseb, vendar največ v višini davčne osnove. Ta 
olajšava se izključuje s prej navedeno olajšavo. Če se pogodba o 
zaposlitvi takšne osebe odpove ali preneha veljati s sporazumno 
razveljavitvijo prej kot v dveh letih od zaposlitve te osebe, mora 
zavezanec za znesek izkoriščene olajšave povečati davčno 
osnovo, in sicer v davčnem obdobju, v katerem je bila pogodba 0 

zaposlitvi odpovedana oziroma razveljavljena. Zavezanec, k1 

zaposluje invalide, pa lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove 
za znesek, ki je enak 50% plač teh oseb, vendar največ v višin1 

davčne osnove, zavezanec, ki zaposluje invalidne osebe s 100% 
telesno okvaro in gluhe osebe, pa za znesek, ki je enak 70% pW 
teh oseb, vendar največ v višini davčne osnove. Zavezanec, k[ 
zaposluje invalide nad predpisano kvoto (predpisuje jo zakon, k1 

ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov) 
katerih invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne 
bolezni pri istem delodajalcu po zakonu, ki ureja zaposlitveno 
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, lahko uveljavlja zmanjšanje 
davčne osnove v višini 70% plač za te osebe, vendar največv 

višini davčne osnove. Za davčne namene se te osebe vštevajo v 

kvoto po datumu sklenitve pogodbe o zaposlitvi, in sicer se najp'ei 
vštevajo tiste osebe s starejšim datumom sklenitve pogodbe ° 
zaposlitvi. 

V 51. členu je določena olajšava za prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje. Zavezancu - delodajalcu, ki financira 
pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja in izpolnjuje pogoje » 
302. do 305. člena zakona o pokojninskem in invalidske f 
zavarovanju, se premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, ki jih delno ali v celoti plača v korist delojemalcev' 
zavarovancev izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem " 
Sloveniji ali v državi članici EU po pokojninskem načrtu, ki ie 

odobren in vpisan v poseben register v skladu s predpisi, *' 
urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in Invalidsko 
zavarovanje, lahko uveljavlja davčno olajšavo za leto, v kateref 
so bile premije plačane, vendar največ do zneska, ki je enak 2^' 
obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

za delojemalca - zavarovanca in ne več kot 549.400 tolarje" 
letno. Glede valorizacije premije in načina objave valoriziranih 
zneskov premije, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
dohodnino. 
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denu je določena olajšava za donacije. Zavezanec lahko 
. Veliavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju 

naravi za humanitarne, dobrodelne, znanstvene, 
dojnoizobraže valne, športne, ekološke in religiozne namene, 

_n sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije, ki so po 
P°sebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje takšnih dejavnosti, 
0 zneska, ki ustreza 0,2%, za donacije za kulturne namene pa 
0 zneska, ki ustreza 0,1%, obdavčenega prihodka davčnega 

obja zavezanca, vendar največ do višine davčne osnove 
uobja. Zavezanec lahko uveljavlja tudi zmanjšanje davčne 

snove za znesek izplačil v denarju in naravi političnim strankam 
rePrezentativnim sindikatom, vendar največ do zneska, ki je 
ak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri 
Vezancu, vendar največ do višine davčne osnove. Za zneska, 
ustrezata navedenim odstotkom obdavčenega prihodka 

avčnega obdobja, in za znesek, ki je enak trikratni povprečni 
v es^ni plači na zaposlenega pri zavezancu, se štejejo zneski 

9" Vplačil v celotnem davčnem obdobju. 

Vl11- Davčna stopnja (člena: 53 in 54) 

^ $3. členu je določena splošna davčna stopnja 25%. 

fo5* ilBnu i6 dolo^na posebna davčna stopnja 0%. Posebna 
ust stopnia se uporablja za zavezance, investicijske sklade, anovtjene po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe 

»Povijanje, če do 30. novembra razdelijo dobiček najmanj v 
'ni 90% dobička iz prejšnjega davčnega obdobja, ter za 

°kojninske sklade, ki šo ustanovljeni po zakonu, ki ureja 

lah^n'nS^° ,n 'nvaHdsko zavarovanje, in za zavarovalnice, ki 
Pok- 'Zvaiai° Pokojninski načrt v skladu z zakonom, ki ureja Kojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer le za ta del 

Rovanja, če predlagajo tudi ločen davčni obračun samo za ta 
Pokojninski načrt. 

/y 
• Odprava dvojnega obdavčenja dohodkov 

rezidenta iz virov izven Slovenije (členi: 55 ■ 60) 

S/55' i}enu i° določen pojem odbitka tujega davka: rezident 
°v^ie lahko od davka po tem zakonu odšteje znesek, ki je" 

doh davku' k' uslreza davku po tem zakonu, ki ga je plačal od 1 °dkov iz virov izven Slovenije (tuji davek) na dohodek iz virov 
en Slovenije (tuji dohodek), ki je vključen v njegovo davčno 

g "°v°- Odbitek tujega davka je torej zmanjšanje zavezančeve 
Plat obveznosti P° obračunu za davek, ki ga je zavezanec 
tak 910<* ^hodkov, katerih vir ni v Sloveniji. Dohodki v členu niso 
iZv

Sa,'Vno našteti, ampak so opredeljeni kot dohodki iz virov 
lz 

6n Avenije. Ti dohodki so primeroma lahko: dividende, dohodek 
q opravljanja aktivnosti poslovne enote rezidenta, obresti, dohodki 
^ premoženjskih pravic in drugi. Prav tako ni opredeljen davek, 

ust reza davku po tem zakonu, za takšen davek pa se šteje 

oa
V.6l< na dobiček poslovne enote, ki jo ima nerezident v tujini, in 

P'ay,n'eni davki kot odtegljaj davka od dividend, obresti, avtorskih 
2 ■ pr'merialno poznani kot withholding tax. Davki, ki ne 

davka po tem zakonu, pa so primeroma davek od 
lz kater09a se izplačujejo dividende, davek na dodano 

0cjh
nostin drugi posredni davki. Da bi zavezanec lahko uveljavljal 

da "f* tu,e9a davka, pa morajo biti ti dohodki vključeni v njegovo 
iver0 osnovo- kar pomeni, da se obdavčijo in se tako z lavijenim odbitkom doseže odprava dvakratne obdavčitve. 

to/e6 il6nu ,e dolo^ena omejitev odbitka tujega davka. Odbitek 
davil9 davka ne sme preseči nižjega zneska od zneska tujega 
Sl a.na tuji dohodek, ki je bil končen in dejansko plačan, torej je 

davk znesel( odvisen zlasti od stopnje tujega davka, ali zneska 
ieodh^' k'aa i"'°,reba Pla^at' P° lem zakonu za tuje dohodke, 
bi s k ne b' možen. V formulo spremenjeno slednje besedilo, 6 9tasllo, da se znesek davka, ki bi ga bilo treba plačati po tem 

zakonu za tuje dohodke, če odbitek ne bi bil možen, izračuna 
tako, da se delež tujih dohodkov v svetovnem (celotnem) dohodku 
rezidenta množi s skupno obveznostjo za davek po obračunu po 
tem zakonu. Če ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o 
izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka z drugo državo, se 
za končen tuji davek na dohodke iz te države šteje znesek tujega 
davka po stopnji, določeni v mednarodni pogodbi. Omejitev davka 
se računa po posameznih državah, v katerih imajo tuji dohodki 
svoj vir, za vsako državo posebej, kar pomeni, da se pri 
zavezancu, ki ima dohodke iz več držav, pri izračunu zneska 
tujega davka na tuji dohodek, ki je bil dokončen in dejansko plačan 
in zneska davka, ki bi ga bilo treba plačati po zakonu za tuje 
dohodke, če odbitek ne bi bil možen, prizna nižji od obeh 
navedenih zneskov, izračunan za dohodke iz vsake države 
posebej. 

V 57. členu je določeno dokazovanje odbitka tujega davka. 
Zavezanec, ki uveljavlja odbitek, zagotavlja dokazila, ki vsebujejo 
podatke glede davčne obveznosti izven Slovenije, o znesku davka 
od tujih dohodkov, osnovi za plačilo davka, znesku davka, ki je bil 
končen in dejansko plačan. Način predložitve dokazil in njihova 
vsebina se določita z zakonom, ki ureja davčni postopek. 

V 58. členu so določene posledice sprememb odbitka. Če pride 
do sprememb, ki imajo za posledico spremembo odbitka, mora 
zavezanec v obdobju, ko je do takšne spremembe prišlo, 
povečati davek za znesek, ki je enak razliki med priznanim 
odbitkom in odbitkom, ki bi bil možen, če bi se sprememba 
upoštevala. Kot primer je v členu določeno vračilo tujega davka. V 
takšnem primeru pomeni to tudi spremembo odbitka, ker je končni, 
dejansko plačan davek, nižji. 

V 59. členu je določeno, da se morebitni presežek odbitka ne 
more prenašati med državami aH uveljavljati kot odbitek v naslednjih 
ali preteklih davčnih obdobjih. Presežek odbitka nastane, če je 
znesek tujega davka na tuji dohodek, ki je bil končen in dejansko 
plačan, višji od zneska davka, ki bi ga bilo potrebno plačati po tem 
zakonu za tuje dohodke, če odbitek ne bi bil možen. 

V 60. členu je določen najvišji možni odbitek davka: če je znesek 
davka po tem zakonu nižji od vsakega posameznega zneska iz 
prve in druge točke prvega odstavka 56. člena, je najvišji možen 
odbitek odbitek v višini zneska davka. Odbitek, ki presega znesek 
davka, se ne prenaša v naslednja ali pretekla davčna obdobja. 

X. Obračunavanje in plačevanje davka (člena: 61 in 
62 - obveznost plačevanja davka; členi: 63 - 67- 
obdavčenje v skupini) 

V 61. členu je določeno, da zavezanec sam izračuna in plača 
davek. 

V 62. členu je določena obveznost'plačevanja akontacij davka. 
Od dohodkov zavezanca, določenih z zakonom, se med davčnim 
obdobjem plačuje akontacija davka, če določbe tega zakona ali 
zakona, ki ureja davčni postopek, ne določajo drugače. Akontacija 
davka se določi, izračuna in plača v rokih in na način, določen s 
tem zakonom oziroma zakonom, ki ureja davčni postopek. Za 
plačano akontacijo davka se zavezancu rezidentu in zavezancu 
nerezidentu od dohodkov, ki jih dosega z opravljanjem aktivnosti 
v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, zmanjša 
obveznost za plačilo davka po davčnem obračunu za posamezno 
davčno obdobje na način, določen s tem zakonom oziroma 
zakonom, ki ureja davčni postopek. 

V 63. členu je določeno, da se davčna obveznost lahko ugotovi 
na podlagi obdavčenja skupine. Pri tem načinu se dobiček in 
izguba davčnega obdobja po tem zakonu iz posamičnih davčnih 
obračunov članov skupine poračunata. 
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V 64. in 65. členu je določeno, da skupino lahko za obdobje najmanj 
treh let oblikujeta dva zavezanca. Skupino lahko oblikujeta le 
rezidenta Slovenije, ki sta kapitalsko povezana tako, da enemu 
neposredno pripadajo vsi deleži v kapitalu drugega. Članstvo v 
skupini ni dovoljeno zavezancem, ki so oproščeni plačila davka, 
to so zavezanci, določeni v 9. členu zakona. Da bi lahko dva 
rezidenta Slovenije oblikovala skupino po tem zakonu, morata 
sestavljati računovodske izkaze in poslovno poročilo za poslovno 
obdobje, ki je enako davčnemu obdobju in imeti med seboj 
sklenjeno podjetniško pogodbo po določbah zakona, ki ureja 
gospodarske družbe, po kateri mora podrejeni zavezanec 
prenesti ves svoj dobiček glavnemu zavezancu, ta pa ima 
obveznost pokrivati izgubo podrejenega zavezanca. 

V 66. členu je določen pričetek in prenehanje obdavčenja v skupini 
ter posledice prenehanja pred potekom obdobja, za katero je 
dovoljeho. Dovoljenje za obdavčenje v skupini z retroaktivnim 
učinkom ni dopustno. Obdavčenje v skupini preneha s potekom 
triletnega obdobja, za katero je bilo dovoljeno, če skupina ne 
zaprosi za dovoljenje za nadaljnje obdobje ali če zaprosi in ji 
obdavčenje v skupini za naslednje obdobje ni dovoljeno, ali če 
člani skupine ne izpolnjujejo več pogojev po tem zakonu za 
obdavčenje v skupini, ali pri združitvi glavnega in podrejenega 
zavezanca ali pri združitvah kateregakoli člana skupine s tretjo 
osebo, torej pri združitvah navzven ali navznoter skupine. 
Preneha nadalje tudi, če se nad glavnim oziroma podrejenim 
zavezancem začne postopek likvidacije ali stečaja, ali če se 
podjetniška pogodba po določbah zakona o gospodarskih družbah 
ne uresničuje, to je da podrejeni zavezanec ne prenese 
komercialnega dobička glavnemu ali glavni zavezanec ne pokriva 
komercialne izgube podrejenega zavezanca. 

V primerih, ko prenehanje ni redno po poteku časa treh let, to so 
primeri prenehanja, ki jih zakon določi v točkah 2, 3, 4 in 5, se 
davčna obveznost, ugotovljena v skupinskem davčnem obračunu, 
odpravi in se uveljavi posamična obveznost članov skupine, kot 
da skupinskega obdavčenja ne bi bilo. Posamična obveznost se, 
glede na to, da zakon določa, da se v takšnih primerih davčna 
obveznost ugotovljena v skupinskem davčnem obračunu odpravi, 
uveljavi tudi za nazaj. 

XI. Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji 
(členi: 68 - 73) 

V 68. je določena obveznost odtegljaja davka od določenih 
dohodkov: obdavčitev dohodkov na viru po stopnji 25% je 
predlagana za dohodke, ki imajo vir v Sloveniji, izplačane davčnim 
zavezancem rezidentom in davčnim zavezancem nerezidentom, 
in sicer za dividende in podobne dohodke, ki so določeni v 72. 
členu, obresti, plačila za uporabo ali pravico do uporabe 
premoženjskih pravic, plačila za zakup ter plačila za storitve 
nastopajočih izvajalcev ali športnikov, če ta plačila pripadajo drug( 
osebi. 

Davek se ne izračuna, odtegne in plača od plačila dohodkov 
Sloveniji ali samoupravni lokalni skupnosti v Sloveniji, Banki 
Slovenije, zavezancu rezidentu, ki izplačevalcu sporoči svojo 
davčno številko, zavezancu nerezidentu, ki je zavezan za davek 
od dohodkov, ki jih dosega z aktivnostmi v poslovni enoti ali preko 
poslovne enote v Sloveniji, in izplačevalcu sporoči svojo davčno 
številko, če gre za dohodke, plačane tej poslovni enoti. 

Po 69. členu se davek tudi ne odtegne od plačil dividend in 
dohodkov, podobnih dividendam, razdeljenih osebam, ki imajo 
eno od oblik, za katere se uporablja skupen sistem obdavčenja, 

ki velja za matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav 
članic EU, in jih določi minister, pristojen za finance, če i">a 

prejemnik najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v 
delniškem kapitalu, osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah 
osebe, ki deli dobiček, traja najnižja udeležba iz prve točke najmani 
24 mesecev in je prejemnik oseba, 
- ki ima eno od oblik, za katere se uporablja skupen sistem 
obdavčenja, ki velja za matične družbe in odvisne družbe <z 

različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen za h' 
nance; 
- je za davčne namene rezident v državi članici EU v skladu s 
pravom te države in se ne šteje kot rezident zunaj EU po določbah 
mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja 
dohodka, sklenjene z državo nečlanico, ter 
- je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja 
skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične družbe in odvisne 

družbe iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen 
za finance, kjer se za zavezanca ne šteje družba, ki je davka 
oproščena ali ima možnost izbire. 

Dividenda se lahko brez obveznosti davčnega odtegljaja izpla& 
tudi osebi, ki še ni izpolnila pogoja glede časa trajanja udeležba 
(24 mesecev), izpolnjuje pa ostale predpisane pogoje, da se davek 
ne odtegne, če davčni zavezanec, rezident, ki deli dividendo, 
izroči davčnemu organu ustrezno bančno garancijo. Davčni or- 
gan lahko unovči garancijo, če prejemnik dividende ni obdržal ^ 
mesecev najnižje udeležbe. Garancija poteče s potekom 24 
mesecev razpolaganja z najnižjo udeležbo. 

Člena 70. in 71. določata obdavčenje, ki velja v zvezi s plaiM 
obresti in plačili uporabe premoženjskih pravic med povezaniW 
družbami iz različnih držav članic EU, in sicer kdaj in pod kakšni"" 
pogoji se davek ne odtegne od teh plačil ter kdaj se ta ugodnost 
ne nudi. 

V 72. členu so določene dividende in dividendam podobni dohodi 
1. dobiček ali presežek, ki se razdeli družbenikom ali članom 
izplačevalca, v zvezi z udeležbo v izplačevalcu ali druga razdelitev 
družbenikom ali članom izplačevalca, v zvezi z udeležbo " 
izplačevalcu; 

«. 2. dobiček, ki se razdeli v zvezi z vrednostnimi papirji in krediti, ki 
zagotavljajo udeležbo v dobičku izplačevalca; 
3. obresti, plačane v zvezi z zamenljivimi obveznicami; 
4. dobiček ali rezerve izplačevalca, ki se delijo v zvezi z udeležbo 
v izplačevalcu ob prenehanju ali ob izključitvi ali izstopu delničarja, 
družbenika ali člana iz izplačevalca; 
5. povečanje osnovnega kapitala izplačevalca, ki se je povečat iz 
rezerv, oblikovanih iz dobička, ali dobička ali prevrednotovalnegt 
popravka teh dveh kategorij; 
6. zmanjšanje osnovnega kapitala izplačevalca, če ii"a 

izplačevalec dobiček ali presežek, ki ni bil razdeljen; 
7. 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 prek0 

borze, zmanjšana za nominalno vrednost delnic; 
8. dobiček, prenešen na podlagi podjetniške pogodbe v skladu 2 

zakonom, ki ureja gospodarske družbe. 

V 73. členu je določeno, da se dohodek, od katerega se odtegne 

davek v skladu z določbami tega poglavja, všteje v davčno osnovo 
pri zavezancu, ki prejme dohodek, pred zmanjšanjem za odtegni 
davka, ter določa, da se za plačan znesek odtegnjenega davka 
zmanjša obveznost prej navedenega zavezanca za plačilo davka 
po davčnem obračunu za posamezno davčno obdobje na na&n' 
določen s tem zakonom oziroma zakonom, ki ureja davin1 

postopek. 
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*"• Prehodne določbe (členi: 74 - 86) 

^navedenih členih je določeno prehodno obdobje glede na veljavni 
zakon o davku od dobička pravnih oseb in upoštevaje, da se s 
err> zakonom uvajajo določeni novi instituti. 

" 74 • členu so urejeni primeri, ko so zavezancu še pred začetkom 
uPorabe tega zakona začeli teči roki po zakonu o davku od dobička 
Pfavnih oseb, to so roki v zvezi s priznavanjem davčnih olajšav 
P° zakonu o davku od dobička pravnih oseb. 74. člen določa, da 
Se zavezanec, ki so mu ti roki začeli teči pred navedenim dnem, 
bravnava po dosedanjih predpisih, to je po določbah zakona o 
avku od dobička pravnih oseb, ki se nanašajo na te roke. 

p°<3obno 75. člen ureja uporabo določb zakona o davku od dobička 
Pravnih oseb v zvezi z olajšavo za zaposlovanje (42. člen zakona 
0 davku od dobička pravnih oseb) oziroma tek roka 12 mesecev 

navedenega člena in pravico zmanjševanja davčne osnove v 
'e"> obdobju. 

76- členu je določeno prehodno obdobje, ker ta zakon drugače 
° zakon o davku od dobička pravnih oseb ureja priznavanje 
uhodkov zalog. Ker ta zakon v 24. členu določa, da zavezanec 
8 sme spreminjati izbrane metode vrednotenja zalog najmanj 5 
'« v prvem odstavku 76. člena določi, da se zavezancu v to 
°bo všteva tudi čas obračunavanja zalog pred začetkom uporabe 
9a zakona, in sicer od zadnje spremembe izbrane metode. 
*v°zanec, ki obračunava zaloge po 14. členu zakona o davku 

. dobička pravnih oseb, lahko po drugem odstavku 76. člena 
Qa zakona spremeni izbrano metodo, pri tem pa mora le prikazati 

rsdnostni učinek sprememb. 

^ 77• členu pa je določeno, da se zavezancu, ki je pričel z 
ionizacijo opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih 
ol9oročnih sredstev pred dnevom začetka uporabe tega zakona, 

®e kot odhodek prizna amortizacija teh opredmetenih osnovnih 
rsdstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev do dokončne 
ionizacije v višini v skladu z dosedanjimi določbami zakona o avku od dobička pravnih oseb. 

i!en ureja prehodno obdobje za obresti od presežka posojil 
' 5- člen tega zakona) na način, da določi, da se za obresti iz 
avedenega člena štejejo obresti na posojila, nastala po dnevu 

oh?"'3 uP°ra^e ,e9a zakona. Določeno pa je tudi sedemletno °~dobje, v katerem se uporabljajo drugačni večkratniki zneska 
. .a družbenika v kapitalu zavezanca, ki vplivajo na priznavanje 
Z'roma nepriznavanje obresti kot odhodkov. 

^ 79- členu je določena uporaba določb zakona o davku od 
°oička pravnih oseb (določbe o olajšavah) pri obdavčitvi pri 
ranosu dejavnosti, obdavčitvi pri zamenjavi kapitalskih deležev 
obdavčitvi pri združitvah in delitvah. 

®0- člen določa prehoden režim uveljavljanja zmanjšanja davčne 
snove zaradi olajšave za investiranje (49. člen tega zakona), in 

Slcer za leti 2005 in 2006. 

Obdavčenje v skupini je po veljavnem sistemu obdavčevanja 
dobička pravnih oseb urejeno z 200. členom zakona, ki ureja 
davčni postopek. Določene določbe, ki bodo veljale za obdavčenje 
v skupini, so vključene v ta zakon, v 63. do 67. členu. Ker se ta 
ureditev razlikuje od ureditve v 200. členu zakona, ki ureja davčni 
postopek, je v 81. členu določeno, da zavezanci, ki ugotavljajo 
davek na podlagi skupinskega davčnega obračuna v skladu z 
navedenim 200. členom in je bila odobritev davčnega organa 
dana pred začetkom uporabe tega zakona, lahko ugotavljajo 
davek kot dosedaj do poteka dobe iz petega odstavka 
navedenega člena. V 81. členu pa jim je nudena tudi možnost, da 
ugotavljajo davčno obveznost v skladu s 63. do 67. členom tega 
zakona, pri tem pa se sprememba načina ugotavljanja ne šteje 
za opredelitev za posamično obdavčenje in člani ne ravnajo po 
šestem odstavku 200. člena zakona, ki ureja davčni postopek. 

I/ 82. členu je za rezervacije, ki so bile oblikovane pred dnem 
začetka uporabe tega zakona, porabljajo ali odpravljajo pa se v 
času uporabe tega zakona, določeno, da se drugi odstavek 16. 
člena tega zakona uporablja tudi za rezervacije po 23. členu 
zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/ 
93,20/95, 18/96,34/96,27/98 - odl.US, 108/02in 14/03), oblikovane 
pred dnem začetka uporabe tega zakona. 

V 83. členu je v zvezi z izgubami iz obdobij pred začetkom uporabe 
tega zakona določeno, da se lahko pokrivajo po dosedanjem 
sistemu. Izrecno je v prvem odstavku 83. člena določeno, da peti 
odstavek 29. člena ne velja za navedene izgube. 

V 84. členu je določeno, da se določba 68. člena o davčnem 
odtegljaju ne uporablja za navedena plačila, ki so obračunana za 
obdobja pred dnem začetka uporabe tega zakona. 

S 85. členom se podaljša uporaba 65.c člena zakona o davku od 
dobička pravnih oseb. 

86. člen določa obdavčitev pri prehodih zaradi izbire oziroma 
sprememb davčnega obdobja. 

XIII. Končni določbi (člena: 87 in 88) 

V 87. členu je predpisano prenehanje veljavnosti zakona o davku 
od dobička pravnih oseb in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, 
in način njegove nadaljnje uporabe do dneva začetka uporabe 
tega zakona. Določena je prav tako razveljavitev 3. člena zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu. 

V 88. členu je predpisana uveljavitev tega zakona. Zakon začne 
veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporablja pa se od 1. januarja 2005 dalje, razen določb iz 18., 30. 
do 48., 51., 68. do 71. člena, ki se uporabljajo od 1. maja 2004 
dalje. 
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OSNOVNI PODATKI O DAVKU OD DOBIČKA 

PRAVNIH OSEB V OBDOBJU 1998-2002 
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I. FINANČNI UČINKI DAVKA OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB V SKUPNIH 
DAVČNIH PRIHODKIH JAVNIH FINANC IN MEDNARODNA PRIMERJAVA 
FINANČNIH UČINKOV 

Delež davka od dobička pravnih oseb v skupnih davčnih prihodkih se je od leta 1992 
povečeval, in sicer je leta 1992 davek od dobička pravnih oseb prispeval k skupnim 
davčnim prihodkom javnih financ 1,4 %, v letu 2002 pa 3,9 % . Njegov delež v bruto 
družbenem produktu je leta 1992 znašal 0,6 %, v lanskem letu pa je dosegel 1,4 %. 

Finančni učinki davka od dobička pravnih oseb po posameznih letih: 

LETO 

DAVEK OD 
DOBIČKA 

PRAVNIH OSEB 
(v mio SIT) 

VERIŽNI 
INDEKS 

VSI 
DAVČNI 

PRIHODKI 
(v mio SIT) 

VERIŽNI 
INDEKS 

% DAVKA OD 
DOBIČKA V 

VSEH DAVČNIH 
PRIHODKIH 

% DAVKA 
OD 

DOBIČKA V 
BDP 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

5.943 
6.660 

14.994 
12.941 
22.291 
33.562 
39.593 
42.177 
51.795 
68.775 
75.223 

112 
225 

86 
172 
151 
118 
107 
123 
133 
109 

451.594 
657.909 
821.157 
973.151 

1.087.969 
1.201.324 
1.365.945 
1.545.338 
1.675.924 
1.882.304 
2.113.498 

146 
125 
119 
112 
110 
114 
113 
108 
112 
112 

1.32 
1,01 
1,83 
1.33 
2,05 
2,79 
2,90 
2,73 
3,09 
3,65 
3,56 

0,58 
0,46 
0,81 
0,55 
0,83 
1.09 
1,16 
1.10 
1,23 
1,45 
1,43 

Vir podatkov: SURS in MF (Bilten javnih financ MF) 

PRIMERJAVA PRIHODKOV IZ DAVKA IZ DOBIČKA PRAVNIH OSEB IN 
VSEH DAVČNIH PRIHODKOV (v rrio SIT) 
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Mednarodna primerjava obdavčevanja dobička podjetij je precej otežkočena, ker je 
težko upoštevati razlike med davčnimi sistemi, kot so npr. razlike v obdavčevanju 
dividend, v obračunu amortizacije in drugih stroškov, različnih davčnih olajšav pri 
davčni osnovi in pri plačilu davka, v različnih davčnih stopnjah za različne zavezance, 
v uveljavljenih rešitvah za dohodke, dosežene izven države. 

Zato je najboljša mogoča primerjava kot delež tega davka v BDP-ju in vseh davčnih 
prihodkih. 

leto 1999 DAVEK OD DOBIČKA 
PRAVNIH OSEB kot % 

BDP 

DAVEK OD DOBIČKA 
PRAVNIH OSEB Kot % 

Davčnih prihodkov 
Avstrija 
Belgija 
Češka 
Danska 
Finska 
Francija 
Grčija 
Irska 
Islandija 
Italija 
Luksemburg 
Madžarska 
Nemčija 
Nizozemska 
Norveška 
Poljska 
Portugalska 
Slovaška 
Španija 
Švedska 
Švica 
Velika Britanija 
Hrvaška 
OECD vse 

1.8 
3,6 
3.8 
3,0 
4,2 
2.9 
3.2 
3.9 
1.5 
3.3 
7,3 
2,3 
1.8 
4,2 
3,2 
2.6 
4,0 
2,8 
2,8 
3.2 
2,5 
3,8 
2.3 

4,1 
7,9 
9.5 
5.9 
9.1 
6.4 
8,7 

12,2 
4.2 
7.7 

17.6 
5,9 
4.8 

10,1 
7.6 
7,4 

11.7 
8,0 
8,0 
6,0 
7,2 

10,4 
5,4 

EU':15 . 
?• 8,8 

3.5 

Vir podatkov: OECD 

Delež davka od dobička v vseh davčnih prihodkih je v Sloveniji nižji od deležev davka 
od dobička v drugih državah, kar je predvsem posledica izrazito razvojne 
naravnanosti veljavne ureditve (liberalna amortizacija, visoke investicijske olajšave, 
neomejeni razvojni in raziskovalni odhodki, omejitev le nekaterih stroškov v zvezi z 
delom, sorazmerno nizka davčna stopnja). 
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II. OSNOVNI PODATKI IZ OBDELAVE OBRAČUNOV DAVKA OD DOBIČKA 
PRAVNIH OSEB ZA LETA 1998 - 2002 

Iz razpoložljivih podatkov davčnih obračunov davčnih zavezancev, ki so predložili 
svoje obračune davčni upravi je razvidno, da je v zadnjih petih letih število davčnih 
zavezancev sicer naraščalo, vendar je pozitivno davčno osnovo (razlika med prihodki 
in odhodki) izkazovalo v povprečju dobra polovica vseh davčnih zavezancev. 

ZNESKI V MIO SIT INDEX 
1998 1999 2000 2001 2002 99/98 00/99 01/00 02/01 

ŠTEVILO ZAVEZANCEV 
Prihodki 
Odhodki 

48.147 
7.526.034 
7.408.195 

48.739 
8.374.607 
8.177.871 

51.345 
9.558.171 
9.407.354 

52.955 
10.836.524 
10.708.325 

54.022 
12.060.279 
11.694.297 

101.2 
111.3 
110.4 

105,3 
114,1 
115.0 

103,1 
113,4 
113,8 

102,0 
111,3 
109,2 

DAVČNA OSNOVA I 305.926 :359;211 & 399.794 «* 455.351 '►V 644.998 117,4 111,3 113,9 M'41'.B 
število zavezancev z davčno osnovo I > 
0 26.651 26.843 26.709 27.271 27.949 100,7 99,5 102,1 102,5 
NEGATIVNA RAZUKA (odhodki > 
prihodkov) "1 188.087 'i'Kl62.476 249.042 327.152 

/v 
279.016 86,4 153,3 131,4 

'■j-i t ■ 
'85,3 

število zavezancev z negativno razliko 12.676 12.330 13.079 13.080 12.609 97,3 106,1 100,0 96,4 
Povprečni prihodki/ zavezanca 
Povprečni odhodki/ zavezanca 
Povprečna davčna osnova 1/ zavezanca 
Povprečna negativna razlika/ zavezanca 

156,314 
153,866 

6,354 
3,907 

171,826 
167,789 

7,370 
3,334 

186,156 
183,219 

7,786 
4,850 

204,636 
202,216 

8,599 
6,178 

223,248 
216,473 

11,940 
5,165 

109,9 
109,0 
116,0 
85,3 

108,3 
109,2 
105,6 
145,5 

109,9 
110,4 
110,4 
127,4 

109,1 
107,1 
138,9 
83,6 
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Povečanje davčne osnove 

Davčno osnovo, ugotovljeno kot razliko med prihodki in odhodki, morajo davčni 
zavezanci povečati za prihodke, dosežene z udeležbo pri dobičku pravnih oseb, 
vključno s plačanim davkom. 

Prav tako morajo davčni zavezanci povečati davčno osnovo za razliko med obrestmi, 
obračunanimi po skupni povprečni ponderirani medbančni letni obrestni meri in 
obrestmi, ki so jih zaračunali za posojila zaposlenim, lastnikom ali povezanim 
osebam, banke ali druge finančne organizacije pa tudi za razlike med obrestmi, 
zaračunanimi tretjim osebam in obrestmi, zaračunanimi za dana posojila lastnikom ali 
povezanim osebam. 

Do povečanja davčne osnove pride tudi pri zavezancih, ki oblikovanih investicijskih 
rezerv za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna 
sredstva ter za dolgoročne naložbe v druge osebe v RS ne porabijo do konca 
četrtega poslovnega leta. 

V primeru, ko davčni zavezanci prodajo oziroma odtujijo opredmetena osnovna 
sredstva oziroma neopredmetena dolgoročna sredstva, za katere so koristili davčno 
olajšavo prej kot v treh letih, morajo za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati 
davčno osnovo. 

Za izkoriščene davčne olajšave iz naslova investicij morajo povečati davčno osnovo 
zavezanci, ki so razporedili dobiček za udeležbo v dobičku pred potekom petih let po 
letu, v katerem so izkoristili navedeno davčno olajšavo. 

Če zavezanec predčasno prekine delovno razmerje z delavcem, za katerega je pred 
tem izkoristil davčno olajšavo za novo zaposlene delavce, mora za ta znesek 
povečati davčno osnovo. 

Iz davčnih obračunov je razvidno, da so bile davčne osnove povečane pri okoli 
sedmini davčnih zavezancev, predvsem v zadnjih treh letih, in sicer največ iz naslova , 
izkoriščenih davčnih olajšav iz naslova investicij v primeru razporeditve dobička za 
udeležbo v dobičku, v letih 2000 in 2001 preko 60 % celotnega povečanja davčnih 
osnov. 

JNfSkl V MIO SIT struktura v % 
1934 ms mo Ž0<H 200Ž 1946 1434 iOM 2001 2002 

POVEČANJE D^V.CNE OŠN6V£ 
1 Prihodki doseženi z udeležbo pri dobičku 
pravnih oseb vkllučno s plačanim davkom 

• 14,531 

1.563 

1.902 

732 

10.332 
301 

1.745 

B.284 

0 

37,6.7.0 

1.714 

1.224 

1 052 

13.880 
592 

3.409 

9.680 

0 

.34,904 

2.662 

1.088 

1.324 

29.531 
1.077 

4.979 

23.474 

0 

32.833 

4.155 

1.172 

1.033 

26.473 
516 

6.138 

19.818 

0 

27,926 

5.313 

1.579 

584 

20.450 
678 

6.974 

12.773 

25 

i.loo;o 

10,8 

13.1 

5.0 

71,1 
2.1 

12,0 

57,0 

0,0 

1.100.0 

9,7 

6.9 

6.0 

77,4 
3,3 

19,3 

54.8 

0,0 

il.00,0 

7.7 

3,1 

3.8 

85.3 
3.1 

14.4 

67.8 

0.0 

100,0 

12.7 

3,6 

3,1 

80.6 
1.6 

18.7 

60,4 

0,0 

„1.00,0 

19,0 

5,7 

2.1 

73,2 
2.4 

25,0 

45,7 

0.1 

2. Razlika med obrestmi obračunani po 
skupni povprečni ponderirani medbančni 
letni obrestni meri in obrestmi.... 
3. Razlika med obrestmi, ki jih je banka ali 
druga finančna organizacija zaračuna 
tretjim osebam in obrestmi.... 
4. Neporabljen del investicijskih rezerv ter 
izkoriičene davčne olajiave za prodana oz. 
odtujena sredstva 

• Neporabljen del investicijskih rezerv 
• Izkoriičene davčne olajiave iz naslova 

investicij v primeru prodale oz. odtujitve 
sredstev 

■ Izkoritčene davčne olajiave iz naslova 
Investicij v primeru razporeditve dobička za 
udelelbo v dobičku 

• Povečanje davčne osnove za izkoriščene 
davčne olajiave za novo zaposlene delavce 
zaradi predčasne prekinitve del. razmerja 
Število zavezancev, ki so povečali davčno 
osnovo 
Dele2 povečanja davčne osnove v davčni 
osnovi II 

2.908 

4,75% 

3.314 

4,92% 

3.625 

8.66% 

3.908 

7,21% 

4 224 

4.33% 
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Zmanjšanje davčne osnove 

Davčni zavezanci zmanjšajo davčno osnovo I za dobiček, ki so ga prenesli iz tujine, 
če je bil od tega dobička plačan ustrezen davek v tujini, za prejete obresti od 
kratkoročnih in dolgoročnih vrednostnih papirjev, ki so jih do 8. aprila 1995 izdale 
Republika Slovenija, občine ali javna podjetja, ki so jih ustanovile Republika Slovenija 
ali občine, ter za že obdavčene, neporabljene dolgoročne rezervacije stroškov, ki so 
jih davčni zavezanci izkazali v prihodkih. 

Pri zadrugah se davčna osnova zmanjša še za del presežka, ki ga je zadruga 
dosegla v poslovanju s člani (ristorno), vendar pod pogojem, da izplačajo ristorno 
članom glede na njihovo poslovanje z zadrugami ter da izplačilo temelji na na članovi 
pravici, zagotovljeni v zadružnih pravilih ter na sklepu upravnega odbora zadruge. 

Če davčni zavezanci ugotovijo, da je njihova razlika med prihodki vključno s 
povečanjem davčne osnove in odhodki vključno z zmanjšanjem davčne osnove 
negativna, izkažejo izgubo v davčnem izkazu. Tako izkazano izgubo davčni 
zavezanci pokrivajo z zmanjšanjem davčne osnove v naslednjih petih letih. 

Navedeni zadnji dve znižanji davčni zavezanci uveljavljajo od Davčne osnove II in 
sicer največ v višini razpoložljive davčne osnove II. 

Iz obračunov davka od dobička pravnih oseb je razvidno, da se v zadnjih davčnih 
obdobjih največ zmanjšanj davčne osnove nanaša na pokrivanje izgub iz preteklih let 
ter na že obdavčene, neporabljene dolgoročne rezervacije stroškov, ki jih davčni 
zavezanci izkažejo v svojih prihodkih. S pokrivanjem izgub iz preteklih let si je v letu 
2002 zmanjšalo davčno osnovo več kot 16 % davčnih zavezancev, ki so imeli 
pozitivno davčno osnovo I (razlika med prihodki in odhodki je večja od nič), davčna 
osnova se je na račun pokrivanja izgub iz preteklih let v zadnjem davčnem obdobju 
zmanjšala za 12,5 %, Skupaj so vsa zakonsko možna zmanjšanja povzročila za 
13,7% nižjo davčno osnovo. 

ZNESKI V MIO SIT struktura v % 
199B 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002 

ZMANJŠANJE DAVČNE .OSNOVE 
Dobitek prenesen iz tujine 

>ii<52«-832 
826 

2.188 

4.027 

586 

2.220 

5.320 

;«£.38'168 
434 

1.450 

5.725 

.38.345 
1.808 

193 

5.562 

^•88.273 
1.174 

120 

6.663 

100,0 
1,9 

5,1 

9.4 

100,0 
1,3 

5.0 

12.1 

100,0 
1.1 

3,8 

15,0 

100,0 
4.7 

0,5 

14,5 

ioo;o 
1,3 

0,1 

7,5 

Prejele obresti od kratkoročnih in 
dolgoročnih vredn. pap., ki so jih Izdale 
RS. občine ali javna podjetja, kl so jih 
ustanovile RS ali občine 
Neporabljene te obdavčene 
dolgoročne rezervacije stro5kov 
Pokrivanje izgub iz preteklih let 35.769 35.980 30.541 30.773 80.310 83,5 81,5 80,0 80,3 91,0 
Zadružni ristorno 22 22 18 10 7 0,1 0,1 0,0 0,0 0.0 
število zavezancev, ki so zmanjšali 
davčno osnovo 5.418 

14,00% 

5.601 

12,28% 

5.800 

9,55% 

5.781 

8,42% 

5.699 

13,69% 
belež zmanjšanja davčne osnove v 
davčni osnovi 1 
DAVČNA OSNOVA 11.;,» 
Število zavezancev z davčno osnovo II 
>0 
DAVČNA IZGUBA" 
Število zavezancev z davčno izgubo 
Razmerje med davčno izgubo in 
davčno osnovo II 

.,*311.910 

26.592 
"Ti 86.584 

12.601 

0,5982 

367.099 

26.820 
%160.B24 

12.259 

0,4381 

•i-S',424.558 

26.700 
S3&&723 

12.969 

0,5811 

477.822 

27.291 
324.354 

12.972 

0,6788 

X „682.342 

28.024 
276.342 

12.491 

0,4172 
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Davčne olajšave 

Davčnim zavezancem se priznava davčna olajšava v višini 40% (do leta 1997 20%) 
investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva (razen v osebna motorna 
vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva. Iz podatkov davčnih obračunov je 
razvidno, da se več kot 70% skupnih izkoriščenih davčnih olajšav nanaša na 
navedeno davčno olajšavo, v zadnjih petih letih jo je uveljavilo preko 63 % davčnih 
zavezancev s pozitivno davčno osnovo. 

V višini 10 % davčne osnove lahko davčni zavezanci izkoristijo davčno olajšavo tudi 
za oblikovanje investicijskih rezerv za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva 
(razen v osebna motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva ter za 
dolgoročne naložbe v druge osebe v Republiki Sloveniji. Olajšavo iz naslova 
investicijskih rezerv je uveljavilo v zadnjih treh letih dobrih 51 % zavezancev s 
pozitivno davčno osnovo, v skupnih davčnih olajšavah je leta 2002 zavzemala 21 %. 

Davčno olajšavo lahko uveljavljajo zavezanci tudi za zaposlovanje pripravnikov 
oziroma drugih delavcev, ki prvič sklepajo delovno razmerje oziroma so bili določeno 
obdobje 6 mesecev prijavljeni na zavodu za zaposlovanje, in sicer v višini 30 % 
izplačanih plač teh zaposlenih za obdobje enega leta. Uveljavljanje te olajšave se 
zmanjšuje, saj je leta 2002 predstavljala v strukturi skupnih davčnih olajšav leta le še 
0,4 % (0,8% leta 1996), uveljavilo pa jo je 953 davčnih zavezancev (leta 1996 2.204 
zavezancev), kar je dobre 3 % vseh zavezancev s pozitivno davčno osnovo II. 

Davčnim zavezancem, ki zaposlujejo invalide, se prizna olajšava v višini 50% 
izplačanih plač invalidov, za zaposlene invalide s 100% telesno okvaro in gluhoneme 
osebe, pa se prizna davčna olajšava za 70% izplačanih plač tem osebam. Delež 
olajšave za zaposlene invalide v skupnih davčnih olajšavah zavzema 3%, v davčnem 
obračunu za leto 2001 jo je uveljavilo 989 davčnih zavezancev (3,5 % zavezancev s 
pozitivno davčno osnovo I). 

Pri zavarovalnicah in hranilno kreditnih službah se davčna osnova zmanjša še za 
oblikovane rezerve iz dobička. Skupaj se davčne olajšave priznavajo davčnim 
zavezancem največ do višine njihove davčne osnove. 

Iz davčnih obračunov je razvidno, da so zaradi uveljavljanja davčnih olajšav davčni 
zavezanci v letu 1998-2001 znižali davčno osnovo za skoraj za slabo polovico, v letu 
2002 pa za 40 %.  

ZNESKI V MIO SIT struktura v % 
1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002 

davCne olajšave skupaj 
Investicijska vlaganja 
Davčna ugodnost za začetno investicijo 
v EC-Vlaganja v osnovna sredstva 
Investicijska rezerva 
Rezerve pri zavarovalnicah 
Olajšava za novo zaposlene delavce 
Da vina ugodnost za odpiranje novih 
delovnih mest v EC 
Olajšava za zaposlene Invalide 
Rezerve pri hranilno kreditnih službah 
Financiranje pokojninskega načrta 

141.682 
109.083 

0 
24.619 

1.410 
1.167 

0 
5.022 

382 
O 

163.578 
124.423 

0 
28.886 
3.992 
1.054 

0 
4.957 

266 
0 

190.992 
146.008 

0 
35.175 

2.421 
1.143 

0 
5.988 

192 
65 

214.929 
162.189 

0 
40.556 

1.077 
1.009 

0 
6.513 

208 
3.376 

258.107 
180.418 

321 
54.814 
3.152 

987 

15 
7.858 

314 
10.228 

100,0 
77,0 

0,0 
17,4 

1,0 
0.8 

0,0 
3,5 
0,3 
0,0 

100,0 
76,1 

0,0 
17,7 
2.4 
0.6 

0.0 
3.0 
0.2 
0.0 

100,0 
76,4 

0,0 
18,4 

1,3 
0,6 

0,0 
3,1 
0,1 
0,0 

100,0 
75,5 

0,0 
18,9 
0,5 
0,5 

0,0 
3.0 
0.1 
1,6 

100,0 
69,9 

0.1 
21,2 

1.2 
0,4 

0,0 
3,0 
0,1 
4.0 

Delež davčnih oljašav v davčni osnovi I 46,31% 45,54% 47,77% 47,20% 40,02% 
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Davčna izguba, davčna osnova in davek 

Po vseh zakonsko določenih povečanjih oziroma zmanjšanjih davčnih osnov lahko 
davčni zavezanci ugotovijo davčno izgubo, ki jo lahko z zmanjševanjem davčne 
osnove pokrivajo v naslednjih petih letih (prenos izgube naprej). Seveda pa takšno 
zmanjševanje ne sme presegati višine tekoče ugotovljene davčne osnove, ker 
zakonsko dopustno zmanjševanje osnove ne sme povzročati »nove« davčne izgube. 
Iz podatkov davčnih obračunov za zadnjih sedem let je razvidno, da je bila še v letu 
1996 davčna izguba višja od pozitivne davčne osnove (pred uveljavljanjem davčnih 
olajšav), in sicer za dobre 4 %, v letu 2002 pa je bila davčna izguba za skoraj 60 % 
nižja od davčne osnove II, kar sicer poenostavljeno pomeni, da od davčnih 
zavezancev, ki so izkazali davčno izgubo v naslednjih letih, kljub pozitivnim davčnim 
osnovam, ne bo dodatnega prihodka v državni proračun. Z ekonomsko- razvojnega 
in davčno- sistemskega zornega kota pa je večletni prenos izgub pomembna 
zakonska rešitev, tako za stabilnost davčnih zavezancev, kot tudi za stabilnost 
davčnega sistema in običajen v davčnih sistemih po svetu. 

Po povečanjih, zmanjšanjih oziroma izkoriščenih davčnih olajšavah davčni zavezanci 
ugotovijo davčno osnovo, od katere obračunajo davek po stopnji 25 %. 

Iz davčnih obračunov je razvidno, da se število davčnih zavezancev s pozitivno 
davčno osnovo za obdavčitev v zadnjih štirih letih bistveno ne spreminja, njihova 
ekonomska moč pa se realno povečuje, s tem pa tudi davčna kapaciteta. Tako je v 
letu 1996 povprečna davčna obveznost zavezancev s pozitivno davčno osnovo (po 
vseh znižanjih in olajšavah) znašala 1.301 tisoč tolarjev na zavezanca, v letu 2002 
pa že bistveno več, in sicer 4.032 tisoč tolarjev na zavezanca. 

Inv. olajšava 
27% 

Dav: osnova III 
■Vi: 

Razdelitev davčne osnove II v letu 2002 

Rn. pok. načrta 
1,5% 

i Zadružni ristorno 
0,001% 

Rez. pri hran. kred. 
službah 
0,05% 

Rez. pri 
-zavarovalnicah 

0.5% 

01 za novo 
- zaposlene deL 

0,2% 

01. za zaposlene 
inv. 

1,2% 
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III. PREGLEDNICE IN GRAFI 

Analiza obračunov DDPO v letih 1998-2002 

ZNESKI V MIO SIT INDEX 
1998 1999 2000 2001 2002 99/98 00/99 01/00 02/01 

DAVČNA OSNOVA I 305.926 •359.211 399.794 • 455.351 ■ 644.998 117,4 11.1,3 113,9 "141,6 
Število zavezancev z dav. osn. I > 0 26.651 

14.531 
7.041 

26.843 
17.670 
8.126 

26.709 
34.604 

7.609 

27.271 
32.833 

7.563 

27.949 
27.926 

7.956 

100,7 
121.6 
115.4 

99.5 
195,8 
93.6 

102,1 
94,9 
99 4 

102,5 
85,1 

105,2 
POVEČANJE DAVČNE OSNOVE 
ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE 
DAVČNA OSNOVA II 311.910 367.099 5 424.556 477:822 " 662.342 .7t17;7 •11'5;7 mm ;138,6 
Število zavezancev z dav. osn. II > 0 26.592 

186.584 
12.601 

177.473 
141.682 

26.820 
160.824 
12.259 

199.581 
163.578 

26.700 
246.723 

12.969 
221.551 
190.992 

27.291 
324.354 

12.972 
245.711 
214.929 

28.024 
276.342 

12.491 
338.424 
358.107 

100,9 
86.2 
97.3 

112.5 
115,5 

99,6 
153,4 
105,8 
111,0 
116,8 

102,2 
131,5 
100,0 
110,9 
112,5 

102,7 
85.2 
96.3 

137,7 
120,1 

DAVČNA IZGUBA 
Število zavezancev z dav. izgubo 
ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE II 

od tega davčne olajšave 
DAVČNA OSNOVA III .. •»134.863 r -167.514 203.246 ,'•232.112 ~r323.684 ,124.2 12V.3 114,2 139,5 
Število zavezancev z dav. osn. III > 0 18.522 18.781 18.939 19.394 19.942 101,4 100,8 102,4 102,8 
DAVEK 33.716 41.686 50.275 57.403 80.402 123,6 120,6 114,2 140,1 
Povprečni davek/ zav. (v 1000 SIT) 700 

1.820 

855 

2.220 

979 

2.655 

1.084 

2.960 

1.488 

4.032 

122,1 

121,9 

114.5 

119.6 

110,7 

111,5 

137,3 

136.2 
Povprečni davek/ zavavezanca z 
davčno osnovo III (v 1000 SIT) 
Davek/ Davčna osnova 1 
Davek/ Davčna osnova II 
Davek/ Davčna osnova III 

11,02% 
10,81% 
25,00% 

11,60% 
11,36% 
24,89% 

12,58% 
11,84% 
24,74% 

12,61% 
12,01% 
24,73% 

12,47% 
12,14% 
24,84% 

105,3 
105,1 
99,5 

108,4 
104,3 
99,4 

100,2 
101,5 
100,0 

98,9 
101,0 
100,4 

80.000 

70.000 

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

90.000 

Število zavezancev s pozitivno davčno osnovo III in njihov 
davek od dobička (v mio SIT) 

2000 2002 

□ ŠTEVILO ZAVEZANCEV □ DAVEK 

1998 
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Analiza kapacitete olajšave za donacije 

ZNESKI V MIO SIT INDEX 
1998 1999 2000 2001 2002 99/98 00/99 01/00 02/01 

Prihodki 7.526.034 
22.578 

7.339.994 
22.020 

6.124.352 
18.373 
26.091 

8.374.607 
25.124 

8.258.891 
24.777 

7.059.591 
21.179 
26.701 

9.558.171 
28.675 

9.520.785 
28.562 

8.046.301 
24.139 
26.647 

10.836.524 
32.510 

10.639.419 
31.918 

8.921.539 
26.765 
27.233 

12.060.279 
36.181 

11.918.595 
35.756 

10.460.565 
31.382 
27.908 

111,3 

112,5 

115,3 

102,3 

114,1 

115,3 

114,0 

99,8 

113,4 

111,7 

110,9 

102,2 

111,3 

112,0 

117,3 

102,5 

0,3% teh prihodkov 
Prihodki brez oproščenih po 6. členu ZDDPO 
0,3% teh prihodkov 
Prihodki zav. z 0.0. II > 0, brez oproščenih 
po 6. členu ZDDPO 
0,3% teh prihodkov 
Število zavezancev 

Davčni zavezanci po pravnoorganizacijski obliki v letu 2002 po obračunu 

Davek v SIT STR. V% 
DRUŽBA Z OMEJENO ODGOV. D.O.O. 
DELNIŠKA DRUŽBA D.D. 
BANKA D.D. 
ZAVAROVALNICA D.D. 
INVESTICIJSKA DRUŽBA I.D. (D.D.) 
JAVNI ZAVOD 
DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE D.U. (D.O.O.) 
BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA 
KOMANDITNA DRUŽBA K.D. 
ZAVOD 
DRUŽBA Z NEOMEJENO ODGOV. D.N.O. 
ostalo 

40.873.476.334 
20.581.395.134 
13.348.626.905 
2.272.242.070 

521.225.387 
445.324.449 
405.537.841 
331.588.254 
294.154.375 
256.066.662 
232.250.470 

839.848.456 

50,84 
25,60 
16,60 
2,83 
0,65 
0,55 
0,50 
0,41 
0,37 
0,32 
0,29 
0,01 

SKUPAJ 80.401.736.337 100 
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Efektivna davčna stopnja po velikosti pravne osebe 
1 ooc ■" inno0/-w leta 1996 in leta 2002 (v %) 

Delež davka od dobička malih, srednjih in velikih pravnih oseb 

1996 1997 1998 

D mala 
1999 

□ srednja 

2000 2001 
□ velika 

2002 
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Delež področja v bruto dobičku in davku od dobička v vseh leta 2002 

■ Bruto dobiček □ Davek j 

Izkoriščene olajšave po področjih standardne klasifikacije dejavnosti v letu 
2002 * 

Št. 
zav. 

Inv. olajšava Inv. rezerva 
Inv. rez. / 
Dav.06.ll 

2002 SKD 
Znesek v 
mlo SIT 

Delež v 
SKUPAJ ŠL zav. 

Oetežzav.. 
kJ 60 jo 
uvaljevtjali 

Znesek v 
mlo SIT 

Delež v 
SKUPAJ ŠL zav. 

Delež zav.. 
ki sojo 
uvaljevijali 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 

KMETIJSTVO, LOV, GOZDARSTVO 
RIBIŠTVO 
RUDARSTVO 
PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 
OSKRBA Z ELEKTRIKO, PUNOM IN VODO 
GRADBENIŠTVO 
TRGOVINA. POPRAVILA MOT. VOZ. 
GOSTINSTVO 
PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 
RN.POSRED.BREZ ZAVAROVALNIŠTVA.SKLADOV 
POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI 
JAVNA UPRAVA,OBRAMBA,SOCIALNO ZAVAROV. 
IZOBRAŽEVANJE 
ZDRAVSTVO.SOCIALNO VARSTVO 
DRUGE JAVNE, SKUPNE IN OSEBNE STOR. DEJ. 

667 
69 
56 

6.296 
124 

2 943 
13049 

1.460 
1.999 

573 
9.725 

383 
1.292 

743 
3.738 

1.742 
14 

1.294 
67.886 

1.595 
6.642 

40.951 
4.545 

14.275 
12.851 
21.654 

69 
840 

1.649 
4.139 

1,0% 
0.0% 
0,7% 

37.7% 
0,9% 
3.7% 

22.7% 
2.5% 
7,9% 
7,1% 

12,0% 
0.0% 
0,5% 
0.9% 
2.3% 

195 
17 
28 

3.194 
53 

1.258 
5.008 

432 
868 
227 

4.513 
73 

579 
344 
716 

29% 
25% 
48% 
51% 
43% 
43% 
38% 
30% 
43% 
40% 
46% 
19% 
45% 
48% 
19% 

284 
4 

88 
18.747 
1.336 
1.658 
9.582 

622 
3.555 

11.524 
5.656 

4 
113 
275 
972 

0.5% 
0.0% 
0.2% 

34.4% 
2.5% 
3.0% 

17,6% 
1.1% 
6.5% 

21,27. 
10.4% 
0.0% 
0.2% 
0.5% 
1.8% 

128 
13 
19 

2.541 
33 

1.084 
4.373 

309 
605 
219 

4.011 
28 

225 
231 
483 

19% 
19% 
33% 
40% 
27% 
37% 
34% 
21% 
30% 
38% 
41% 

7% 
17% 
31% 
13% 

7.7% 
8.0% 
2.2% 
9,0% 
7.4% 
8.3% 
8.5% 
7.2% 
9.2% 
7.9% 
7.8% 
2,4% 
6,4% 
7.6% 
8.1% 

SKUPAJ 43,119 • 180.147 100,0% 17.503 . m ./^54.421 100,0% 14.302 33* S.4% 
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Deleži investicij v osnovna sredstva v letu (v odstotkih) 

1996 1997 1998 1999 2000 

SKUPAJ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA . 96,20 - 94,99 95,37 <:.V 94,36 94,95 

Gradbeni objekti 43,84 43,31 42,31 41,83 46,02 
Stanovanjske zgradbe 
Druge visoke gradnje 
Nizke gradnje in hidrogradnje 

1,57 
21,78 
20,50 

1,88 
23,01 
18,42 

2,11 
24,76 
15,44 

0,80 
24,12 
16,91 

2,26 
23,77 
19,99 

Stroji in oprema 52,13 51,44 52,83 52,30 48,79 
Transportna oprema 9,151 7,12 9,50 7,48 8,13 

Osebni avtomobili 
Tovornjaki 
Druga vozila in oprema 

Drugi strojijn oprema 
Kovinske konstrukcije 
Delovni stroji 
Kmetijski traktorji in oprema 
Pisalni stroji in računalniki 
Drugi električni stroji in naprave 
Elektronska oprema in aparati 
Medicinska oprema in optič. ins. 
Pohištvo in notranja oprema 

5,99 
2,10 
1,06 

42,98 
1,65 

16,91 
0,27 
7,58 
3,71 
4,46 
2,35 
6,06 

4,13 
1,96 
1,03 

44,32 
3,02 

17,93 
0,28 
7,20 
3,41 
5,13 
2,08 
5,27 

4,12 
2,28 
3,11 

43,33 
3,88 

17,52 
0,43 
6,79 
3,03 
5.44 
1.77 
4.45 

4,12 
2,51 
0,85 

44,82 
3,07 

15,69 
0,23 
7,51 
5,69 
6,32 
1,64 
4,67 

4.61 
1,87 
1,66 

40,65 
2,94 

15,14 
0,17 
6,04 
4.62 
6,91 
1,33 
3,51 

Dolgoletni nasadi in osnovna čreda 0,23 0,24 0,23 0,23 0,15 
Osnovna čreda 
Dolgoletni nasadi 

0,13 
0,10 

0,12 
0,13 

0,12 
0,11 

0,12 
0,11 

0,09 
0,06 

NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA *?'• 3,80 •5,01 4,63 '*• 5,64 5,05 
Studije in projekti 
Programska oprema 
Patenti, licence, blagovne znamke 
Zabava, izvirna književna in umetniška dela 

Stroški transakcij zemljišča 
Zlato, dragi kamni in druge vrednosti 

2,70 
0,69 
0,16 
0,25 

0,12 
0,07 

3,82 
0,82 
0,17 
0,20 

0,15 
0,04 

3,29 
1,14 
0,00 
0,20 

0,16 
0,06 

3,86 
1,59 
0,00 
0,19 

0,26 
0,08 

3,38 
1,49 
0,00 
0,17 

0,06 
0,12 

Vir: SURS 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

p) Naslov predloga akta: 
recJlog zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - prva 

Uravnava (EVA: 1999-1611-0013) 

Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma 
0 Pridružitvi": 
®) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
Jjiašajo na predloženo gradivo: 

člen Evropskega sporazuma 

'2Pol ^a^nem ol:)se9u so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: - jih ni. 

al ^1<'aclnost predloga akta s predpisi ES: ) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo 
Podlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno 

R 'aieno, neusklajeno): 
radivo je v celoti usklajeno z direktivami: 90/435/EEC, 90/434/ 

in 2003/49/EC 
' je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: / 
1 Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: / 

-j Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
"ledenimi pravnimi viri ES (leto): 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
V postopku prevajanja 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 
ne 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...): 
Strokovno verifikacijo zakona je na podlagi pogodbe opravil IBFD 
(International Bureau of Fiscal Documentation) iz Amsterdama 
januarja 2000 in kasneje tudi posebna misija IMF (International 
Monetary Fund) novembra 2001. V začetnih fazah priprave 
zakona je bila nudena strokovna pomoč predstavnikov OECD. 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
ES in upoštevanje roka za uskladitev: 
V državnem programu je predviden sprejem tega zakona do 
konca marca 2004 (2004-I). 
Predlog zakona ima v državnem programu identifikacijsko številko: 
ZAKO 1607. 

Ime in priimek ter podpis Podpis ministra oziroma 
vodje pravne službe: predstojnika organa: 

Andreja Kert dr. Dušan MRAMOR 
državna podsekretarka minister 
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Zahteva za splošno razpravo o 

PREDLOGU ZAKONA 0 DRUŠTVIH (Z0ru-1) 

" Pnra obravnava - EPA 1087 - III 

^Ržavni zbor 
^PUBLIKE SLOVENIJE 
Sk"plna poslancev 

Ljubljana, 16.1.2004 

NADEVA: Zahteva za splošno razpravo o predlogu zakona 

^ Podlagi prvega odstavka 122. člena poslovnika Državnega 
0ra podpisani poslanci zahtevajo, da se o tem predlogu 

*akona opravi splošna razprava o naslednjem predlogu 
zakona: 

2<>kon o društvih ZDru-1, EPA: 1087 - III 

^ i6 bil poslancem posredovan v obravnavo 8. januarja 2004. 

Skupina poslancev: 

1. Drobnič mag. Janez, l.r. 
2. Bajuk dr. Andrej, l.r. 

3. Tisovic Marija Ana, l.r. 
4. Peterle Alojz, l.r. 

5. Bernik dr. Jožef, l.r. 
6. Mamić Ivan, l.r. 

7. Sok Alojz, l.r. 
8. Tanko Jože, l.r. 

9. Sušnik Franc, l.r. 
10. Vizjak mag. Andrej, l.r. 
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Zahteva za splošno razpravo o 

PREDLOGU ZAKONA 0 DOHODNINI (ZDoh-11 

Hrva obravnava - EPA 1088 - III 

državni zbor 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
lupina poslancev 

Obijana, 07. januar 2004 

Zadeva: ZAHTEVA PO SPLOŠNI RAZPRAVI 

P°slancem Državnega zbora RS je bil 31.12.2003 posredovan 
Predlog zakona o dohodnini - prva obravnava - EPA 1088-111. 

^3 podlagi prvega odstavka 122. člena poslovnika Državnega 
*uora RS podpisana skupina poslancev zahteva, da se o 
"uvedenem predlogu zakona opravi splošna razprava. 

SKUPINA POSLANCEV: 

1. Cukjati France, l.r. 
2. Pukšič Franc, l.r. 

3. Kelemina Branko, l.r. 
4. Petan Rudolf, l.r. 

5. Sušnik Franc, l.r. 
6. Zamernik Bogomir, l.r. 

7. Jerovšek Jožef, l.r. 
8. Rupar Pavel, l.r. 

9. Janša Janez, l.r. 
10. Brejc dr. Mihael, l.r. 

11.Vizjak mag. Andrej, l.r. 
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Zahteva za splošno razpravo o 

PREDLOGU ZAKONA 0 DAVKU OD 

) DOHODKOV PRAVNIH OSED (ZDDP0-1) 

~ Drva obravnava - EPA 1089 - III 

^RŽAVNI zbor 
"^PUBLIKE SLOVENIJE 
lupina poslancev 

Ljubljana, 19.1.2004 

*ADEVA: Zahteva za splošno razpravo o predlogu zakona 

Podlagi prvega odstavka 122. člena poslovnika Državnega 
zbora Podpisani poslanci zahtevajo, da se o tem predlogu 
*akona opravi splošna razprava o naslednjem predlogu 
zakona: 

j^kon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1) 
fcpA -1089 - III 

ki je bil poslancem posredovan v obravnavo 12. januarja 2004. 

Skupina poslancev: 

1. Bajuk dr. Andrej, l.r. 
2. Bernik dr. Jožef, l.r. 

3. Drobnič mag. Janez, l.r. 
4. Tisovic Marija Ana, l.r. 

5. Mamić Ivan, l.r. 
6. Sok Alojz, l.r. 

7. Tanko Jože, l.r. 
8. Sušnik Franc, l.r. 

9. Vizjak mag. Andrej, l.r. 
10. Kelertiina Branko, l.r. 
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kročilo 

Realizaciji programov ukrepov za 

ODPRAVO POSLEDIC PLAZOV VEČJEGA 

OGSEGA ZA LETO 2003 (ZAR) 

EPA 1098-III 

vlada republike Slovenije 

številka: 224-07/2000-13 
HUbljana, 24.12.2003 

Republike Slovenije je na 54. seji dne 24.12.2003 sprejela: 

Poročilo o realizaciji programov ukrepov za odpravo 
Posledic plazov večjega obsega za leto 2003, 

ki ga pošilja na podlagi 17. člena Zakona o ukrepih za odpravo 
posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega za leto 
2000 in 2001. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 224-07/2000-13 
Ljubljana, dne 24.12.2003 

* 

POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMOV UKREPOV ZA ODPRAVO 
POSLEDIC PLAZOV VEČJEGA OBSEGA 

ZA LETO 2003 
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UVOD 

Na podlagi 17. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov 
večjega obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni list RS št:21/2002), (v nadaljevanju: zakon) 
podajamo v nadaljevanju poročilo o realizaciji programa ukrepov za leto 2003. 

1. PLAZ STOVŽE V OBČINI BOVEC 

POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA UKREPOV V LETU 2003 

Z namenom odprave posledic in preprečitve širjenja plazu Stovže je Vlada Republike 
Slovenije s sklepom št. 224-07/2000-10 z dne 22.05.2003 sprejela program ukrepov za 
odpravo posledic plazu Stovže v občini Bovec za leto 2003 ter dopolnitve in spremembe 
programa s sklepom št. 224-07/2000-11 z dne 18.09.2003 in s sklepom št.: 409-00/2001-173 
z dne 16.10.2003, v višini 347.428.519 tolarjev 

S programom so bili opredeljeni ukrepi za: 

1. Nadaljevanje z zakonom določenih del za vzdrževanje že izvedenih interventnih 
ukrepov, in sicer: 
- vzdrževanje sistema opazovanja, 
- vzdrževanje izvedenih interventnih ukrepov in 
- izvedba nujnih del za ustalitev plazu in preprečitev širjenja plazu med izvajanjem 
ukrepov. 

2. Izvedbo nalog vezanih na izdelavo lokacijskega načrta za vplivno območje plazu 
Stovže v občini Bovec. 

Poraba sredstev je razvidna iz priloženega tabelarnega pregleda porabe sredstev v letu 
2003. 

Add 1) 

V okviru vzdrževanja že izvedenih interventnih del so bila izvedena dela na : 

vzdrževanju postavljenega alarmnega sistema za pravočasno obveščanje prebivalstva 
o nevarnosti, 

izvedbi aerosnemanja plazu, 

zagotavljanju stalne protočnosti vodotokov za preprečitev poplavne nevarnosti in 
zagotavljanju minimalnega retenzijskega prostora za morebitne manjše drobirske 
tokove, in sicer na Mangartskem potoku, Predelici, Koritnici in Možnici s sprotnim 
formiranjem in obnovo pretočnih profilov, pospeševanju naravnih procesov odnašanja 
naplavljenega materiala, in sicer: 
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vzdrževalna dela na strugi Mangartskega potoka ter ureditev struge v območju 
propusta pod Mangartsko cesto z namenom zagotavljanja prevoznosti 
Mangartske ceste, 
formiranje osnovne struge Predelice in Koritnice med mostom v Gorenjem Logu 
in Novim mostom, 
ureditev Koritnice dolvodno od Možnice, 
vzdrževanje odvodnje na plazu Stovže, in sicer popravilo cevovovoda v Štengi 
in popravilo cevovoda pod malim Vršičem. 

Z izvajanjem ukrepov je bila zagotovljena povečana stopnja varnosti prebivalstva. 

Add 2) 

Za vplivno območje plazu Stovže v občini Bovec so pridobljene posebne strokovne podlage 
ter izdelan lokacijski načrt. Uredba Vlade RS o sprejetju lokacijskega načrta je, skladno s 28. 
členom zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz 
let 2000 in 2001. (Uradni list RS, št. 21/02), podlaga za pripravo tehnične dokumentacije po 
predpisih o graditvi objektov in predpisih o varstvu okolja, na podlagi katerih se izda 
9radbeno dovoljenje ter izvede parcelacija zemljišč. 

V lokacijskem načrtu, kot državnem prostorskem aktu, so določene (opisane in ustrezno 
grafično prikazane) podrobne rešitve glede prometno tehničnega, komunalnega, 
varnostnega, okolje varstvenega načina urejanja prostora kakor tudi urbanističnega, 
arhitekturnega in krajinskega oblikovanja posega v prostor. 

Izdelava lokacijskega načrta ni bila povsem skladna z odlokom o programu priprave ker je v 
času obravnave osnutka lokacijskega načrta prišlo do predlogov, ki so zahtevali obdelavo 
dodatne variante, t.j. proučitev možnosti večjega posega v prostor na plazu samem in s tem 
zmanjšanja posegov v kraju Log pod Mangartom. 

Strokovna odločitev o izvedbi predlagane variante B izhaja iz izvedljivosti predlaganih 
ukrepov ter njihovega vpliva na tehnično obvladovanje ponovljivega dogodka. Tako se je kot 
realnejša pokazala izvedba obsežnejših ukrepov v dolini, ki pri ponovitvi dogodka območje 
neposredne ogroženosti omejujejo na območje izven današnje pozidave, če ne upoštevamo 
Porušenih in poškodovanih objektov pri dogodku novembra 2000. 

V lokacijskem načrtu so obravnavana naslednja območja, posegi in ureditve, od severa proti 
jugu: 

ureditev plazu Stovže, 
območje Mangartske planine, 
ureditev Mangartskega potoka, vključno s premostitvami, 
vzpostavitev prevoznosti mangartske cesta RT 902/1019 Strmec - Mangart, 
zajetje za MHE Log, 
ureditev območja ob mostu pri Mlinču, 
novi viadukt čez Mangartski potok pri Mlinču na regionalni cesti R2 - 203 Predel - 
Bovec, 
pregrada na Predelici, 
širitev ožine in poglobitev struge na Predelici v Zgornjem Logu, 
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novi most čez Predelico v Zgornjem Logu na regionalni cesti R2 - 203 Predel - Bovec, 
nova brv v Repešču, 
nova brv pri Matijevcu, 
ureditev sotočja Predelice in Koritnice, 
ureditev strug Predelice in Koritnice z izlivnimi območji pritokov, 
ureditve deponije v Zgornjem Logu, 
obrežni zidovi in nasip v Zgornjem Logu, 
obrežni zidovi in nasip v Spodnjem Logu, 
izpust za MHE Roje, 
ureditev spodnje deponije, 
zajetje za MHE Možnica, 
elektroenergetski in komunalni vodi. 

TABELARNI PREGLED PORABE SREDSTEV - PLAZ STOVŽE V OBČINI BOVEC 

v tolarjih 
PLAZ STOVZE 

UKREP SPREJET PROGRAM 
1. Izvedba nujnih del za ustalitev plazu in 

preprečitev širjenja plazu med izvajanjem 
ukrepov, vzdrževanje sistema opazovanja 
vplivnega območja plazu med izvajanjem 
ukrepov ter vzdrževanje izvedenih ukrepov 

Realizacija 
NAKAZILA 

1.1. Vzdrževanje sistema opazovanja vplivnega območja plazu 
med izvajanjem ukrepov 

Skupaj 1.1. 1.928.740 631.700 
1.2. Vzdrževanje izvedenih interventnih ukrepov in 

zaeotavlianie delovanja vodovoda 
Skupaj 1.2. 83.268.440 81.800.473 

1J. Izvedba nujnih del za ustalitev plazu in preprečitev 
Širjenja plazu med izvajanjem ukrepov 

Skupaj 1.3. 0 0 
SKUPAJ 1. 85.197.180 82.432.173 

2. Priprava lokacijskega načrta 
SKUPAJ 2. 127.000.000 97.873.132 

3. Stroški inženiringa, strokovnega odbora in 
zunanjih sodelavcev 
SKUPAJ 3. 7.8S9.859 7.724.335 
SKUPA J OD 1. DQ 3. 220.057.039 188.029.640 
PRENESENE OBVEZNOSTI IZ LETA 2002 ■ 

DELA IZVEDENA V LETU 2002 127.371.480 138.819.607 
SKUPAJ LETO 2003 347.428.519 326.849.247 
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2. PLAZ MACESNIK V OBČINI SOLČAVA 

POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA UKREPOV V LETU 2003 

2 namenom odprave posledic in preprečitve širjenja plazu Macesnik je Vlada Republike 
Slovenije s sklepom št. 224-07/2000-10 z dne 22.05.2003 sprejela program ukrepov za 
odpravo posledic plazu Macesnik v občini Solčava za leto 2003 ter dopolnitve in spremembe 
Programa s sklepom št. 224-07/2000-11 z dne 18.09.2003 in s sklepom št.: 409-00/2001-173 
2 dne 16.10.2003, v višini 547.519.410 tolarjev. 

S programom so bili opredeljeni ukrepi za: 

Nadaljevanje z zakonom določenih del vzdrževanje že izvedenih interventnih 
ukrepov, in sicer: 

vzdrževanje sistema opazovanja, 
vzdrževanje izvedenih interventnih ukrepov in 
izvedba nujnih del za ustalitev plazu in preprečitev širjenja plazu med 
izvajanjem ukrepov; 

2. Izvedbo nalog vezanih na pripravo lokacijskega načrta za vplivno območje plazu 
Macesnik v občini Solčava. 

Poraba sredstev je razvidna iz priloženega tabelarnega pregleda porabe sredstev v letu 
2003. 

Add1) 

1 • V letu 2003 je bilo v okviru vzdrževanja opazovanja plazu izvedeno: 

- vzdrževanje sistema alarmiranja ter pripravljeni pogoji za vključitev lokalnega 
alarmnega sistema v sistem obveščanja in opozarjanja v RS z radijsko povezavo v 
Regijski center za obveščanje Celje; 

- izvajalo se je redno spremljanje premikov plazu z geodetskimi meritvami po celi 
njegovi dolžini v 10 profilih, in periodične meritve vodostaja v vrtinah ter inklinometrske 
meritve premikov plazu vse do prestriga inklinometrov. V letu 2003 so bile izvedene 
tudi tri vrtine za opazovanje gibanja čela plazu. Meritve so pokazale, da je intenziteta 
premikov v najožjem delu plazu sicer neposredno odvisna od padavinskih razmer in 
da so bili premiki v letošnjem izrazito sušnem poletju minimalni, vendar pa konstantni. 

2- V okviru vzdrževanja izvedenih interventnih ukrepov bilo v letu 2003 izvedeno: 

- dokončana je 1. faza površinske obodne odvodnje t.i. krak A in krak B do domačije 
Spodnji Ušovnik, vključno z globoko drenažo na vrhu kraka A; 

- ker je plazina v gibanju, je bilo potrebno sprotno odpravljanje poškodb odvodnje v 
segmentih, kjer je odvodnja izvedena po plazini, saj zaradi gibanja zemljine prihaja do 
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poškodb odvodnje; sprotna odprava poškodb je nujna, da se prepreči zamakanje 
zemljine in vzdržuje sistem odvodnje v delovanju; 

- za zagotovitev pitne vode naselju Solčava je bilo potrebno odpravljati poškodbe, ki so 
nastajale na delu primarnega cevovoda, ki poteka preko plazu; za trajno zagotovitev 
pitne vode v ustrezni količini pa je bilo potrebno poiskati nadomestni vir pitne vode, 
katerega kakovost in izdatnost ne bo odvisna od premikov Macesnikovega plazu. 

3. V okviru del za ustalitev plazu in preprečitev širjenja med izvajanjem ukrepov so bile 
na podlagi na rezultatov sondažnih izkopov in meritev vodostaja v vrtinah, skladno s 
programom, izvedene globoke drenaže vzdolž zgornjega dela plazu (nad pontonskim 
mostom), z namenom ustalitve zgornje tretjine plazu in s tem zmanjšanja pritiska na 
spodnji del plazu. Drenaže so bile izvedene na območju kjer so bili pomiki plazu 
največji (do 6 m na mesec) in kjer so bili, kljub sušnemu vremenu pri sondažnih 
izkopih, v bolj prepustnih plasteh peščenjaka ugotovljeni sorazmerno veliki dotoki 
podzemnih voda. 

Add 2) 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o programu priprave lokacijskega načrta 
za vplivno območje plazu Macesnik v občini Solčava (Ur. list RS št.: 92/03). 

V strokovnih podlagah za podajo pobude sta predlagani dve možni variantni rešitvi 
ureditve vplivnega območja plazu Macesnik: 

varianta A - izvedba in ureditev površinske odvodnje na območju zgornjega 
dela plazu, izvedba kamnitih drenaž, ureditev plazišča, premostitev 
Macesnikovega plazu in hudourniškega pritoka Jurčef, izvedba dveh dvojnih 
pilotnih sten in ene enojne, saniranje cestišča na regionalni cesti Solčava - 
Podolševa, vzdrževanje struge Jurčefa, povečanje pretočnosti Savinje, 
povečanje premostitvene zmogljivosti Savinje v primeru širitve plazu, kar bi 
bistveno povečalo varnost Solčave pred nevarnostjo zdrsa večjih količin 
zemeljske mase v dolino Savinje; 
varianta B - zaradi ogromne količine zemljine v premikanju in globine drsne 
ploskve, je potrebno v postopku sprejemanja lokacijskega načrta proučiti tudi 
možnost izvedbe sanacije z delnim osuševanjem zemljine z elektroosmozo. 

V okviru posebnih strokovnih podlag je bila pridobljena tudi projektna dokumentacija 
za dopolnitev predloga ureditve I. faze površinske odvodnje, in sicer pod domačijo Sp. 
Ušovnik do izvirnega kraka potoka Jurčef. 

Realizacija odloka o programu priprave lokacijskega načrta je terminsko opredeljena v 
odloku in je načrtovana v letu 2004. 
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TABELARNI PREGLED PORABE SREDSTEV - PLAZ MACESNIK V OBČINI SOLČAVA 

v tolaijih 

! PLAZ MACESNIK / SOLČAVA 

i ! i 
 j UKREP 1 SPREJET PROGRAM i 

1. Izvedba nujnih del za ustalitev plazu in 
preprečitev širjenja plazu med izvajanjem 
ukrepov, vzdrževanje sistema opazovanja 
vplivnega območja plazu med izvajanjem 

ukrepov ter vzdrževanje izvedenih ukrepov 

REALIZACIJA - 
NAKAZILA 

1.1. Vzdrževanje sistema opazovanja vplivnega območja 
plazu med izvajanjem ukrepov 

i 
i 

Skupaj 1.1. 17.759.793! 15.501.392 
U. Vzdrževanje izvedenih interventnih ukrepov in 

zagotavljanje delovanja vodovoda 
j 

Skupaj 1.2. 78.177.582 43.592.608 
U. Izvedba nujnih del za ustalitev plazu in preprečitev 

širjenja plazu med izvajanjem ukrepov 

Skupaj 1.3. 305.000.000 i 223.524.158 
SKUPAJ 1. 400.937.375 1 282.618.158 

2. Priprava lokacijskega načrta 1 
   SKUPAJ 2. 20.000.000 j 5.760.804 
3. Stroški inženiringa, strokovnega odbora in 

zunanjih sodelavcev 

\ i 
1 
i 

   SKUPAJ 3. 27.550.800 j 21.556.157 

_ SKUPA J OD 1. DO 3. 448.488.175 \ 309.935.119 
 ! PRENESENE OB VEZNOSTI IZ LETA 2002 99.031.235 i 

PRENESENE OBVEZNOSTI IZ LETA 2002 - 
DELA IZVEDENA V LETU 2002 112.434.290 

   SKUPAJ LETO 2003 547.519.410 422.369.409 
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3. PLAZ SLANO BLATO V OBČINI AJDOVŠČINA 

POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA UKREPOV V LETU 2003 

Z namenom odprave posledic in preprečitve širjenja plazu Slano Blato je Vlada Republike 
Slovenije s sklepom št. 224-07/2000-10 z dne 22.05.2003 sprejela program ukrepov za 
odpravo posledic plazu Slano blato v občini Ajdovščina za leto 2003 ter dopolnitve in 
spremembe programa s sklepom št. 224-07/2000-11 z dne 18.09.2003 in s sklepom št.: 409- 
00/2001-173 z dne 16.10.2003, v višini 481.688.680 tolarjev. 

S programom so bili opredeljeni ukrepi za: 

1. Nadaljevanje z zakonom določenih del vzdrževanje že izvedenih interventnih 
ukrepov, in sicer: 
vzdrževanje sistema opazovanja, 
vzdrževanje izvedenih interventnih ukrepov in 
izvedba nujnih del za ustalitev plazu in preprečitev širjenja plazu med izvajanjem 
ukrepov; 

2. Izvedbo nalog vezanih na pripravo lokacijskega načrta za vplivno območje plazu 
Slano blato v občini Ajdovščina. 

Poraba sredstev je razvidna iz Priloge 1 - Tabelarni pregled porabe sredstev v letu 2003. 

Add 1) 

V letu 2003 je bilo v okviru vzdrževanja opazovanja plazu izvedeno: 
vizuelno opazovanje premikov plazu, 
geološka spremljava premikov, 
meritve padavin in pretokov vode na plazu. 

Na pregradi je zaradi pojavljanja blatnih tokov izveden prelivni objekt z zapornicami za 
nadzorovano spuščanje blata po potoku Grajšek. 

Z namenom prevajanja blatnih tokov je urejena struga potoka Grajšek tako, da je zagotovljen 
kar se da enakomeren vzdolžni padec in prečni prerez vse od pregrade po plazom do ravnine 
pod naseljem Lokavec. 

V letu 2003 je izveden dodatni odvoz splazelega blata v obsegu 60.000 m3 na trajno 
deponijo. 

Z izvedenimi ukrepi se je zagotavljajo potrebno varnost prebivalcev Lokavca pred nenadnimi 
in hitrimi blatnimi tokovi, ki bi lahko povzročili poškodbe na stanovanjskih objektih pod 
plazom. 
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Add 2) 

Pripravljene so strokovne podlage za določitev vplivnega območja in območja ogroženosti. ■ 

Vplivno območje je določeno z upoštevanjem naslednjih pogojev: 
območja plazu oziroma odlomnih robov, 
območja, kjer plazi zemljina, 
območje ogroženosti glede na ocene ob pojavu večjih premikov splazelih mas ali 
drobirskih (blatnih) tokov večjih razsežnosti, 
območja, kjer so že izvedeni ali bodo izvedeni ukrepi za stabilizacijo plazu in 
zmanjšanje ogroženosti urbanih območij (Lokavca), 
območja, ki so predvidena za usedanje dela blata iz blatnih tokov, 
območja, ki so predvidena za deponiranje viškov splazele zemljine, 
območja, kjer je predvideno interventno razbremenjevanje odlaganje blatnih tokov in 
koridorji, po katerih je predviden dostop do plazišča, oziroma objektov, ki so ali bodo 
predvideni pri sanaciji plazu. 

Vplivno območje obsega naslednja območja: 
območje nastanka plazu pod Malo Goro, 
območje struge Grajščka od območja nastanka plazu pri Slanem blatu do Lokavca 
celotno območje hudourniške grape in ožje območje struge od Lokavca so do izliva v 
potok Lokavšček ter ob potoku Lokavšček do začetka regulacije, 
območje pod Lokavcem med Grajščkom in cesto Ajdovščina - Lokavec, 
dostopno pot od ceste Lokavec - Predmeja do Slanega blata, 
območje struge Jovščka od izvira do ceste Cesta - Lokavec, 
naselje Lokavec severno od ceste Cesta - Lokavec na območju križanja z Jovščkom ter 
od križišča do šole vključno z objektom ter del nasleja Lokavec pod cesto Cesta - 
Lokavec na območju križišča s cesto proti Ajdovščini, 
območje eventualnega razbremenjevanja blatnega toka pod cerkvijo, 
območje deponije na območje polja »Flaminka« in »Furlanke« med melioracijskim 
jarkom in območjem Letalskega centra Ajdovščina ter zahodno od ceste Ajdovščina in 
območje rezervne lokacije deponije med cesto Lokavec-Predmeja in Močilnikom 
(Lokavščkom). 

Znotraj vplivnega območja je določeno tudi območje ogroženosti, ki obsega ožje območje 
Plazu ob potoku Grajšček od Slanega blata od spodnje meje naselja Lokavec in delno po 
Polju med Lokavcem in cesto Ajdovščina - Lokavec. Na robovih je ogroženo območje 
°mejeno s pobočji doline Grajščka, na območju Lokavca pa se nahaja med transformatorsko 
Postajo na zahodni strani in šolo na vzhodni strani. Znotraj ogroženega območja je tudi del 
Lokavca ob cesti proti Ajdovščini. Zaradi dodatne splazitve na vrhu plazu v mesecu januarju 
v letu 2003 so bila v okviru priprave posebnih strokovnih podlag izvedena dodatna 
raziskovalna vrtanja na plazu Slano Blato. 
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TABELARNI PREGLED PORABE SREDSTEV - PLAZ SLANO BLATO V OBČINI 
AJDOVŠČINA 

v tolarjih 

PLAZ SLANO BLATO 

UKREP SPREJET PROGRAM 
1. Izvedba nujnih del za ustalitev plazu in 

preprečitev širjenja plazu med izvajanjem 
ukrepov, vzdrževanje sistema opazovanja 
vplivnega območja plazu med izvajanjem 

ukrepov ter vzdrževanje izvedenih ukrepov 

REALIZACIJA - 
NAKAZILA 

1.1. Vzdrževanje sistema opazovanja vplivnega območja 
plazu med izvajanjem ukrepov 

Skupaj 1.1. 6.631.700 2.989.699 
1.2. Vzdrževanje izvedenih interventnih ukrepov in 

zagotavljanje delovanja vodovoda 
Skupaj 1.2. 5.873.616 7.055.118 

1-5. Izvedba nujnih del za ustalitev plazu in preprečitev 
širjenja plazu med izvajanjem ukrepov 

Skupaj 1.3. 344.165.453 345.025.199 
SKUPAJ 1. 356.670.769 355.070.016 

2. Priprava lokacijskega načrta 

SKUPAJ 2. 29.941.022 27.596.696 
3. Stroški inženiringa, strokovnega odbora in 

zunanjih sodelavcev 

SKUPAJ 3. 25.833.539 17.620.129 

SKUPA J OD 1. DO 3. 412.445.330 400.286.842 
PRENESENE OBVEZNOSTI IZ LETA 2002 69.243.350 

t 
PRENESENE OBVEZNOSTI IZ LETA 2002 - 

DELA IZVEDENA V LETU 2002 65.918.453 
SKUPAJ LETO 2003 481.688.680 466.205.295 

poročevalec, št. 7 $2 22. januar 20°* 

i 



4. PLAZ STRUG V OBČINI KOBARID 

POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA UKREPOV V LETU 2003 

2 namenom odprave posledic in preprečitve širjenja plazu Strug je Vlada Republike Slovenije 
s sklepom št. 224-07/2000-10 z dne 22.05.2003 sprejela program ukrepov za odpravo 
Posledic plazu Strug v občini Kobarid za leto 2003 ter dopolnitve in spremembe programa s 
sklepom št. 224-07/2000-11 z dne 18.09.2003 in s sklepom št.: 409-00/2001-173 z dne 
16.10.2003, v višini 71.370.227 tolarjev. 

S programom so bili opredeljeni ukrepi za: 

Nadaljevanje z zakonom določenih del vzdrževanje že izvedenih interventnih 
ukrepov, in sicer: 

vzdrževanje sistema opazovanja, 
vzdrževanje izvedenih interventnih ukrepov in 
izvedba nujnih del za ustalitev plazu in preprečitev širjenja plazu med izvajanjem 
ukrepov; 

2. Izvedbo nalog vezanih na pripravo lokacijskega načrta za vplivno območje plazu 
Strug v občini Kobarid. 

Poraba sredstev je razvidna iz priloženega tabelarnega pregleda porabe sredstev v letu 
2003. 

Add 1) 

V letu 2003 je bilo v okviru vzdrževanja že izvedenih interventnih ukrepov izvedeno: 

- zagotavljanje delovanja naprav in sistema za alarmiranje tako v vasi Koseč kot tudi 
v vasi Ladra; 

- vizuelno opazovanje premikov plazu in snemanje formiranja drobirskih tokov, z 
namenom kontrolinga pravilnosti scenarija gostote in omočenosti drobirskega toka 
za potrebe matematičnega modeliranja; 

- geološka spremljava premikov; 
- meritve padavin in pretokov vode na plazu; 
- izvedena je utrditev prečnega profila in podaljšanje utrditve na potoku Brusnik; 
- odprava poškodb na potoku Brusnik, nastalih zaradi potovanja drobirskih tokov; 
- odstranitev drobirskih nanosov v potoku Brusnik. 

2 izvedenimi ukrepi se je zagotavljajo potrebno varnost prebivalcev Koseča pred nenadnimi 
ln hitrimi drobirskimi tokovi, ki bi v primeru razlitja iz struge, lahko povzročili poškodbe na 
stanovanjskih in gospodarskih objektih pod plazom. 
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Add 2) 

Vplivno območje je določeno z upoštevanjem naslednjih pogojev: 
- območje aktivnega plazu Strug, 
- območje nastanka drobirskih tokov na spodnjem delu plazu, 
- območje struge Brusnika z območjem ob strugi, kjer imajo drobirski tokovi 

prevladujoč vpliv, 
- območje ogroženega dela vasi Koseč, ki je določeno na podlagi ocene, 
- območje, kjer je pričakovati razlivanje drobirskih tokov, 
- spremljanja razmer med drobirskimi tokovi spomladi in poleti 2002, 
- ocene ogroženosti območja ob Ročici zaradi povečane prodonosnosti in možnosti 

potovanja drobirskih tokov na območju vasi Ladra, 
- območja, kjer so predvideni gradbeni posegi za povečevanje varnosti Koseča in 

Ladre in 
- območja, kjer so predvideni dostopi do načrtovanih objektov. 

Vplivno območje plazu Strug nad Kosečem obsega območje plazu na zahodnih pobočjih 
Planice, širše območje hudournika Brusnik med plaziščem in vasjo Koseč, območje vasi 
Koseč med razvodnicama hudournika Brusnik, območja ravnice na desni strani pod vasjo 
Koseč, korita Brusnika in Ročice, območje ob Ročici na iztoku iz Korit, območje vasi Ladra ob 
Ročici (predvsem desni breg) in območje ob Ročici med vasjo Ladra in Sočo. 

Meje vplivnega območja tvorijo razvodnice hudournika Brusnik ali območja ob Brusniku in 
Ročici, kjer je pričakovati vplive posledic plazu Strug. Za območje Koseča in Ladre še ni 
izdelan model drobirskega toka, ki bi podal dodatne usmeritve za določitev ogroženega in 
vplivnega območja. 

Za območje dela vasi Koseč je določeno ogroženo območje, ki je znotraj vplivnega območja. 
To območje je določeno na podlagi ocene ob nastanku drobirskih tokov velikih razsežnosti. 

Za območje Ladre sta zaenkrat določeni dve vplivni območje in sicer ožje ter širše vplivno 
območje. Natančneje bo vplivno območje možno določiti na podlagi rezultatov modela 
drobirskega toka in ocene intenzivnih prodonosnih tokov. 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za 
vplivno območje plazu Strug v občini Kobarid (Ur. list RS, št.: 92/03). 
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tabelarni pregled porabe srestev - plaz strug v občini kobarid 

PLAZ STRUG / KOBARID 

UKREP SPREJET PROGRAM 
. 1. Izvedba nujnih del za ustalitev plazu in 

preprečitev širjenja plazu med izvajanjem 
ukrepov, vzdrževanje sistema opazovanja 
vplivnega območja plazu med izvajanjem 

ukrepov ter vzdrževanje izvedenih ukrepov 

REALIZACIJA - 
NAKAZILA 

1.1. Vzdrževanje sistema opazovanja vplivnega območja 
plazu med izvajanjem ukrepov 

Skupaj 1.1. 11.124.420 5.624.420 
1.2. Vzdrževanje izvedenih interventnih ukrepov in 

zagotavljanje delovanja vodovoda 
Skupaj 1.2. 12.394.185 14.402.428 

U Izvedba nujnih del za ustalitev plazu in preprečitev 
Širjenja plazu med izvajanjem ukrepov 

Skupaj 1.3. 0 0 
SKUPAJ 1. 23.518.605 20.026.848 

2. Priprava lokacijskega načrta 

SKUPAJ 2. 0 0 
3. Stroški inženiringa, strokovnega odbora in 

zunanjih sodelavcev 

SKUPAJ 3. 3.275.930 8.407.712 

SKUPA J OD 1. DO 3. 26.794.535 28.434.561 
PRENESENE OBVEZNOSTI IZ LETA 2002 44.575.692 

PRENESENE OBVEZNOSTI IZ LETA 2002 - 
DELA IZVEDENA V LETU 2002 45.091.040.33 

SKUPAJ LETO 2003 71.370.227 73.525.601 
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5. PLAZ PODMARK V OBČINI ŠEMPETER - VRTOJBA 

POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA UKREPOV V LETU 2003 

Z namenom odprave posledic in preprečitve širjenja plazu Podmark je Vlada Republike 
Slovenije s sklepom št. 224-07/2000-10 z dne 22.05.2003 sprejela program ukrepov za 
odpravo posledic plazu Podmark v občini Šempeter-Vrtojba za leto 2003 ter dopolnitve in 
spremembe programa s sklepom št. 224-07/2000-11 z dne 18.09.2003 in s sklepom št.: 409- 
00/2001-173 z dne 16.10.2003, v višini 16.710.444 tolarjev. 

S programom so bili opredeljeni ukrepi za: 

1. Nadaljevanje z zakonom določenih del vzdrževanje že izvedenih interventnih 
ukrepov, in sicer: 

- poplačilo izvedenih interventnih ukrepov; 

2. Izvedbo nalog vezanih na pripravo lokacijskega načrta za vplivno območje plazu. 

Poraba sredstev je razvidna iz Priloge 1- Tabelarni pregled porabe sredstev v letu 2003. 

V letu 2003 je bilo načrtovano poplačilo izvedenih interventnih ukrepov, ki so se nanašali na: 
delno stabilizacijo brežine v območju stanovanjskega objekta Podmark 39; 
izvedbo površinske odvodnje zalednih voda tako po južni strani pobočja kot tudi po 
severni strani pobočja do doline; 
nujna interventna dela na stanovanjskem objektu Podmark 39, za zagotovitev bivalnih 
pogojev. 

Določeno je bilo vplivno območje plazu Podmark, ki zajema južno pobočje Podmarka med 
stanovanjskim objektom št. 36 in vzdolž ceste do stanovanjskega objekta Turk v cca dolžini 
180 m, ter na drugi strani istega hriba, severno pobočje, ki je oblikovano v terase za 
intenzivno pridelavo sadja, z namenom odvodnje zalednih voda do urejenega nižinskega 
vodotoka. V letu 2004 bo podana pobuda za pripravo lokacijskega načrta, ki bo za ureditev 
vplivnega območja predlagala podporno konstrukcijo nad cesto in z izvedbo sistema 
površinske urejene odvodnje zalednih voda na severno stran hriba Podmark ter ureditvijo 
meteorne kanalizacije na cesti v Podmark na južni strani hriba. 

Add 1) 

Add 2) 
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plaz podmark v občini šempeter-vrtojba 

v tolarjih 

PLAZ PODMARK / 
ŠEMPETER-VRTOJBA 

UKREP SPREJET PROGRAM 
1. Izvedba nujnih del za ustalitev plazu in 

preprečitev širjenja plazu med izvajanjem 
ukrepov, vzdrževanje sistema opazovanja 
vplivnega območja plazu med izvajanjem 
ukrepov ter vzdrževanje izvedenih ukrepov REALIZACIJA - 

NAKAZILA 
1.1. Vzdrževanje sistema opazovanja vplivnega območja 

plazu med izvajanjem ukrepov 
Skupaj 1.1. 0 0 

1.2. Vzdrževanje izvedenih interventnih ukrepov in 
zagotavljanje delovan ja vodovoda 

___ Skupaj 1.2. 0 0 
1.3. Izvedba nujnih del za ustalitev plazu in preprečitev 

širjenja plazu med izvajanjem ukrepov 

13.717.566 13.171.565 
Skupaj 1.3. 13.717.566 13.171.565 

SKUPAJ 1. 13.717.566 13.171.565 
2. Priprava lokacijskega načrta 

SKUPAJ 2. 0 0 
3. Stroški inženiringa, strokovnega odbora in 

zunanjih sodelavcev 

SKUPAJ 3. 2.785.878 0 

SKUPA J OD 1. DO 3. 16.503.444 13.171.565 

PRENESENE OBVEZNOSTI IZ LETA 2002 207.000 

PRENESENE OBVEZNOSTI IZ LETA 2002 - 
DELA IZVEDENA V LETU 2002 1.661.400 

SKUPAJ LETO 20*3 16.710.444 14.832.965 
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6. PLAZ GRADIŠČE V OBČINI NOVA GORICA 

POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA UKREPOV V LETU 2003 

Z namenom odprave posledic in preprečitve širjenja plazu Gradišče je Vlada Republike 
Slovenije s sklepom št. 224-07/2000-10 z dne 22.05.2003 sprejela program ukrepov za 
odpravo posledic plazu Gradišče v občini Nova Gorica za leto 2003 ter dopolnitve in 
spremembe programa s sklepom št. 224-07/2000-11 z dne 18.09.2003 in s sklepom št.: 409- 
00/2001-173 z dne 16.10.2003, v višini 25.650.000 tolarjev. 

S programom so bili opredeljeni ukrepi za: 

1. Nadaljevanje z zakonom določenih del vzdrževanje že izvedenih interventnih 
ukrepov, in sicer: 

nadomestna gradnja poškodovanih objektov; 

2. Izvedbo nalog vezanih na pripravo lokacijskega načrta za vplivno območje plazu. 

Poraba sredstev je razvidna iz priloženega tabelarnega pregleda porabe sredstev v letu 2003 
(poraba sredstev je podana skupaj za plaz Gradišče in za plaz Šmihel). 

V letu 2003, so bili v okviru vzdrževanja že izvedenih interventnih ukrepov še vedno v veljavi 
ukrepi začasne evakuacije in sicer stanovalcev objekta Gradišče 83, ki je poškodovan do 
take mere, da bivanje v njem ni varno. 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za 
vplivno območje plazu Gradišče v občini Nova Gorica (Ur. list RS št.: 92/03). 

Vplivno območje plazu Gradišče nad Prvačino je severno pobočje pod Gradiščem med vasjo 
in ravnico ob Vipavi ter severni del vasi tik ob robu pobočja. Na pobočju so nastali trije 
plazovi, ki ogrožajo severni del vasi. Vplivno območje je široko do 220 m in dolgo 320 m. 
Znotraj območja se nahaja celotno labilno območje plazu. Predlagani ukrepi za sanacijo 
plazu se nahajajo znotraj labilnega območja, torej tudi znotraj vplivnega območja. Meje 
območja so določene na podlagi inženirsko geološke karte, ki jo je izdelal Geoinženiring 
d.o.o. (št.20-432/2001, maj 2001). 

Sanacija je predvidena z izvedbo objekta (pilotne stene), s katero bo zagotovljena sanacija 
zgornjega dela plazu in zaščita ogroženega območja vasi Gradišče. Predlog za izvedbo 
pilotne stene je podan na podlagi geoloških in geomehanskih raziskav. Ocenjena potrebna 
dolžina pilotne stene je približno 165 m. 

Add 1) 

Add 2) 
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7. PLAZ ŠMIHEL V OBČINI NOVA GORICA 

POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA UKREPOV V LETU 2003 

^ namenom odprave posledic in preprečitve širjenja plazu Šmihel je Vlada Republike 
Slovenije s sklepom št. 224-07/2000-10 z dne 22.05.2003 sprejela program ukrepov za 
°dpravo posledic plazu Šmihel v občini Nova Gorica za leto 2003 ter dopolnitve in 
spremembe programa s sklepom št. 224-07/2000-11 z dne 18.09.2003 in s sklepom št.: 409- 
00/2001-173 z dne 16.10.2003, v višini 2.480.700.000 tolarjev. 

S programom so bili opredeljeni ukrepi za: 

^ Nadaljevanje z zakonom določenih del vzdrževanje že izvedenih interventnih 
ukrepov, in sicer: 

nadomestna gradnja poškodovanih objektov; 

2* Izvedbo nalog vezanih na pripravo lokacijskega načrta za vplivno območje plazu. 

poraba sredstev je razvidna iz priloženega tabelarnega pregleda porabe sredstev v letu 2003 
(Poraba sredstev je podana skupaj za plaz Gradišče in za plaz Šmihel). 

Add 1) 

^ letu 2003, so bile v okviru vzdrževanja že izvedenih interventnih ukrepov še vedno v veljavi 
ukrepi začasne evakuacije in sicer stanovalcev objektov Šmihel 50 in 51. 

Add 2) 

^'ada Republike Slovenije je sprejela Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za 
vPlivno območje plazu Šmihel v občini Nova Gorica (Ur. list RS št.: 92/03). 

Vplivno območje plazu Šmihel obsega območje vasi Šmihel z dostopno cesto in pobočjem 
Pod vasjo. Območje je široko do 180 m in dolgo 320 m. Znotraj območja se nahaja celotno 
abilno območje plazu. Predlagani ukrepi za sanacijo plazu se nahajajo znotraj labilnega 

ot3močja, torej tudi znotraj vplivnega območja. 

Objekti, ki zagotavljajo sanacijo plazu in ogroženega območja vasi Šmihel so naslednji: 

1 • Podporna konstrukcija ob objektih; 
Podporna konstrukcija dolžine približno 80 m, ki se temelji v kompaktni flišni podlagi, 
zagotavlja stabilnost območja ob hišah na južnem delu vasi. Kot oblika podporne 
konstrukcije je predlagana pilotna stena. 

p 
Sanacija labilnega območja pod vasjo; 
Na območju pod vasjo je predvidena izvedba odvodnje s sistemom drenažnih jarkov in 
kontrolnih jaškov, zajemom in zbiranjem površinskih vod, rekonstrukcijo ceste ter 
izvedbo podporne konstrukcije (AB zid ali kamnita zložba) dolžine 50 m. 
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PLAZ GRADIŠČE ŠMIHEL V OBČINI NOVA GORICA 

v tolarjih 

GRADIŠČE - ŠMIHEL/ 
NOVA GORICA 

UKREP SPREJET PROGRAM 

1. Izvedba nujnih del za ustalitev plazu in 
preprečitev širjenja plazu med izvajanjem 
ukrepov, vzdrževanje sistema opazovanja 
vplivnega območja plazu med izvajanjem 
ukrepov ter vzdrževanje izvedenih ukrepov 

realizacija - 
NAKAZILA 

1.1. Vzdrževanje sistema opazovanja vplivnega območja 
plazu med izvajanjem ukrepov 

Skupaj 1.1. 0 0 
1.2. Vzdrževanje izvedenih interventnih ukrepov in 

zagotavljanje delovanja vodovoda 
1.2.7. Nadomestna gradnja poškodovanih objektov 24.000.000 

Skupaj 1.2. 24.000.000 0 
1J. Izvedba nujnih del za ustalitev plazu in preprečitev 

širjenja plazu med izvajalcem ukrepov 

Skupaj 1.3. 0 0 

SKUPAJ 1. 24.000.000 0 

2. Priprava lokacijskega načrta 

SKUPAJ 2. 0 0 

3. Stroški inženiringa, strokovnega odbora in 
zunanjih sodelavcev 

SKUPAJ 3. 3.300.000 0 

SKUPAJ ODI. DO 3. 27.300.000 0 

PRENESENE OBVEZNOSTI IZ LETA 2002 1.503.000 
SKUPAJ PRENESENE OBVEZNOSTI IZ LETA 2002 1.661.400 
SKUPAJ LETO 2003 28.803.000 1.661.400 
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