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POVZETEK
Evropska unija in njena temeljna načela so v evropski prostor prinesla veliko novih
priložnosti za njene prebivalce. Načelo prostega pretoka blaga, storitev, ljudi in kapitala
daje slovenskim državljanom možnost, da do vira svojega dohodka pridejo tudi izven meja
Slovenije, predvsem v Avstriji. Vendar pa se z delom in dohodkom iz Avstrije ne prekine
davčna vez s Slovenijo, kar pomeni, da mora rezident Slovenije, del svojega dohodka
nameniti za davčne potrebe v Sloveniji. Težava nastane, kadar mora slovenski rezident
plačati davek tudi državi, v kateri je dohodek prejel. Zato sem v diplomski nalogi skušala
ugotoviti, kakšna je razlika med obdavčenjem delavcev migrantov glede na kraj dela in
glede na njegov osebni status.
S pomočjo deskriptivne metode sem opredelila teoretična izhodišča, ki so mi pomagala v
nadaljevanju. Po opravljenih izračunih sem primerjala dobljene rezultate in jih predstavila
s pomočjo grafičnih in tabelaričnih prikazov. Ugotovila sem, da delavec na delu v Avstriji, ki
med svoje olajšave ne more uvrstiti olajšave za vzdrževane družinske člane, Sloveniji plača
sorazmerno največ davka na dohodek. Vzrok težav lahko najdemo pri avstrijskem davčnem
sistemu, ki je toleranten do tistih, ki padejo v prvi dohodninski razred. Letni dohodek do
11.000 € namreč ni obdavčen. Italija ima davčno lestvico bolj podobno naši kot avstrijskim,
zato takšnih težav v Italiji ni.
V nadaljnjih postopkih bi bilo smiselno razmišljati o postopku medsebojnega usklajevanja
teh lestvic ne samo z Avstrijo, ampak na splošno med vsemi državami Evropske unije.
Potrebne bi bile spremembe tudi na področju notranje zakonodaje.
KLJUČNE BESEDE: delavec migrant, rezident, dohodnina, izračun dohodnine, dvojno
obdavčenje, metode za odpravo dvojnega obdavčenja.
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ABSTRACT
ANALYSIS OF TAX LEGISLATION OF MIGRATING WORKERS IN SELECT
COUNTRIES
The European Union and its fundamental principles in European space brought many new
opportunities for its inhabitants. The principle of free movement of goods, services, people
and capital gives Slovenian citizens the opportunity that they also source their income
outside Slovenia - in . However, work and income from Austria will not end your tax
relationship with Slovenia, which means, that a resident of Slovenia must allocate part of
its income to tax purposes in Slovenia. The problem occurs when the Slovenian resident
has to pay tax also to the country in which he received the income. Therefore, in this thesis
I tried to find out what is the difference between the taxation of migrant workers,
regardless of their place of work and according to his personal status.
Using descriptive method, I defined the theoretical foundations that have helped me. After
calculations, I compared the results obtained and presented them using graphical and
tabular views. I found out that an employee who works in Austria, which cannot qualify as
a relief for dependents in Slovenia pays a relatively largest income tax. The cause of the
problem can be found in the Austrian tax system, which is tolerant to those, who fall in the
first income tax scale. The annual income up to € 11,000 is not taxed. Italy has tax scales
more similar to ours than Austrian does, so there are no such problems in Italy.
In further proceedings, it could also be useful to think about the mutual coordination of
these scales not only in Austria but also in general among all countries of the European
Union. However, since Slovenia has the highest average tax rates, changes in the area of
domestic legislation would also be needed.
KEY WORDS: migrant worker, resident, personal income tax, income tax calculation,
double taxation, methods for eliminating double taxation.
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1 UVOD
Z leta 2005 sprejetim Zakonom o dohodnini se je v slovenskem pravnem redu uveljavilo
načelo obdavčitve po svetovnem dohodku, kar pomeni, da so rezidenti zavezani plačilu
davka za vse dohodke, prejete v in izven Slovenije. Omenjena novost na področju
dohodninske obravnave zavezancev je najbolj prizadela ravno zaposlene v sosednji Avstriji.
Eno od temeljnih načel Evropske unije je tudi prost pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi,
zato vse več ljudi prehaja čez mejo z željo po boljšem življenju. Ker živim na območju, kjer
je veliko ljudi zaposlenih v sosednji Republiki Avstriji, je v teh krajih ta tematika izredno
pereča. Po zadnjih podatkih naj bi dnevno oziroma tedensko na delo v tuje države migriralo
med 14 in 17 tisoč slovenskih državljanov. Vsi ti so po načelu obdavčitve po svetovnem
dohodku primorani k plačilu dohodnine za vse prejete dohodke. Kdo sploh je delavec
migrant? To so tisti delavci, ki se dnevno ali tedensko vozijo na delo v tujo državo in imajo
vire dohodkov izven naše države. Če so ti še rezidenti Republike Slovenije, so zavezani k
plačilu davka na prejete dohodke. V diplomski nalogi sem podrobneje opredelila migracije
delavcev in kriterije za rezidentstvo. Predstavila sem dohodninski sistem vseh treh izbranih
držav. Zaradi že omenjenega načela prostega pretoka blaga, storitev, kapitala in ljudi ter
posledično vse večjih migracij delavcev je le-ta oseba obdavčena tako v domači državi kakor
tudi v državi delodajalca. Opredelila sem pojem dvojnega obdavčenja in metode za odpravo
dvojnega obdavčenja. V izogib dvojnega obdavčenja ima Slovenija podpisane sporazume z
drugimi državami, ki pa niso enotni, in ravno zaradi tega prihaja do razlike v obdavčenju
delavcev. Podrobno analizo razlik med konvencijami sem predstavila v diplomski nalogi.
Največja problematika delavcev, ki so zaposleni v tujini (Avstriji in Italiji), pa je ta, da so
največ odbavčeni ravno tisti z nižjimi dohodki, ki so zaradi avstrijske zakonodaje v kraju
opravljanja dela oproščeni plačila dohodnine. Podobno velja tudi za Italijo, ki tiste z nižjimi
dohodki obdavčuje lažje. Ne pojavljajo pa se samo razlike med državami, temveč tudi med
osebnimi statusi rezidenta. Pomemben del moje diplomske naloge je bilo raziskovanje o
tem, kdo plača več. Je to samska oseba z nižjim dohodkom ali oseba z vzdrževanimi
družinskimi člani? Obdavčitev v kateri državi je za delavce migrante ugodnejša?
Namen moje diplomske naloge je bil teoretično predstaviti delavce migrante in opredeliti
pogoje za rezidentstvo v Republiki Sloveniji. Prikazala sem temeljne razlike med delavci, ki
na delo migrirajo v Avstrijo, in tiste, ki migrirajo v Italijo. Moj namen se je bil posebej
osredotočiti na tiste, ki so zaposleni v Avstriji in v Italiji, ter predstaviti razlike v obdavčenju
glede na delavčev osebni status. Iz izkušenj namreč sledi, da so najbolj obdavčene ravno
samske osebe, ki po neto dohodku padejo v najnižjo stopnjo avstrijske dohodninske
lestvice, raziskala pa sem, ali podobno velja tudi za samsko osebo (delavca migranta),
zaposleno v Sloveniji in v Italiji.
1

Cilj zaključnega dela visokošolskega študija je bil prikazati celovito sliko problemov delavcev
migrantov, ki so zaradi zaposlitve v tujini in različne zakonodaje primorani k plačilu višjih
davkov kot avstrijski in italijanski delavci v svojih državah. Smiselno sem želela prikazati
davčne ovire delavcev migrantov in breme, ki posledično pade na zaposlene.
Naloga je izhajala iz aktualnih problemov delavcev migrantov. V diplomski nalogi sem
preučila več vprašanj, ki se nanašajo na naslednje teze:
- delavci migranti niso dvojno obdavčeni, torej polno obdavčeni v Avstriji, Sloveniji in Italiji
ter z metodo komparacije ugotoviti, ali so,
- delavci migranti, zaposleni v Italiji, se soočajo s podobnimi davčnimi ovirami kot delavci v
Avstriji.
Po vsakdanjih primerjavah dohodnin med delavci migranti sem poskušala odgovoriti tudi
na raziskovalno vprašanje: Ali so samske osebe – delavci migranti, zaposlene v Avstriji,
Sloveniji in Italiji primorane k plačilu višjega davka na dohodek v primerjavi s tistimi, ki imajo
vzdrževane družinske člane?
V ta namen postavljam spodnje hipoteze:
1. Delavci migranti niso dvojno obdavčeni.
2. Najugodneje je obdavčen posameznik, ki ima otroke, je slovenski rezident in hodi na
delo v Avstrijo.
3. Slovenija davčno najbolj obremenjuje tiste z najnižjimi dohodki.
Pri pisanju diplomske naloge sem uporabila različne raziskovalne tehnike. Pri teoretičnem
delu naloge sem uporabila deskriptivno metodo – opisovanje pojmov s pomočjo domače in
tuje strokovne literature, v nadaljevanju pa tudi komparativno metodo z namenom iskanja
podobnosti in razlik med posameznimi pojavi (podobnosti in razlike pri obdavčenju
dohodkov v Sloveniji, Avstriji in Italiji, primerjava konvencij). Pomagala sem si tudi s
kompilacijo z uporabo navedb in zapiskov drugih avtorjev. Na koncu sem s primerjalno
analizo predstavila izračun dohodnine za več vzorčnih primerov.
Diplomsko delo je členjeno na 6 poglavij. Uvodnemu delu naloge sledi opredelitev pojma
migracije in migrant, opredeljeni so vzroki in tipi migracij. Sledi poglavje o rezidentskem
statusu in ugotavljanju le-tega. Četrto pogavje je razdeljeno na tri dele, v vsakem
podpoglavju je opisan dohodninski sistem vsake od treh držav – Slovenije, Avstrije in Italije.
Peto poglavje predstavlja problematiko dvojne obdavčitve, metode, s katerimi se dvojno
obdavčenje odpravlja, in konvencije za izogib dvojnemu obdavčenju, ki jih ima Slovenija
sklenjene z Italijo in Avstrijo. Sledita še raziskovalni del naloge in zaključek.
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2 MIGRACIJE
2.1 OPREDELITEV POJMA MIGRACIJE IN MIGRANT
Selitve oziroma migracije so bile prisotne v prav vseh obdobjih človeške zgodovine. Že v
času prazgodovine je prednik sodobnega človeka razširil svoje afriške korenine po celotni
zemeljski obli, svoje selitve pa končal z zavzetjem obeh Amerik. Kasneje, ko je prvoten
človek razvil svoje orodje, na svetu pa je moč začutiti porast kmetijstva, je Afrika izgubila
primat največje poseljenosti. Takrat vzpon doživijo visoke civilizacije. Prisilne migracije je
moč začutiti v 18. in 19. stoletju, ko so se ljudje selili zaradi zasužnjevanja. Obdobje največjih
selitev sega v začetke 20. stoletja, ko bi naj migriralo več kot 50 milijonov Evropejcev in vsaj
30 milijonov druge svetovne populacije. Ljudje so se selili predvsem zaradi želje po politični
in ekonomski svobodi (Bade, 2005). Kasneje so selitve prebivalcev povzročile 1. in 2.
svetovna vojna ter druge manjše vojne in konflikti. Tako kot nekoč so tudi danes migranti
množica ljudi različnih ras, ki bežijo boljšemu življenju naproti.
Migracije oziroma selitve so globalni pojav, ki pa ima več razlag. Malačič (2003, str. 155)
migracije opredeljuje kot prostorske premike posameznih prebivalcev ali selivcev iz
odselitvenega v priselitveno območje. Mednarodna organizacija za migracije (v
nadaljevanju IOM) migracije opredeljuje kot premikanje posameznikov oziroma skupin, ki
se selijo bodisi znotraj države bodisi zunaj nacionalnih meja, pri čemer gre za trajno ali
začasno spremembo kraja svojega bivališča. Lukšič-Hacin (1999, str. 142) se je pri
opredeljevanju migracij osredotočila bolj na sociološki vidik. V svojem delu navaja
Klinarjevo definicijo, ki je migracije opredelil kot fizično gibanje posameznikov ali skupin na
geografskem prostoru, ki pripelje do relativno trajne spremembe kraja svojega stalnega
prebivališča. Benhabib (2010, str. 110) opredeljuje migracije kot geografska gibanja ljudi
prek državnih meja z namenom, da bi se naselili v državah, v katerih se niso rodili. Poleg
tega opredeljuje tudi faze migracij. Prva faza naj bi bila emigracija – razlogi in okoliščine
odhoda, sledi faza prvega vstopa v državo in faza ekonomske in kulturne absorpcije.
Naslednja faza je dolgo bivanje in na koncu še naturalizacija – politično državljanstvo.
Bolj kot sama definicija migracij je za nas pomembna definicija migranta. Po IOM (2011) je
to oseba, ki se seli oz. se je preselila znotraj ali zunaj meja svoje države, ne glede na svoj
pravni status niti, ali je selitev prostovoljna ali neprostovoljna, vzroke selitve ali dolžino
bivanja. Tudi za migranta obstaja več definicij, v svoji osnovi pa se ne razlikujejo veliko.
Glede na tematiko je primerno navesti tudi definicijo delavca migranta. Statistični urad
Republike Slovenije (2017) delavca migranta opredeljuje kot delovno aktivno osebo1,
katere delovno mesto in kraj njenega prebivališča nista v isti teritorialni enoti. Med delavce
1

Po STAT so to zaposlene in samozaposlene osebe.
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migrante tako spadajo delavci, ki migrirajo znotraj svoje države, in čezmejni delavci, ki
delajo v tuji državi in imajo tam tudi vir svojega dohodka. Celotna tematika izhaja iz enega
izmed temeljnih načel Evropske unije – prostega pretoka blaga, storitev, kapitala in ljudi ter
s tem prostega pretoka delavcev. To je domala najpomembnejša pravica, ki jo posamezniku
zagotavlja Evropska unija. Delavec tako lahko na trg delovne sile, na podlagi evropskega
državljanstva, stopa s popolnoma enakimi pravicami kot v domači državi (Knez, 2004, str.
1–3). Države članice ne smejo neposredno ali posredno diskriminirati delavcev in njihovih
družin na osnovi državljanstva, saj za njih veljajo enaki predpisi,– kot za domače delavce.
Mobilnost delavcev je pomemben del evropske integracije, ki je izražen v 39. členu
Pogodbe ES in kasnejših zakonodajah, zamišljen pa predvsem s ciljem oblikovanja enotnega
trga in enotne evropske ekonomske integracije. Temeljno načelo Evropske unije o prostem
pretoku štirih temeljnih svoboščin je sredstvo za ustvarjanje bolj fleksibilnega in
učinkovitega evropskega toka dela in s tem treh glavnih akterjev – delavca, delodajalca in
držav članic (Klinar, 2006, str. 11–12). Seveda pa je celotna migracijska shema odvisna od
ponudbe delovnih mest, posredno pa tudi s stanovanjsko tematiko in socialnimi transferji.
Bolj kot sam pravni vidik prostega pretoka delavcev je tako pomemben sociološki. Iz tega
izhaja problematika integracije migranta v novo družbo, z migracijami namreč pride do
spremembe bivalnega in s tem tudi kulturnega ter socialnega prostora (Lukšič-Hacin, 1999,
str. 146).

2.2 TIPI MIGRACIJ
Po Malačiču (2003, str. 156) je najpomembnejša delitev migracij na notranje in zunanje
migracije. Razliko med njima najdemo v podatku, ali se posameznik oz. skupina seli znotraj
ali zunaj meja države. V prvem primeru govorimo o notranjih migracijah, v drugem primeru
pa o zunanjih migracijah. Notranje migracije ne vplivajo na obseg prebivalstva v državi,
ampak le na njegovo porazdelitev. Na drugi strani pa na število prebivalcev vplivajo zunanje
migracije, ki so pomemben dejavnik pri odnosih med državami. Ravno zaradi tega so
posamezne države že zelo zgodaj začele z oblikovanjem migracijske politike.
Lukšič-Hacin (1999, str. 142) na podlagi sociologije migracij v svojem delu navaja delitev
migracij na organizirane in neorganizirane. Neorganizirane so vezane na čas liberalnega
kapitalizma, organizirane pa se pojavijo v času monopolnega kapitalizma.
Poleg tega lahko ločimo tudi trajne in začasne migracije ter dnevne migracije, med tipi
migracij pa prevladujejo ekonomske migracije. Z industrializacijo se je namreč začelo
pomikanje k razvitejšim industrijskim centrom, kjer je oblikovano boljše delovno okolje in
boljši delovni pogoji. Tudi danes je situacija podobna, saj se ljudje selijo prav zaradi dela in
boljših pogojev ter kvalitetnejšega življenja. Kadar se ljudje selijo iz političnih razlogov,
govorimo o političnih migracijah. Med temi so najbolj poznane migracije beguncev in
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izgnancev. Kadar migracije tipiziramo na podlagi volje, govorimo o prostovoljnih in prisilnih
migracijah. Prostovoljne migracije so tiste migracije, ko se oseba seli prostovoljno, brez da
bi kdor koli vplival na njeno voljo. Nasprotno pa so prisilne migracije posledica nasilja,
kršenja človekovih pravic ali naravnih katastrof, med te pa spadajo tudi žrtve vojn, ki jih je
treba primerno zaščititi in zagotoviti humanitarno pomoč (Bešter, Drolc, Kovač, Mežnarič,
& Zavratnik Zimic, 2003).

2.3 VZROKI MIGRACIJ
Dejavniki, ki povzročajo migracije, so izredno kompleksni in odvisni od vrste migracij in časa,
v katerem potekajo. Za posameznika, ki se odloči za selitev, so pomembni trije dejavniki:
stroški in korist, ki jo bo imel od mobilnosti, negotovost in časovno-prostorski vidik
(dosedanje življenjsko obdobje in domače okolje). Dr. Felicita Medved v svoji razpravi
(Klinar, 2006) zadnjo dimenzijo navaja kot poglavitno. Dosedanje življenjsko obdobje in
posameznikova povezanost z njim opredeljuje njegovo pripravljenost po selitvi. Bolj je
namreč povezan z okoljem, manj se bo pripravljen seliti. Zato se mlajši lažje selijo kot
starejši, podobno tudi višje kvalificirani, ki bodo lažje nadomestili izgubo pri selitvi.
Če odštejemo prisilne migracije zaradi vojn in naravnih katastrof, lahko pri vseh ostalih
vrstah migracij kot vzrok navedemo ekonomski dejavnik. V svetu obstajajo velike razlike
med socialno razvitostjo držav. Vsak si namreč prizadeva za boljše življenjske razmere zase
in svoje bližnje, zaradi tega se jih veliko odloči za selitev in iskanje boljšega življenja v
razvitejšem svetu. Kot drugi vzrok lahko navedemo demografski. Demografski dejavniki
migracij so povezani z reprodukcijo prebivalstva in njihovimi značilnostmi. Ljudje se
največkrat selijo iz območij z visokim naravnim prirastkom v območja z nižjim naravnim
prirastkom. Družbeni dejavniki se kažejo v privlačnosti mestnega načina življenja in
dostopnosti infrastrukture, kulturni dejavniki pa v migracijah v kulturno sorodnejše države.
Geografski dejavniki so povezani z naravno in družbeno-geografskimi značilnostmi
posameznih regij (klimatske, geomorfološke, pedološke, prometne, poselitvene in druge
značilnosti). Za novejšo obliko vzrokov za selitev pa veljajo tudi okoljski dejavniki s
klimatskim segrevanjem (Malačič, 2003, str. 171–173).
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3 POMEN REZIDENTSTVA PRI OBDAVČITVI DELAVCEV
MIGRANTOV
Dohodek je ekonomske narave. Pridobljen je lahko na različne načine in na različnih davčnih
območjih. Dohodek se veže na svoj vir nastanka, kar pomeni, da ga je treba obdavčiti tam,
kjer je tudi nastal. Na tem mestu je primerno navesti tudi metode obravnave dohodka. Prva
metoda temelji na hipotezi, da je treba dohodek obdavčiti po teritorialnem načelu, torej po
viru nastanka. Druga, vse bolj razširjena metoda pa pravi, da se naj fizična (in tudi pravna
oseba) obdavči kot celota. S tem dobimo celostno sliko ekonomske moči subjekta,
posledično pa tudi pravičnejše obdavčenje (Kovač, 2004, str. 9).
Dohodnina kot davek na dohodek temelji na načelu rezidentstva. Zavezanci k plačilu
dohodnine so tako rezidenti Republike Slovenije, ki prejemajo kateri koli obdavčitveni vir v
Sloveniji ali zunaj nje, in nerezidenti samo od dohodkov, ki imajo vir v Republiki Sloveniji.

3.1 REZIDENTSKI STATUS
Rezidenti oziroma davčni subjekti so neomejeno davčno zavezani za plačilo davka na
dohodek, ne glede na vir nastanka prihodka. Rezidentstvo je definirano kot stalna ali
začasna prisotnost subjekta na nekem ozemlju in se določa na osnovi dolžine bivanja
nekega subjekta tekočega davčnega leta. Poleg omenjenega pogoja pa je pri ugotavljanju
rezidentskega statusa treba ugotoviti tudi dejanski namen bivanja na tem ozemlju (Kovač,
2008, str. 131).
Po Zakonu o dohodnini – 6. člen (ZDoh-2) je zavezanec za plačilo davka na dohodek fizičnih
oseb rezident, ki ima svoj vir dohodka v Republiki Sloveniji ali izven nje ter poleg tega v
katerem koli času davčnega leta izpolnjuje še naslednje pogoje:
1. »ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji;
2. biva izven Slovenije zaradi zaposlitve v diplomatskem predstavništvu, konzulatu,
mednarodni misiji Republike Slovenije ali stalnem predstavništvu Republike
Slovenije pri Evropski uniji ali stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri
mednarodni organizaciji kot javni uslužbenec z diplomatskim ali konzularnim
statusom ali je zakonec ali vzdrževani družinski član takega javnega uslužbenca in
prebiva s to osebo;
3. je bil rezident Slovenije v katerem koli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva
izven Slovenije zaradi zaposlitve:
a) v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji Republike
Slovenije ali stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji ali
stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri mednarodni organizaciji kot
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javni uslužbenec v tehnični ali administrativni funkciji brez diplomatskega ali
konzularnega statusa;
b) kot javni uslužbenec ali funkcionar v državnem organu ali organu lokalne
skupnosti, in sicer v državi, ki na podlagi vzajemnosti takega uslužbenca ne šteje
za svojega rezidenta;
c) kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki,
Evropski investicijski banki ali Evropskem investicijskem skladu ali je zakonec, ki
ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti ali vzdrževan otrok takega uslužbenca in
prebiva s to osebo;
4. je bil rezident Slovenije v katerem koli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva
izven Slovenije zaradi opravljanja funkcije poslanca v Evropskem parlamentu;
5. ima svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v
Sloveniji;
6. je v katerem koli času v davčnem letu prisoten v Sloveniji skupno več kot 183 dni«.

3.2 NEREZIDENTSKI STATUS
Poleg rezidentov Republike Slovenije so k plačilu davka od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji,
zavezani tudi nerezidenti Republike Slovenije. Nerezident je oseba, ki ne izpolnjuje nobene
od zahtev, ki izhajajo iz 6. člena ZDoh-2, izpolnjuje pa katerega od pogojev, ki izhajajo iz 7.
člena ZDoh-2 (ZDoh-2):
1. »opravlja delo kot oseba z diplomatskim ali konzularnim statusom v Sloveniji v
diplomatskem predstavništvu, konzulatu ali mednarodni misiji skupine tujih držav
ali tuje države ali je zakonec ali vzdrževani družinski član take osebe in prebiva s to
osebo, če ni slovenski državljan;
2. bi postal rezident samo zaradi opravljanja dela kot funkcionar, strokovnjak ali
uslužbenec mednarodne organizacije, če ni slovenski državljan;
3. bi postal rezident samo zaradi zaposlitve:
a) v diplomatskem predstavništvu, konzulatu ali mednarodni misiji tuje države v
Sloveniji kot javni uslužbenec v tehnični ali administrativni funkciji brez
diplomatskega ali konzularnega statusa in ni slovenski državljan;
b) kot uslužbenec tuje države v Sloveniji v funkciji, ki ni diplomatska, konzularna ali
mednarodna, pod pogojem, da ta tuja država na podlagi vzajemnosti podobnega
uslužbenca Republike Slovenije ne šteje za svojega rezidenta;
c) kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki ali
Evropski investicijski banki v Sloveniji;
4. je fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) bo bivala v Sloveniji izključno zaradi zaposlitve kot tuji strokovnjak za dela, za
katera v Sloveniji ni dovolj ustreznega kadra;
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b) ni bila rezident v katerem koli času petih let pred prihodom v Slovenijo;
c) ni lastnik nepremičnine v Sloveniji in
d) bo bivala v Sloveniji skupno manj kot 365 dni v dveh zaporednih davčnih letih;
5. je fizična oseba, ki biva v Sloveniji izključno zaradi študija ali zdravljenja«.

3.3 UGOTAVLJANJE REZIDENTSKEGA STATUSA
Posameznik postane rezident Slovenije, ko vzpostavi rezidentsko vez z Republiko Slovenijo,
torej ko izpolnjuje katero koli določilo iz 6. člena ZDoh-2, oz. postane nerezident Republike
Slovenije, ko ne izpolnjuje nobene od določil iz 6. člena ZDoh-2. Rezidenčne vezi so lahko
formalne (uradna prijava stalnega prebivališča v Sloveniji) ali dejanske, med katere spada
dejansko prebivališče v Republiki Sloveniji, središče osebnih in ekonomskih interesov v
Sloveniji in navzočnost v Sloveniji v katerem koli času v davčnem letu skupaj več kot 183
dni (FURS, 2019).
Vpis ustreznega rezidentskega statusa v davčni register in s tem formalno ureditev
rezidentskega statusa posameznik opravi pri pristojnem finančnem uradu z vložitvijo vloge
za ugotovitev rezidentskega statusa z ustreznimi dokazili. Dejstva in okoliščine, vezane na
presojo rezidentskega statusa, se ugotavljajo bodisi v obliki samostojnega dopisa ali v obliki
izpolnjenega vprašalnika »Ugotovitev rezidentskega statusa – prihod v/izhod iz Republike
Slovenije«(vprašalnik je dostopen na spletnih straneh Finančne uprave RS). Davčni organ
na podlagi vloge in izkazanih dejstev ter dejanskih okoliščin, ki vplivajo na rezidentski status,
oziroma po uradni dolžnosti presoja izpolnjevanje pogojev in odloči z izdajo odločbe.
Sprememba statusa zavezanca se označi v davčnem registru. Posameznik, ki mu davčni
organ izda odločbo o ugotavljanju oziroma spreminjanju davčnega statusa, mora o
spremembi davčnega statusa obvestiti izplačevalca dohodka. Kadar se pri posamezniku
spremenijo dejstva in okoliščine, ki vplivajo na ugotovljeni status, mora zavezanec v roku 8
dni po nastanku spremembe o spremembi obvestiti pristojni organ s predložitvijo nove
vloge za ugotovitev rezidentskega statusa. V primeru, da posameznik tega ne stori, ima
davčni organ pravico, da o statusu zavezanca odloča po uradni dolžnosti (FURS, 2019).

3.4 SODNA PRAKSA NA PODROČJU UGOTAVLJANJA DAVČNEGA
REZIDENTSTVA
Kadar rezidentskega statusa ni mogoče ugotoviti oz. se stranke v postopku ne strinjajo o
svojem statusu, lahko o statusu zavezanca odloča pristojni organ.
V primeru odločbe UPRS UL0010527 (UPRS sodba I U 204/2014, 2015) iz leta 2015
rezidentskega statusa ni mogoče ugotoviti glede na kriterij običajnega prebivališča, ker se
mora oseba zaradi delovnih obveznosti pogosto seliti iz ene države v drugo, zato je
odločilen kriterij osebnih in ekonomskih interesov. V konkretnem primeru se pri tej presoji
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upošteva zakonec ali zunajzakonski partner oz. otroci in drugi vzdrževani družinski člani, ki
živijo v Sloveniji. Poleg tega se upošteva tudi premoženje v Sloveniji, družbene vezi s
Slovenijo v obliki članstva v društvih, ekonomskih vezi v obliki kreditne kartice, izdane v
Sloveniji, zaposlitve pri slovenskem delodajalcu … Zavezanec je pri davčnem uradu predložil
vlogo za ugotovitev rezidentskega statusa iz razloga, ker se je odselil iz Republike Slovenije
v Nemčijo. Kot argumente v svoj prid navaja izteklo napotitev na delo v Sloveniji, oskrbo
staršev, ki živijo v Nemčiji, in materialno premoženje, ki si ga lasti v Nemčiji. Ravno tako pa
v Nemčiji živita tudi njegova polnoletna sinova, v Sloveniji pa sta ostali žena in mladoletna
hči. Zavezanec ima v Sloveniji svoje bivališče, bančni račun ter kreditne in posojilne kartice
ter pogodbo o zaposlitvi pri slovenskem delodajalcu. Zavezanec je predložil tudi potrdilo o
rezidentskem statusu, iz katerega izhaja, da ga Nemčija smatra za svojega rezidenta. Davčni
organ se pri odločitvi o rezidentskem statusu nanaša na Konvencijo med Republiko
Slovenijo in Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčenja. Zavezanec je ohranil svoj dom, kjer
so tudi njegova žena, otrok in premoženje. Zato se stranka za davčne namene smatra tudi
kot rezident Republike Slovenija.
Tudi v odločbi UL0013495 (UPRS sodba I U 1207/2015, 2017) iz februarja 2017 se davčni
urad odloči, da je zavezanec rezident Republike Slovenije, saj imajo v Sloveniji prebivališče
njegova žena in vsi trije sinovi. Poleg tega ima odprte bančne račune in je ustanovitelj
pravne osebe. Tudi v tem primeru se status presodi glede na Konvencijo med Republiko
Slovenijo in Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčenja. Šteje se, da ima posameznik v
Sloveniji središče svojih življenjskih in ekonomskih interesov.
Nekoliko težje in kompleksnejše ugotavljanje rezidentskega statusa lahko najdemo v
primeru odločbe Upravnega sodišča UL0013864 (UPRS sodba I U 241/2017, 2017). Središče
osebnih in ekonomskih interesov je bilo presojeno na podlagi izvenzakonske partnerke in
njenega prebivališča, ki je hkrati tudi zagotovljeno prebivališče stranke v postopku.
Zavezanec je večinski lastnik podjetja, tako ga poleg osebnih interesov s Slovenijo vežejo
tudi ekonomski. Pri tem ni odtehtalo dejstvo, da se je stranka preselila v Katar, tam odprla
svoje stalno prebivališče in postala lastnica katarske osebne izkaznice ter je članica
katarskih športnih organizacij.
Na tem mestu je smiselno predstaviti še naslednji postopek pri ugotavljanju davčnega
rezidentstva. Ko se ta postopek konča, stranka predloži zahtevo za začetek postopka o
skupnem dogovoru. Iz vsebine Sporazuma in komentarja k vzorčnemu sporazumu OECD in
Konvencije izhaja, da morata biti izpolnjena dva pogoja. Vloga mora biti vložena največ 3
leta od uradne ugotovitve, da mora biti stranka obdavčena, predložena pa mora biti
pristojnemu organu države pogodbenice, katere rezident je stranka.
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V primeru, ko je rezident ene države primoran k plačilu davka tudi v drugi državi – državi
vira svojega prihodka, obe državi na zahtevo stranke začneta postopek skupnega dogovora.
V primeru, ki je voden pod evidenčno številko UL0007459 (UPRS sodba I U 728/2013, 2013),
se pojavlja dilema, ali lahko sodni postopek in postopek skupnega dogovora potekata
istočasno. Stranka bi lahko v času, ko potekata oba postopka in bi sodišče izdalo zavezujočo
sodbo, ostala brez sodnega varstva pred koncem skupnega dogovora. Vrhovno sodišče je
tako v tem primeru odločilo, da se mora postopek s tožbo prekiniti vse do končne odločitve
obeh organov v postopku skupnega dogovora. Sodno varstvo stranki pripada po določilih
Sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčenja.
Na zgornji konkretni primer se nanaša tudi odločba Upravnega sodišča (UPRS sodba I U
733/2013, 2014), kjer sta postopek skupnega dogovora vodila pristojna organa Slovenije in
Nemčije. Ker je postopek skupnega dogovora končan, se lahko tožba nadaljuje. V skupnem
dogovoru je prišlo do odločitve, da ima Nemčija pravico do obdavčitve dohodka iz
zaposlitve, ki ga je stranka prejela med letoma 2003 in 2009. Slovenija pa mora kot država
rezidentstva glede na določila Sporazuma odpraviti dvojno obdavčitev. Metoda odprave
dvojnega obdavčenja je dogovorjena s Sporazumom. Z izpodbijano odločbo je bilo
določeno, da ima Slovenija pravico do obdavčitve dohodka, dogovor med obema državama
pa je bil drugačen. Ravno zaradi tega je moralo sodišče prekiniti sojenje in ga nadaljevati
potem, ko je bil končan postopek skupnega dogovora.
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4 OBDAVČITEV DOHODKOV V SLOVENIJI, AVSTRIJI IN ITALIJI
4.1 SLOVENSKI DOHODNINSKI SISTEM
Slovenija je po osamosvojitvi leta 1991 temeljito prenovila svoj davčni sistem. S tem je
davčni sistem postal primerljiv z ostalimi razvitimi državami. Med drugim je bil uveden
davek od dobička pravnih oseb in glavni osebni davek – dohodnina (Klun & Jovanovič, 2018,
str. 28).
Dohodnina je davek, ki se plačuje od dohodkov fizičnih oseb. Je dohodek državnega in
lokalnega proračuna, ki se odmerja na letni ravni na podlagi napovedi za odmero
dohodnine. Z dohodnino se obdavčuje dohodke, ki jih je zavezanec prejel v koledarskem
letu z virom v ali izven Slovenije. Dohodnina se plačuje kot davek po odbitku, ki ga
delodajalec oz. izplačevalec osebnih prejemkov odvaja od mesečne plače, ugotovi pa jo
davčni organ z odmerno odločbo. Davčni organ na podlagi pridobljenih podatkov, s katerimi
razpolagata tako davčni organ kot tudi davčni zavezanec, sestavi informativni izračun
dohodnine, ki v 15 dneh velja za odmero dohodnine, če davčni zavezanec v tem času na
odmero ne ugovarja. Če davčnemu zavezancu do 31. maja tekočega leta ni vročen
informativni izračun, mora zavezanec sam vložiti napoved za odmero dohodnine, in sicer
do 30. junija tekočega leta (Kovač, 2008, str. 126). Po veljavni zakonodaji – Zakon o
dohodnini, ki je bila sprejeta leta 2006, v veljavo pa stopila 1. 1. 2007, so tako aktivni
dohodki2 obdavčeni po progresivnih stopnjah z upoštevanjem davčnih olajšav. Obratno
velja za pasivne dohodke.
Obveznost za plačevanje dohodnine je opredeljena v Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) v 18.
členu, ki določa naslednje vire dohodnine:
- dohodek iz zaposlitve,
- dohodek iz dejavnosti,
- dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti,
- dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice,
- dohodek iz kapitala
- drugi dohodki.
Kot dohodek iz zaposlitve so opredeljeni vsi dohodki iz preteklega ali sedanjega delovnega
ali drugega pogodbenega razmerja. V praksi torej v to skupino uvrščamo plače, regres,
bonitete, nagrade, vsa nadomestila, povezana z delom, honorarje, pokojnine in druge

2

Dohodki se delijo na aktivne in pasivne. Aktivni dohodki so dohodki iz zaposlitve, dejavnosti, kmetijstva …,
ki so obdavčeni po progresivni dohodninski lestvici. Med pasivne dohodke pa uvrščamo obresti, dividende,
najemnine in kapitalske dobičke. Ti dohodki so obdavčeni z enotno davčno stopnjo (Klun & Jovanovič,
2018).
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dohodke na podlagi pogodbenega razmerja. Med dohodke iz dejavnosti spadajo vsi dobički,
doseženi z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti. Opravljanje dejavnosti po
Zdoh-2 – 46. člen pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali gozdarske dejavnosti,
poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem
premoženja in premoženjskih pravic. Dohodki iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti
so vsi dohodki iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti v okviru kmečkega
gospodarstva – predvsem potencialni dohodki od pridelave na zemljišču in v panjih.
Dohodki od oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice, so
predvsem avtorski honorarji, licenčnine … Med dohodke iz kapitala se uvrščajo obresti,
dividende in kapitalski dobički ter po novem tudi najemnine. Drugi dohodki pa vključujejo
nagrade, darila, dobitke v nagradnih igrah in podobno (Klun & Jovanovič, 2018, str. 42–47).
Zakon o dohodnini (ZDoh-2) v členih od 20. do 32. opredeljuje tudi dohodke, ki niso vir
obdavčitve. Med te dohodke spadajo nagrade za izjemne dosežke, povrnitev stroškov
prevoza, nočitev in dnevnic za službena potovanja, starševski in otroški dodatek, nekatere
druge socialne pomoči, preživnine in rejnine ter drugi dohodki, opredeljeni v zakonu.
Kdo so zavezanci za dohodnino, je podrobno opredeljeno v poglavju o rezidentskem
statusu, v grobem pa so to rezidenti RS, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v Republiki
Sloveniji, ali zanje velja kateri koli drugi pogoj, opredeljen v 6. členu Zdoh-2.
Ker dohodnina spada med progresivne davke, je na tem mestu pomembno omeniti delitev
davkov glede na spreminjanje davčne osnove. Ločimo proporcionalne davke s stalno
povprečno davčno stopnjo, regresivne davke, kjer povprečna davčna stopnja pada z
naraščanjem osnove, in že omenjene progresivne davke, kjer povprečna davčna stopnja z
davčno osnovo narašča. Dohodnina spada med stopničasto progresivne davke, kjer v
različnih intervalih vrednosti osnove veljajo različne davčne stopnje. V Sloveniji je določenih
pet dohodninskih razredov, razvrščenih v spodnjo dohodninsko lestvico, ki se vsako leto
uskladi glede na rast povprečne plače zaposlenih v Sloveniji in rast cen življenjskih
potrebščin (Klun & Jovanovič, 2018, str. 22 in 49).
Tabela 1: Lestvica za odmero dohodnine za leto 2018 – Slovenija
RAZRED

LETNI DOHODEK (v €)

STOPNJA

1.
2.
3.
4.
5.

do 8021,34
od 8021,34 do 20.400
od 20.400 do 48.000
od 48.000 do 70.907,2
od 70.907,2

16 %
1283,41 + 27 % nad 8021,34 €
4625,65 + 34 % nad 20.400,00 €
14.009,65 + 39 % nad 48.000 €
22.963,46 + 50 % nad 70.907,2 €
Vir: FURS (2017)
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Davčnemu zavezancu pripadajo tudi davčne olajšave. Večina le-teh znižuje davčno osnovo,
izjema je le upokojenska olajšava, ki znižuje davek. Vsakemu rezidentu se prizna splošna
osebna davčna olajšava kot zmanjšanje davčne osnove. Ta leta 2018 znaša 3302,7 €, z letom
2008 pa je uvedena tudi dodatna splošna olajšava za tiste z nizkimi dohodki. Dodatna
splošna olajšava tako pripada davčnem zavezancu, ki je v tekočem koledarskem letu prejel
bruto dohodke do višine 11.166,37 €, in sicer v višini 6519,82 €. Davčni zavezanci, ki
prejmejo bruto dohodek med 11.166,37 € in 13.316,83 €, pa lahko uveljavljajo olajšavo v
višini 3302,7 € + (19922,15 - 1,49601 x skupni dohodek).
Tabela 2: Splošne in dodatne splošne olajšave v Sloveniji
VRSTA OLAJŠAVE

VIŠINA OLAJŠAVE

splošna osebna olajšava
3302,7 €
dodatna splošna olajšava za dohodke do višine
6519,82 €
11.166,37 €
dodatna splošna olajšava za dohodke med
3302,7 + (19.922,15 - 1 x skupni dohodek)
11.166,37 € in 13.316,83 €
Vir: FURS (2017)

Poleg že omenjenih splošnih olajšav pa lahko zavezanec za odmero dohodnine uveljavlja
tudi standardne olajšave. Takšne olajšave lahko uveljavljajo invalidi s 100-% okvaro
(17.658,84 €), študentje z občasnim delom (3302,7 €), upokojenci (13,6 % odmerjene
dohodnine), zavezanci, ki imajo vzdrževane družinske člane (2436,92 € za prvega otroka, ta
se zvišuje z vsakim nadaljnjim), in pa uveljavljanje dodatnega pokojninskega zavarovanja
(do 2819,09 €) (Klun & Jovanovič, 2018, str. 49–50).
Tabela 3: Standardne olajšave v Sloveniji
VRSTA OLAJŠAVE

VIŠINA OLAJŠAVE

invalidi s 100-% okvaro
občasno delo študentov
upokojenci
zavezanci, ki imajo vzdrževane člane

17.658,84 €
3302,7 €
13,5 % odmerjene pokojnine
2436,92 € za prvega otroka, potem narašča z
vsakim naslednjim otrokom
največ 2819,09 €

dodatno pokojninsko zavarovanje

Vir: FURS (2017)

4.2 AVSTRIJSKI DOHODNINSKI SISTEM
Avstrija spada med najbolj stabilna in razvita gospodarstva na svetu. Članica EU je postala
leta 1995, denarno valuto evro pa prevzela leta 1999. Avstrijski davčni sistem se v veliki
meri zgleduje po nemškem, je tradicionalen in pregleden. Leta 2016 je v Avstriji začela
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veljati nova davčna reforma, ki je gospodinjstvom zagotovila za več kot 5 milijonov olajšav.
Pravna podlaga za odmero davka na dohodek je Einkommensteuergesetz (EStG), sprejet že
leta 1988. Zakon ločuje davek na dohodek in davek od plače. Davek od dohodka so
primorani plačati delodajalci in samozaposleni, odvajajo pa ga vsak mesec finančnemu
uradu. Davek od plače plačujejo delojemalci in upokojenci. Obe oblike davka se razlikujeta
le po načinu pobiranja, davčna lestvica in praviloma tudi olajšave pa so enake (Kokalj, 2005).
Davek od dohodka fizičnih oseb se odmeri na podlagi sedmih vrst dohodka (Insolution
Limited, 2019):
- dohodek iz kmetijstva in gozdarstva,
- dohodek iz samozaposlitve,
- dohodek iz poslovne dejavnosti,
- dohodek iz zaposlitve,
- dohodek iz naložb,
- dohodek od najema in zakupa in
- drugi dohodki (dohodki iz špekulativnih transakcij, dohodek od prodaje kapitalskih
deležev …).
Potek obdavčitve poteka podobno kot v Sloveniji. Delodajalec del dohodka zaposlenega
odvaja kot akontacijo dohodnine pristojnim organom. Davčna napoved, ki jo prejme vsak
zavezanec, zapade v plačilo do 30. aprila naslednje leto. Napoved za odmero dohodnine
vložijo le osebe, ki imajo tudi druge vire dohodkov oz. so zaposlene pri več kot dveh
delodajalcih hkrati (European Union, 2018).
Podobno kot v Sloveniji je tudi v Avstriji dohodnina progresiven davek. Stopnje se gibljejo
med 0 in 55 %, znesek davka pa je odvisen od obdavčljivega dohodka, prejetega v enem
koledarskem letu. To leto je enako davčnemu in sovpada z 12 meseci (Insolution Limited,
2019) .
Tabela 4: Lestvica za odmero dohodnine 2018 – Avstrija
RAZRED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LETNI DOHODEK (v €)
do 11.000
od 11.000 do 18.000
od 18.000 do 32.000
od 31.000 do 60.000
od 60.000 do 90.000
od 90.000 do 1.000.000
od 1.000.000

STOPNJA
0%
25 %
35 %
42 %
48 %
50 %
55 %

VIR: Bundesministerium für Finanzen (2018)
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Davčna obveznost je ena izmed temeljnih načel avstrijskega zakona o dohodnini. V avstrijski
zakonodaji ločijo dve vrsti davčne obveznosti – neomejeno in omejeno davčno obveznost.
Neomejeno davčno zavezane so vse osebe, ki imajo v Avstriji stalno ali začasno prebivališče.
To so osebe, ki imajo stanovanje v Avstriji in ga uporabljajo dlje časa. Pri tem ni pomembno,
ali je prebivališče stalno ali začasno, pomembno je zgolj, da se stanovanje uporablja
večkrat, lahko tudi prekinjeno. Izvzeti so tako obiski, počitnice, službena potovanja. V
vsakem primeru pa po šestih mesecih prebivanja na območju Avstrije oseba pridobi
neomejeno davčno obveznost. Državljanstvo pri tem ni bistveno. V grobem so tako po
neomejeni obveznosti obdavčeni vsi domači in tuji dohodki v Avstriji. Omejeno davčno
obvezujoče so vse osebe, ki v Avstriji ustvarjajo in prejemajo dohodke (kot delojemalci ali
v obliki pokojnine iz socialnega zavarovanja), vendar v Avstriji nimajo ne stalnega ne
začasnega prebivališča. Tej skupini davčnim zavezancev pripadajo tudi posebne olajšave,
povezane s stroški v zvezi z delom. Če torej oseba v Avstriji biva več kot 6 mesecev, plača
davek od dohodka na ves dohodek, pridobljen v in izven države. Kadar pa oseba v Avstriji
biva manj kot 6 mesecev oz. nima prijavljenega bivališča v Avstriji, plača le davek od
dohodka z virom v Avstriji (Bundesministerium für Finanzen, 2018).
Podobno kot v Sloveniji lahko davčni zavezanci tudi v Avstriji uveljavljajo več olajšav. Z
razliko od Slovenije, kjer se olajšave odbijejo od obdavčljive osnove, se v Avstriji olajšave
odbijejo od izračunanega davka in se davek na ta račun zmanjšuje (Arbeiterkammer, 2019).
Splošna olajšava je v Avstriji visoka 11.000 €, uveljavljajo pa jo vsi, ki letno ne prejmejo več
kot 11.000 € dohodka (1. dohodninski razred). Ker zaposleni v Avstriji ne dobivajo povračila
stroškov v zvezi s prevozom na delo, lahko davčni zavezanci uveljavljajo olajšavo za prevoz
v višini 400€ na leto. Posebne olajšave pripadajo tudi upokojencem, ki prejemajo
pokojnino. Družine, kjer sta zaposlena oba starša, lahko uveljavljajo družinsko olajšavo v
višini 1500 € na leto za mladoletnega in 500,16 € za polnoletnega otroka. Družine z le eno
zaposleno osebo uveljavljajo olajšavo v višini 494 € za enega otroka in 669 € za dva otroka.
Olajšavo v isti višini prav tako uveljavlja starš samohranilec. Poleg družinske olajšave v
Avstriji zaposleni prav tako poznajo tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane v višini 58,4
€ na mesec na otroka, olajšavo za tiste, ki plačujejo preživnino, in za tiste, ki dobivajo otroški
dodatek. Pogoj, da posameznik lahko uveljavlja katero koli izmed zgoraj naštetih olajšav
(razen olajšave za prevoz), je, da otrok živi v istem gospodinjstvu. Delavcem migrantom
pripada olajšava za prevoz na delo iz kraja bivanja v kraj dela v višini 2 € na kilometer
(Bundesministerium für Finanzen, 2019). Višine vseh olajšav so prikazane v spodnji tabeli
(Tabela 5).
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Tabela 5: Višine olajšav v Republiki Avstriji
VRSTA OLAJŠAVE

VIŠINA OLAJŠAVE

splošna olajšava za vse, ki spadajo v 1.
dohodninski razred
olajšava za prevoz na delo
olajšava za upokojence
povišana olajšava za upokojence3
družinska olajšava za mladoletnega otroka
(pod pogojem, da sta zaposlena oba starša)
družinska olajšava za polnoletnega otroka (pod
pogojem, da sta zaposlena oba starša)
olajšava za enega otroka (pod pogojem, da je
zaposlen le en starš)
olajšava za dva otroka (pod pogojem, da je
zaposlen le en starš)
olajšava samohranilca za enega otroka
olajšava samohranilca za dva otroka
olajšava za vzdrževanega otroka
olajšava za tiste, ki plačujejo preživnino
olajšava za tiste, ki so upravičeni do otroškega
dodatka
olajšava za prevoz na delo samo za delavce
migrante

11.000 €
400 €
400 €
764 €
1500 €
500,16 €
494 €
669 €
494 €
669 €
58,4 €/mesec/otroka
29,2 do 58,4 €/mesec/otroka
250 €
2 €/kilometer običajne poti med domom in
delovnim mestom

Vir: Bundesministerium für Finanzen (2019)

4.3 ITALIJANSKI DOHODNINSKI SISTEM
Rezidenti Republike Slovenije, ki so zaposleni pri italijanskem delodajalcu, so bili leta 2010
deležni velikih davčnih sprememb. Konvencija med obema državama je sicer bila sprejeta
že leta 2002, do takrat je namreč med Republiko Slovenijo in Italijo veljal Sporazum med
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Italijansko republiko o izogibanju
dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja. Ta sporazum je nadomestila Konvencija
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izogibanju dvojnega
obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja z
dodatnim protokolom. Spremembe konvencije leta 2010 so prinesle tudi spremembo
metode za odpravo dvojne obdavčitve iz metode oprostitve s progresijo v metodo
navadnega odbitka. Vsi dohodki, ki jih slovenski rezidenti prejemajo pri italijanskem
delodajalcu, so bili od leta 2011 vključeni v davčno osnovo. Pri dohodkih, ki se po načelu
svetovnega dohodka in v skladu s konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčenja lahko
obdavčijo v Italiji, pa se bo odmerjena dohodnina v Sloveniji zmanjšala za znesek davka,
3

Povišana olajšava za upokojence pripada upokojencu, ki ne prejme več kot 19.930 € pokojnine na leto.
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plačanega v Italiji, ki je enak davku, ki bi ga Slovenija sama odmerila od dohodka,
doseženega v Italiji (E-računovodstvo, 2011). Zakonska podlaga za odmero davka na
dohodek je v Italiji v obliki Zakona o davku na dohodek – TUIR (Testo Unico delle Imposte
sui Redditi).
Italija loči davek na dohodek fizičnih – IRPEF in pravnih oseb – IRES. Italijanski davek na
dohodek fizičnih oseb se imenuje Imposta sui redditi delle personne fisiche – IRPEF,
posamezniki pa so obdavčeni z nacionalnim davkom na dohodek, regionalnim davkom na
dohodek – IRAP in občinskim davkom na dohodek (PwC Coopers, 2019).
Podobno kot v Sloveniji in Avstriji se davek na dohodek odmeri z odločbo vsako leto, dolžina
leta pa sovpada s koledarskim letom. Delodajalec mesečno odvaja del dohodka
zaposlenega za davčne potrebe, prispevke in socialno varnost. Davčnim zavezancem ni
treba vlagati davčne napovedi, razen v primeru, če oseba prejema tudi druge dohodke izven
delovnega mesta (TransferWise Ltd , 2018).
Zavezanci za plačilo davka na dohodek v Italiji so rezidenti Republike Italije za vse dohodke,
prejete v državi, in vse dohodke, prejete izven države po načelu svetovnega dohodka (tudi
dohodki iz najemnine in finančnih naložb), ter nerezidenti samo za dohodke, ki so ustvarjeni
v Italiji. Rezident Republike Italije je vsaka oseba s stalnim prebivališčem na območju Italije,
ki hkrati neprekinjeno živi v Italiji vsaj 183 dni v koledarskem letu. Kot rezident se šteje tudi
oseba, ki ne prebiva 183 dni neprekinjeno v Italiji, a je središče njenih osebnih in
gospodarskih interesov v Italiji. Za rezidenta Republike Italije velja tudi oseba, ki je vpisana
v občinski register – Comune, saj se v tem primeru smatra, da je to glavno prebivališče
osebe (TransferWise Ltd , 2018).
Italijanski davčni sistem razlikuje med šestimi vrstami dohodkov (Pwc Coopers, 2019):
- dohodek iz zaposlitve,
- poslovni dohodek,
- dohodek iz samozaposlitve,
- dohodek od nepremičnin,
- dohodek od naložb in kapitala,
- in drugi dohodki.
Dohodek iz zaposlitve vključuje vsa nadomestila, v denarju ali v drugi obliki, ki jih zaposleni
prejme iz naslova delovnega razmerja za opravljeno delo. Dohodek iz zaposlitve vključuje
tudi razne dodatke, darila in bonitete, kot so popusti, tržne opcije, posojila brez obresti,
ugodnosti pri nastanitvi, izobraževanju in osebnih vozilih. Poslovni dohodek je predmet
obdavčenja pravnih oseb. Dohodek od samozaposlitve je opredeljen kot dohodek, ki je
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dosežen pri opravljanju samostojnih profesionalnih poklicev (kot so odvetnik, notar,
umetnik, znanstvenik …). Oseba mora biti imetnica davčne številke samozaposlenih, zato
jo poleg obdavčitev v okviru IRPEF čaka še regionalni davek in davek na dodano vrednost –
DDV. Davčna osnova se izračuna kot dohodek, dosežen v davčnem obdobju, od katerega se
odštejejo stroški, ki so nastali v zvezi s samostojnim opravljanjem dela v istem obdobju.
Dohodki od nepremičnin so dohodki, pridobljeni na podlagi lastništva zemljišč in
nepremičnin. Leta 2013 med te dohodke spada tudi lastništvo glavnega bivališča, njegova
vrednost pa se izračuna na podlagi katastrske vrednosti. Dohodki iz kapitala oz. naložb se
opredelijo kot prihodki, ki izhajajo iz uporabe kapitala in vključujejo obresti in dividende.
Pod druge dohodke pa so uvrščeni dohodki, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno od zgoraj
naštetih dohodkov. V to skupino spadajo kapitalski dobički od prodaje delnic, druge
udeležbe v kapitalu in dohodki od nepremičnega premoženja v tujini, avtorskih plačil, plačil
za patente in blagovne znamke ter podobne dohodke (Pwc Coopers, 2019; Invitalia, 2011).
Dohodnina v Italiji je progresivni davek glede na rast dohodkov in je razdeljen v 5
dohodninskih razredov. V tabelo so zajete samo obdavčitve na podlagi nacionalnega davka.
V okviru nacionalnega prava lahko vsaka regija in občina svobodno odloča o stopnji davka
na podlagi regionalnega in občinskega davka na dohodek. Regionalni davek na dohodek ne
sme presegati 3,33 %, občinski pa se lahko giblje med 0,01 in 0,9 % (European Union, 2018).
Tabela 6: Lestvica za odmero dohodnine 2018 – Italija
LETNI DOHODEK (v €)

RAZRED

Stopnja obdavčitve

1.

do 15.000

23 %

2.

od 15.001 do 28.000

27 %

3.

od 28.001 do 55.000

38 %

4.

od 55.001 do 75.000

41 %

5.

nad 75.001

43 %
Vir: European Union (2018)

Podobno kot slovenska in avstrijska zakonodaja tudi italijanska rezidentom omogoča
olajšave. V Italiji so olajšave v obliki odbitka od bruto dohodka (bruto dohodek v Italiji
dobimo z množenjem davčne osnovo z davčno stopnjo, davčno osnovo pa dobimo, ko od
celotnega dohodka odštejemo prispevke iz naslova pokojnine in zdravstva – več o izračunu
davčne osnove v empiričnem delu), za Italijo torej velja podobno kot za Avstrijo.
Italija pozna naslednje olajšave (Pwc Coopers, 2019):
- olajšava glede na dohodek,
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-

družinska olajšava,
odbitek drugih stroškov.

Olajšave glede na dohodek vključujejo naslednje kategorije: olajšave za zaposlene delavce,
olajšave za upokojence in olajšave za dohodek iz samozaposlitve. Pri olajšavi za zaposlene
delavce se upošteva celoten dohodek zavezancev. Olajšava se z rastjo celotnega dohodka
zmanjšuje in se izniči, ko dohodek doseže 55.000 € (Pwc Coopers, 2019).
Tabela 7: Olajšava za zaposlene
CELOTEN DOHODEK ZAPOSLENEGA (v €)

OLAJŠAVA (v €)

do 8000

1880

od 8001 do 28.000

največ 1880 pri 28.000
izračunano po formuli:
978 + (902 x

od 28.001 do 55.000

28.000−skupni dohodek
)
20.000

največ 978
izračunano po formuli:
55.000−skupni dohodek
)
27.000

978 x (
nad 55.000

0
Vir: Pwc Coopers (2019)

Podobno velja tudi za olajšave za upokojence. Olajšava se zmanjšuje z višino dohodka in se
izniči pri 55.000 €.
Tabela 8: Olajšava za upokojence
CELOTEN DOHODEK UPOKOJENCA (v €)

OLAJŠAVA (v €)
1880 x število dni
365

do 8000

a ne manj kot 713
od 8001 do 15.000

1297 + (538 x

od 15.001 do 55.000

1297 x (

nad 55.000

0

55.000−celoten dohodek
)
40.000

Vir: Pwc Coopers (2019)
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15.000−celoten dohodek
)
7000

Tabela 9: Olajšava za samozaposlene
CELOTEN DOHODEK IZ SAMOZAPOSLITVE (v €) OLAJŠAVA (v €)
do 4800

1104

od 4801 do 55.000

največ 1104

nad 55.000

0
Vir: Pwc Coopers (2019)

Družinske olajšave pripadajo davčnim zavezancem, rezidentom, ki imajo vzdrževane
družinske člane in hkrati prihodek teh odvisnih članov ne presega 2840,51 €. Davčna
olajšava se ocenjuje mesečno. Poznamo pa davčno olajšavo za zakonca in za otroke.
Tabela 10: Olajšava za vzdrževane družinske člane
VZDRŽEVANI DRUŽINSKI ČLANI

OLAJŠAVA

vzdrževani zakonec

največ 800 €, izenači se pri 88.000 € celotnega
dohodka

otrok, mlajši od treh let

največ 1200 €, izenači se pri 95.000 €

otrok, starejši od treh let

največ 950 €, izenači se pri 95.000 €

drugi vzdrževani člani

največ 750 €, izenači se pri 88.000 €
Vir: Pwc Coopers (2019)

Davkoplačevalec z več kot tremi vzdrževanimi otroki je upravičen do povišanja olajšave za
200 € za vsakega otroka. V primeru razvezane družine ima pravico do uveljavljanja olajšave
tisti od staršev, ki ima skrbništvo nad otrokom. Od leta 2007 davčna zakonodaja Italije
velikim družinam z najmanj štirimi vzdrževanimi otroki dodeli še dodatno olajšavo v višini
1200 €.
Italija pozna še tretjo kategorijo olajšav – olajšave za druge stroške. Med te spadajo
predvsem različna posojila, stroški izobraževanja in zavarovanja ter športnega
udejstvovanja pri otrocih (Pwc Coopers, 2019).
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5 PROBLEMATIKA DVOJNE OBDAVČITVE
Po določbah ZDoh-2 rezidenti Republike Slovenije plačujejo davek na dohodek od vseh
dohodkov z virom v in izven Slovenije. Z letom 2005 so tako rezidenti obdavčeni po načelu
svetovnega dohodka, nerezidenti pa po slovenskem viru obdavčitve.
Zaradi temeljne svoboščine Evropske unije o prostem pretoku ljudi, blaga, storitev in
kapitala so ljudje mobilni kot nikoli doslej. Zaradi suverenosti držav in prepletenosti
mednarodnih tokov na področju oseb, dela, storitev in kapitala prihaja do neusklajenosti
tudi na davčnem področju. Tako je lahko ista oseba in z njo isti dohodek obdavčen v dveh
državah hkrati. Kadar dve davčni oblasti na istem nivoju obdavčita v istem časovnem
obdobju z istim ali podobnim davkom isti davčni subjekt, govorimo o dvojnem obdavčenju.
Tako je davčni subjekt obdavčen težje, kot če bi ga obdavčila le ena davčna oblast. Iz
omenjene definicije lahko izpeljemo naslednje pogoje dvojnega obdavčenja (Kovač, 2008,
str. 355–357):
1. Obdavčen mora biti isti davčni zavezanec.
2. Obstajati mora identičnost v davčnem objektu in istovetnost samega davka.
3. Davek se mora plačevati v istem časovnem obdobju.
4. Obstajati morata vsaj dve davčni oblasti, ki obdavčujeta dohodek istega davčnega
zavezanca z istim davkom.
Pri tem je pomembno ločiti med domačo državo in državo vira. Domača država fizične
osebe, torej država, kjer ima davčni zavezanec svojo upravo, nadzor in bivališče, obdavčuje
celoten svetovni dohodek rezidenta. Država vira pa je država, kjer davčni zavezanec zasluži
del svojega dohodka. Dohodek je v tem primeru pridobljen v tujini. Rezultat tega je že
omenjena mednarodna dvojna obdavčitev davčnega zavezanca, ki je posledica vzpostavitve
mednarodnega davčnega prava. Osnovno pravilo mednarodnega davčnega prava je, da ima
država davčnega vira pravico obdavčenja dohodka, ki je nastal na območju te države
(Kovač, 2004, str. 55).
Omenjena problematika se v praksi lahko zgodi v naslednjih primerih (Evropska unija,
2019):
- oseba živi v eni državi Evropske unije, dela pa v drugi državi – delavec migrant,
- osebo delodajalec napoti na delo v tujino za dlje časa,
- oseba živi in išče delo v tujini ter iz matične države prenese pravico do nadomestila
za brezposelnost in
- ko se oseba po upokojitvi preseli v eno državo, pokojnino pa prejema iz druge.
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5.1 MEDNARODNI SPORAZUMI ZA IZOGIBANJE DVOJNEGA OBDAVČENJA
Mednarodna merila za preprečevanje dvojnega obdavčenja so lahko zasnovana
enostransko v določbah domače nacionalne zakonodaje ali z določbami mednarodne
pogodbe. Enostranske določbe se sprejemajo v obliki zakonov, ki vsebujejo pravila za
preprečevanje dvojnega obdavčenja. Mednarodna pravila za preprečevanje dvojnega
obdavčenja pa so zasnovana v obliki konvencij in sporazumov (Kovač, 2008, str. 357).
Države snujejo dvostranske davčne sporazume zaradi omogočanja mednarodne menjave.
S tem, ko zagotovijo davčno gotovost in odstranijo možnost dvojnega obdavčenja,
zagotovijo osnove za sodelovanje davčnih oblasti in ustanovijo podlago za delitev davčnih
prihodkov (Kovač, 2004, str. 50).
Metode za preprečevanje dvojnega obdavčenja opisujejo tehnične načine, kako se naj
doseže obdavčitev svetovnega dohodka, da se obenem prepreči mednarodno dvojno
obdavčenje (Kovač, 2004, str. 55). Najpogostejši metodi za odpravo dvojnega obdavčenja,
uporabljeni v mednarodnih pogodbah, sta dve:
1. Metoda izvzemanja – oprostitve
Pri metodi izvzemanja je del premoženja oz. dohodka v državi izvora izključen iz
davčne osnove države rezidentstva. Metoda izvzemanja se obravnava v dveh
primerih (Kovač, 2004, str. 55–56):
 Metoda polnega izvzemanja
Država rezidentstva sploh ne upošteva dohodka oz. premoženja, ki
je bilo izvzeto iz obdavčenja. Država tako nima pravice upoštevati
oproščenega dohodka pri določanju davka.
 Metoda izvzemanja s progresijo
Država v tem primeru dohodka slovenskega rezidenta, če je že bil
plačan davek v drugi državi, ne obdavči, vendar pa ima Slovenija v
tem primeru pravico, da znesek prejetega dohodka upošteva pri
določanju davka od preostalega dohodka ali premoženja davčnega
zavezanca v smislu določanja davčne stopnje, po kateri bo dohodek
obdavčen (Kovač, 2008, str. 386–387).
Država rezidenta mora v primeru metode izvzetja davčnemu zavezancu zagotoviti
oprostitev davka na dohodek, ki bi se lahko obdavčil v državi nerezidenta po načelu
svetovnega dohodka, ne glede na to, ali druga država dejansko izvaja pravico do obdavčitve
(Kovač, 2004, str. 56).
2. Metoda odbitka
 Metoda navadnega odbitka
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Država rezidentu omogoči, da zmanjša svojo davčno obveznost v
državi rezidentstva za višino, ki jo je davčni zavezanec že poravnal v
državi vira dohodka in ustreza njenemu davku na ta dohodek (Kovač,
2008, str. 386–387).
Metoda popolnega odbitka
Država omogoči, da davčni zavezanec zmanjša svojo davčno
obveznost za celotni znesek, ki je bil plačan v drugi državi. V kolikor
je davčna obveznost v državi vira manjša od davčne obveznosti v
državi rezidenta, bo davčna obveznost v državi rezidentstva enaka,
kot če bi plačal davek v svoji državi.

Metoda navadnega odbitka po pisanju Kovača (2004, str. 62–63) vodi zgolj do olajšave, ne
pa k popolnemu izogibanju dvojnega obdavčenja. Tuji davki so namreč lahko odbiti od
osnove za odmero, odbitek pa je možen pri določanju celotnega zneska dohodkov. Pravico
do obdavčitve imata v tem primeru obe državi, a morata vseeno upoštevati nekatere
omejitve pri obdavčitvi.
Poglavitna razlika med obema metodama je ta, da se pri prvi metodi upošteva znesek
prejetega dohodka, pri drugi pa znesek plačanega davka (Kovač, 2004, str. 78).
Najpogostejša metoda za odpravo dvojnega obdavčenja, ki se uporablja pri mednarodnih
pogodbah, je metoda navadnega odbitka, metodo izvzetja s progresijo vsebuje le
mednarodna pogodba s Švedsko (Republika Slovenija, 2014).
V razmerah vse večje globalizacije svetovnega trga in vse pogostejšega prehajanja kapitala,
dela, storitev in ljudi čez državno mejo je tudi na področju davčnega prava potrebna
optimizacija davčne obveznosti. Mednarodni sporazumi so tako vse bolj pomembni in
aktualni.
Finančna uprava Republike Slovenije mednarodne sporazume oz. konvencije opredeljuje
kot pogodbe, s katerimi se odpravlja davčne ovire pri mednarodnem trgovanju in
investiranju ter zmanjšuje možnost davčnih utaj. Mednarodne pogodbe prek različnih
mehanizmov omogočajo odpravo dvojnega obdavčevanja, povečujejo varnost davčnih
zavezancev in preko instituta izmenjave informacij omogočajo nadzor nad dohodki, ki jih
zavezanci prejemajo iz tujine, preprečujejo davčno diskriminacijo ter omogočajo reševanje
davčnih sporov. Tovrstni bilateralni davčni sporazumi so najpomembnejši del
mednarodnega pravnega davčnega okvira na področju neposrednih davkov, v okviru
katerih se uresničujejo interesi gospodarskih subjektov, ki poslujejo v več državah (FURS,
2019).

23

Državi podpisnici mednarodne pogodbe ne moreta prosto odločati o izbiri med domačim
pravom in določbami konvencije. Imata pravico, da uporabljata domače pravo, vendar le
tako daleč, kot določa mednarodni sporazum. S tem, ko sta državi podpisali mednarodni
sporazum, sta se državi zavezali k omejitvi uporabe svoje domače zakonodaje (Kočar
Senekovič, 2011).
Na svetu obstaja preko tisoč mednarodnih sporazumov za izogibanje dvojnega obdavčenja.
Vsi so sklenjeni po ustaljenem, vnaprej določenem vzorcu strukture in poenotenim
besedilom, kar pripomore k boljši preglednosti. V uporabi sta dva vzorčna modela
konvencij: Vzorčna konvencija OECD in Vzorčna konvencija OZN (Kočar Senekovič, 2011).

5.2 KONVENCIJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O
IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČENJA V ZVEZI Z DAVKI NA DOHODEK
IN PREMOŽENJE (BATIDO)
Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega
obdavčenja (UL RS št. 4/98, 22/06 in 6/12; UL RS št. 4/98, 22/06 in 6/12) je bila podpisana
v Ljubljani, 1. oktobra 1997, v slovenski pravni red pa ratificirana februarja 1998. V
konvenciji so opredeljeni davki, za katere se uporablja konvencija:
1. davki na dohodek in premoženje.
V Republiki Sloveniji:
2. davek na dobiček pravnih oseb (vključujoč dohodek od transportnih storitev tuje
osebe),
3. davek na dohodek fizične osebe (vključujoč mezde, plače, dohodek od kmetijskih
dejavnosti, dohodek iz poslovanja, kapitalske dobičke in dohodek iz nepremičnin in
premičnin),
4. davek na premoženje.
V Republiki Avstriji:
5. davek na premoženje,
6. davek na dobiček pravnih oseb,
7. davek na zemljišča,
8. davek na kmetijska in gozdarska podjetja,
9. davek na vrednost zazidljivih praznih zemljišč
in druge enako ali vsebinsko podobne dajatve.
Izraz rezident države pogodbenice v konvenciji pomeni katero koli osebo, ki je v skladu z
zakoni te države dolžna plačevati davke zaradi svojega stalnega bivališča, začasnega
bivališča, sedeža uprave ali katerega koli drugega podobnega kriterija. Če je v skladu z
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zgornjo definicijo posameznik rezident obeh držav pogodbenic, se njegov status opredeli
po naslednjih kriterijih:
- šteje se za rezidenta države pogodbenice, kjer ima stalno bivališče; če ima v obeh
državah stalno prebivališče, pa štejejo tesnejše osebne in ekonomske vezi;
- če države, kjer ima osebne in ekonomske vezi, ni mogoče določiti ali če nima
stalnega prebivališča, se šteje, da je rezident države, v kateri običajno prebiva;
- če ima svoje običajno prebivališče v obeh državah pogodbenicah ali v nobeni od
njiju, se šteje za rezidenta države, katere državljan je;
- če je državljan obeh držav ali nobene od njiju, pristojni organi o njegovem statusu
razrešijo s skupnim dogovorom.
Dvojno obdavčenje je odpravljeno z metodo navadnega odbitka. Davek v Sloveniji (Avstriji)
se tako zmanjša za davek od dohodka, ki je plačan v Avstriji (Sloveniji) in je enak davku, ki
bi ga Slovenija (Avstrija) sama odmerila od dohodka, doseženega v drugi državi.
Državljani obeh držav pogodbenic tako v drugi državi pogodbenici ne bodo obdavčeni
drugače oz. bolj obremenjujoče, kot bi bili v državi pogodbenici v enakih okoliščinah.
Oseba, ki meni, da bodo z obdavčitvijo kršena določila konvencije, lahko glede na sredstva,
ki mu jih nudi domača zakonodaja, predloži zadevo pristojnemu organu države
pogodbenice, katere rezident je. Pristojni organ mora priti do zadovoljive rešitve oz. si
prizadevati rešiti problem v skupnem dogovoru z drugo državo pogodbenico.

5.3 KONVENCIJA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
ITALIJANSKE REPUBLIKE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČENJA IN
PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ V ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA IN
PREMOŽENJA (BITIDO)
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izogibanju
dvojnega obdavčenja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in
premoženja (BITIDO) je v obliki bilateralnega sporazuma Slovenija v svoj pravni red prenesla
iz nekdanje Jugoslavije že leta 1990. Podobno je Slovenija prevzela tudi zakon o izogibanju
dvojnega obdavčenja. Z letom 2002 pa je v veljavo stopil nov zakon, največje spremembe
pa je konvencija doživela leta 2010 s spremembo metode za odpravo dvojnega obdavčenja
(UL RS št. 30/2002, 2002).
V konvenciji so opredeljeni davki, za katere se le-ta uporablja:
1. davki od dohodka in premoženja, ki se uvedejo v imenu vsake države pogodbenice.
V Republiki Sloveniji so to:
2. davek od dobička pravnih oseb,
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3. davek od dohodka posameznikov,
4. davek od premoženja.
V Republiki Italiji pa:
5. davek od osebnega dohodka,
6. davek do dohodka pravnih oseb,
7. regionalni davek od proizvodnih dejavnosti
in druge enake ali vsebinsko podobne davke, ki se uvedejo po datumu podpisa konvencije.
Izraz rezident države pogodbenice v konvenciji pomeni katero koli osebo, ki je po
zakonodaji držav pogodbenic dolžna plačevati davke. Vzrok za plačevanje lahko izhaja iz
stalnega prebivališča, prebivališča ali sedeža uprave. Status posameznika se v primeru
dvojnega rezidentstva določi na naslednje načine:
- šteje se za rezidenta države pogodbenice, v kateri ima posameznik stalno
prebivališče; če le-ta obstaja v obeh državah, pretehtajo tesnejši osebni in
ekonomski odnosi,
- če noben od v prvi alineji naštetih pogojev ni izpolnjen, se šteje za rezidenta države
pogodbenice, v kateri ima običajno bivališče,
- če nima običajnega bivališča, se šteje pogoj državljanstva,
- če je posameznik državljan obeh držav pogodbenic ali nobene od njiju, pristojna
organa držav pogodbenic vprašanje rešita s skupnim dogovorom,
- šteje se, da je posameznik rezident države, v kateri ima sedež dejanske uprave.
Dvojno obdavčenje se odpravi na naslednje načine:
V ITALIJI: Če ima rezident priznane tiste dohodke, ki so obdavčljivi v Sloveniji, lahko Italija
take dohodkovne postavke vključi v davčno osnovo (razen če obstajajo posebne določbe te
konvencije). V tem primeru Italija od izračunanega davka odšteje že plačan davek v
Sloveniji, vendar samo v znesku, ki ne presega italijanskega davka.
V SLOVENIJI: Kadar ima rezident Republike Slovenije v lasti premoženje ali dobi dohodek,
ki je obdavčljiv v Italiji, dovoli kot odbitek od davka od dohodka (in premoženja) istega
rezidenta znesek, ki je enak davku od dohodka (in premoženja), plačanemu v Italiji.
Državljani obeh držav pogodbenic tako v drugi državi pogodbenici ne bodo obdavčeni
drugače oz. bolj obremenjujoče, kot bi bili v državi pogodbenici v enakih okoliščinah.
Oseba, ki meni, da bodo z obdavčitvijo kršene določila konvencije, lahko glede na sredstva,
ki mu jih nudi domača zakonodaja, predloži zadevo pristojnemu organu države
pogodbenice, katere rezident je. Pristojni organ mora priti do zadovoljive rešitve oz. si
prizadevati rešiti problem v skupnem dogovoru z drugo državo pogodbenico.
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Ker se konvencije za izogibanje dvojnega obdavčenja oblikujejo glede na Vzorčno
konvencijo OECD in Smernice OECD, so le-te oblikovane v podobni smeri in bistvenih razlik
v konkretnih primerih z Italijo in Avstrijo ne vsebujejo. Konvencija se razlikuje le po
dohodkih, ki so v posameznih državah obdavčeni in so s tem uvrščeni v mednarodni
sporazum. V našem primeru tako ni bistvenih razlik, saj se osredotočamo zgolj na dohodek
iz zaposlitve.
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6 IZRAČUN DAVČNE OSNOVE IN NETO DAVKA SLOVENSKEGA
REZIDENTA, ZAPOSLENEGA PRI SLOVENSKEM, AVSTRIJSKEM IN
ITALIJANSKEM DELODAJALCU
6.1 POJEM DAVČNE OSNOVE IN DAVČNE STOPNJE
Davčna osnova je v Sloveniji po Klun & Jovanovič (2018) opredeljena kot: »Vrednost ali
količina, na katero se nanaša davčna stopnja. S pomočjo davčne osnove in davčne stopnje
dobimo davčno obveznost oz. znesek davka, ki ga posameznik mora plačati.« Davčna
osnova se v Sloveniji izračuna na spodnji način:
obdavčljiv dohodek - prispevki za socialno varnost - stroški dela - olajšave4 = davčna osnova

Davek na dohodek, ki ga posameznik mora plačati, pa dobimo z množenjem davčne osnove
z davčno stopnjo po aktualni davčni lestvici (Tabela 1).
Na podoben način je davčna osnova (Steuerbemessungsgrundlage) opredeljena tudi v
avstrijskem pravnem redu. Davčna osnova je opredeljena kot osnova za izračun davka.
Vendar pa obstaja pomembna razlika med izračunom davčne osnove v primerjavi s
Slovenijo. Olajšave se namreč odštejejo od davka, ki ga posameznik mora plačati, v Sloveniji
pa se olajšave odštejejo za določitev davčne osnove. Davčna osnova se v Avstriji izračuna
na spodnji način:
obdavčljiv dohodek - prispevki = davčna osnova

Davek na dohodek pa se dobi šele, ko se od izračunanega davka odštejejo še olajšave in
drugi stroški. Izračunani davek pa dobimo z množenjem davčne osnove z davčno stopnjo
glede na aktualno lestvico (Tabela 4).
Izračun davčne osnove v Italiji poteka na podoben način kot v Avstriji:
obdavčljiv dohodek - prispevki in katastrski dohodek stalnega prebivališča = davčna osnova

Na davčno osnovo se aplicira davčna stopnja glede na lestvico za odmero dohodnine (Tabela
6), od bruto davka pa se odštejejo olajšave. Končni znesek je znesek davka, ki ga mora
posameznik plačati državi od svojega dohodka.
Davčna stopnja je po Klun & Jovanović (2018, str. 21) lahko podana v znesku ali odstotku.
Davčna stopnja nam v primeru znanega zneska pove, kolikšen znesek na določeno vrednost
je treba plačati, oz. v primeru znanega odstotka, kolikšen del vrednosti je treba plačati.
4

Naveden postopek ne velja v primeru upokojenske olajšave, ta se namreč odšteje od davčne obveznosti
(davka) in ne od davčne osnove.
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6.2 IZRAČUN DAVČNIH OSNOV IN NETO DAVKA NA DOHODEK ZA
SLOVENSKEGA REZIDENTA, ZAPOSLENEGA PRI SLOVENSKEM,
AVSTRIJSKEM IN ITALIJANSKEM DELODAJALCU ZA NETO LETNI
DOHODEK 10.000 €
V nadaljevanju bodo prikazani primeri izračuna za različne posameznike, zaposlene v vseh
treh opazovanih državah za dve stopnji dohodka. Za realni prikaz je treba postaviti še
naslednje predpostavke:
- oseba prejema le dohodke iz naslova delovnega razmerja,
- zaposleni dela za polni delovni čas,
- predpostavljamo, da so dohodki že zmanjšani za prispevke in stroške v zvezi z delom
(v tistih primerih, ko se ti stroški odštejejo od davčne osnove),
- ker lahko delavec migrant uveljavlja stroške za prevoz na delo v tujino, bomo
predpostavili še naslednje: Predpostavimo, da ima mesec 24 delovnih dni, torej 288
dni na leto. Oseba se na delo v tujino vozi 10 km v eno smer, torej 20 km na dan.
Skupaj torej na leto za prevoz na delo naredi 5.760 km. Stroški prevoza na delo se
za delavce migrante upoštevajo v obliki odbitka od davčne osnove, in sicer
0,18 €/km. Naš delavec migrant torej lahko uveljavlja stroške v višini 1.036,8 €.,
- posameznik z družino je poročen, njegova žena/mož je prav tako zaposlena oseba
(pri tem ni pomembno, pri katerem delodajalcu),
- vsi vzdrževani družinski člani so mladoletne osebe, starejše od treh let, posameznik
pa uveljavlja letno olajšavo,
- posameznik ne plačuje nobenih drugih obveznosti (predvsem iz naslova preživnin).
Upoštevali bomo vse olajšave, ki posamezniku pripadajo, zanimal pa nas bo davek, ki ga
posameznik mora plačati državi vira dohodka in državi, katere rezident je.
Da bi dobili celostno sliko obdavčitve spodaj predstavljam še povprečno mesečno neto
plačo (Grafikon 1) za vse tri izbrane države.
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Grafikon 1: Povprečna mesečna neto plača za leto 2018 za vse tri izbrane države
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Dohodek 10.000 € na leto znese na mesec nekaj več kot 833 €, kar je pod povprečjem vseh
treh izbranih držav, vendar ta znesek v Sloveniji predstavlja 80 %, v Avstriji 40 % in v Italiji
47 % povprečnega dohodka. Posledično to pomeni, da je ta višina dohodka v Sloveniji
relativno višja v primerjavi z ostalima državama in je lahko tretirana kot višji dohodek v
primerjavi s tujino, saj je ta dohodek najbližje povprečnemu v Sloveniji. Pri primerjavi
dohodninske lestvice lahko ugotovimo, da se posameznik s povprečno plačo uvršča v drugi
dohodninski razred (ki ima stopnjo 27 %), v Avstriji v tretji dohodninski razred (s stopnjo 34
%) in v Italiji prav tako v drugi dohodninski razred (s stopnjo 27 %). Dohodek 50.000 € pa je
krepko nad povprečjem.

6.2.1 Samski posameznik
SAMSKI POSAMEZNIK, ZAPOSLEN V SLOVENIJI PRI SLOVENSKEM DELODAJALCU
Prvi primer našega izračuna je za samskega posameznika, zaposlenega v Sloveniji pri
slovenskem delodajalcu. To je naše izhodišče za vse ostale izračune v tem poglavju.
Posamezniku pripada splošna olajšava v višini 3.302,7 € in posebna splošna olajšava za
višino skupnega dohodka do 11.166,37 €. Davčno osnovo bomo v tem primeru izračunali
po zgoraj navedeni formuli:
davčna osnova = dohodek (10.000 €) - (splošna olajšava + posebna splošna olajšava
(6.519,82 €)) = 3.480,18 €.

SLOVENSKI REZIDENT, ZAPOSLEN V
SLOVENIJI

DAVČNA OSNOVA =
DOHODEK: 10.000 €
- SPLOŠNA OLAJŠAVA: 3.302,7 €
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- POSEBNA SPLOŠNA OLAJŠAVA: 3.217,12 €
= 3.480,18 €
DAVEK =
DAVČNA OSNOVA: 3.480,18 €
x 16 %
= 556,8 €
Samski posameznik bo v tem primeru državi plačal 556,8 €.
SAMSKI POSAMEZNIK, ZAPOSLEN V AVSTRIJI PRI AVSTRIJSKEM DELODAJALCU
Osebe, zaposlene pri avstrijskem delodajalcu, katerih dohodek na presega 11.000 €, so v
Avstriji razbremenjene plačila davka na dohodek.

SLOVENSKI REZIDENT, ZAPOSLEN V
AVSTRIJI

DAVČNA OSNOVA =
DOHODEK: 10.000 €
- SPLOŠNA OLAJŠAVA: v višini dohodka, ki
ne presega 11.000 €
DAVEK
=0

V praksi to pomeni, da mora oseba v Sloveniji plačati polno vsoto davka glede na svetovni
dohodek. Ker pa lahko slovenski rezident v Sloveniji uveljavlja strošek za prevoz na delo, se
bo davek primerno znižal. Od davčne osnove 3.480,18 € bomo odšteli še 1.036,8 €.
DAVČNA OSNOVA: 2.443,38 € x 16 % = 390,9 €
Slovenski rezident, zaposlen v Avstriji, bo Sloveniji plačal davek na dohodek v višini 390,9 €.
SAMSKI POSAMEZNIK, ZAPOSLEN V ITALIJI PRI ITALIJANSKEM DELODAJALCU
Prvi korak pri izračunu davka, ki ga mora slovenski rezident plačati Sloveniji, je izračun
davka, ki ga oseba mora plačati Italiji po načelu svetovnega dohodka in nato morebitno
doplačilo Sloveniji.
Postopek za izračun davka je naveden zgoraj. Po italijanskem davčnem sistemu se olajšave
odštevajo od že izračunanega bruto davka. Tako dobimo neto davek. Davčna osnova se
pomnoži z davčno osnovo, dobimo davek, od katerega odštejemo olajšavo glede na
tipologijo dohodka po formuli, navedeni v Tabela 7.
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DAVČNA OSNOVA =
DOHODEK: 10.000 €

SLOVENSKI REZIDENT, ZAPOSLEN V
ITALIJI

DAVEK =
DAVČNA OSNOVA: 10.000 €
x 23 %
= 2.300 €
- olajšava glede na tipologijo dohodka
978 + (902 x

28.000−10.000
20.000

) = 1.789,8 €

NETO DAVEK =
2.300 € - 1.789,8 € =
510,2 €
Slovenski rezident mora Italiji plačati 510,2 € davka.
Tudi v tem primeru upoštevamo strošek za prevoz na delo v višini 1.036,8 €.
DAVČNA OSNOVA: 3.480,18 € - 1.036,8 € = 2.443,38 € x 16 % = 390,94 €
Ker je slovenski rezident v Italiji že plačal davek na dohodek v višini 510,2 €, mu v Sloveniji
ne bo potrebno plačati davka na dohodek.
6.2.2 Posameznik z družino z enim otrokom
POSAMEZNIK Z DRUŽINO Z ENIM OTROKOM, ZAPOSLEN V SLOVENIJI PRI SLOVENSKEM
DELODAJALCU
Drugi primer izračuna v tem poglavju se nanaša na posameznika z družino z enim otrokom,
posameznik pa je zaposlen v Sloveniji pri slovenskem delodajalcu. Posamezniku pripada
splošna olajšava in posebna splošna olajšava za višino skupnega dohodka do 11.166,37 € v
višini 6.519,82 € ter olajšava za vzdrževanega družinskega člana v višini 2.436,92 €. Davčno
osnovo bomo v tem primeru izračunali po zgoraj navedeni formuli:
davčna osnova = dohodek (10.000 €) - (splošna olajšava + posebna splošna olajšava
(6.519,82 €)) - olajšava za vzdrževanega družinskega člana (2.436,92 €) = 1.043,26 €.

SLOVENSKI
SLOVENIJI

REZIDENT,

ZAPOSLEN

DAVČNA OSNOVA =
DOHODEK: 10.000 €
V - SPLOŠNA OLAJŠAVA + POSEBNA SPLOŠNA
OLAJŠAVA: 6.519,82 €
- OLAJŠAVA ZA VZDRŽ. DRUŽINSKEGA
ČLANA: 2.436,92 €
32

= 1.043,26 €
DAVEK =
DAVČNA OSNOVA: 1.043,26 €
x 16 %
= 166,92 €
Posameznik z družino z enim otrokom bo moral Sloveniji plačati davek v višini 166,92 €.
POSAMEZNIK Z DRUŽINO Z ENIM OTROKOM, ZAPOSLEN V AVSTRIJI PRI AVSTRIJSKEM
DELODAJALCU
Podobno kot v primeru samskega posameznika bo tudi v tem primeru zaposlen posameznik
razbremenjen plačila davka.
DAVČNA OSNOVA =
DOHODEK: 10.000 €
SLOVENSKI REZIDENT, ZAPOSLEN V
- SPLOŠNA OLAJŠAVA V VIŠINI DOHODKA:
AVSTRIJI
10.000 €
DAVEK = 0
DAVČNA OSNOVA: 1.043,26 € - 1.036,8 € (strošek za prevoz na delo) = 6,46 € x 16 % = 1,03 €
Posameznik z družino z enim otrokom bo Sloveniji plačal davek v višini 1,03 €.
POSAMEZNIK Z DRUŽINO Z ENIM OTROKOM, ZAPOSLEN V ITALIJI PRI ITALIJANSKEM
DELODAJALCU
Izračun sledi že ustaljenemu vzorcu zgoraj. Najprej apliciramo davčno stopnjo (23 %) na
davčno osnovo in od bruto davka odštejemo še splošno olajšavo in olajšavo za
vzdrževanega otroka.
DAVČNA OSNOVA =
DOHODEK: 10.000 €
DAVEK =
SLOVENSKI REZIDENT, ZAPOSLEN V ITALIJI DAVČNA OSNOVA: 10.000 €
x 23 %
= 2.300 €
- olajšava glede na tipologijo dohodka
978 + (902 x
33

28.000−10.000
20.000

) = 1.789,8 €

- olajšava za vzdrževane družinske člane:
950 €
NETO DAVEK =
2.300 € - 1.789,8 € - 950 € =
- 439,8 €= 0
Posameznik z družino z enim otrokom Italiji zaradi višjih olajšav od davčne osnove ne bo
plačal davka.
DAVČNA OSNOVA: 1.043,26 € - 1.036,8 € (strošek za prevoz na delo) = 6,46 € x 16 % = 1,03 €
Sloveniji bo slovenski rezident, zaposlen v Italiji, moral plačati davek v višini 1,03 €.

6.2.3 Posameznik z družino s tremi otroki
POSAMEZNIK Z DRUŽINO S TREMI OTROKI, ZAPOSLEN V SLOVENIJI PRI SLOVENSKEM
DELODAJALCU
Tretji primer izračuna v tem poglavju se nanaša na posameznika z družino s tremi otroki,
posameznik pa je zaposlen v Sloveniji pri slovenskem delodajalcu.
Posamezniku pripada splošna olajšava in posebna splošna olajšava za višino skupnega
dohodka do 11.166,37 € v višini 6.519,82 €, olajšava za prvega vzdrževanega družinskega
člana 2.436,92 €, za drugega 2.649,24 € in tretjega 4.418,54 €. Davčno osnovo bomo v tem
primeru izračunali po zgoraj navedeni formuli:
davčna osnova = dohodek (10.000 €) - (splošna olajšava + posebna splošna olajšava
(6.519,82 €)) - olajšave za vzdrževane družinske člane (9.504,7 €) = 177,48 €.

SLOVENSKI REZIDENT, ZAPOSLEN V
SLOVENIJI

DAVČNA OSNOVA =
DOHODEK: 10.000 €
- SPLOŠNA OLAJŠAVA + POSEBNA SPLOŠNA
OLAJŠAVA: 6.519,82 €
- OLAJŠAVA ZA VZDRŽ. DRUŽINSKE ČLANE:
9.504,7 €
= - 6.024,52 €
DAVEK = 0

Davčna osnova je v tem primeru negativna, saj je seštevek olajšav večji, kot je dohodek.
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POSAMEZNIK Z DRUŽINO S TREMI OTROKI, ZAPOSLEN V AVSTRIJI PRI AVSTRIJSKEM
DELODAJALCU
Ker dohodek ne presega 10.000 €, bo posameznik razbremenjen plačila davka. Ker tudi v
Sloveniji davčne olajšave presegajo višino dohodka, posameznik tudi v Sloveniji ne bo plačal
davka.

SLOVENSKI REZIDENT, ZAPOSLEN V
AVSTRIJI

DAVČNA OSNOVA =
DOHODEK: 10.000 €
- SPLOŠNA OLAJŠAVA V VIŠINI DOHODKA:
10.000 €
DAVEK = 0

POSAMEZNIK Z DRUŽINO S TREMI OROKI, ZAPOSLEN V ITALIJI PRI ITALIJANSKEM
DELODAJALCU
Oseba, zaposlena pri italijanskem delodajalcu v Italiji, bo od svojega bruto davka odštela
olajšavo glede na tipologijo dohodka in olajšave za vzdrževane otroke, skupaj v višini
4.639,8 €.
DAVČNA OSNOVA =
DOHODEK: 10.000 €
DAVEK =
DAVČNA OSNOVA: 10.000 €
x 23 %
= 2.300 €
SLOVENSKI REZIDENT, ZAPOSLEN V ITALIJI - olajšava glede na tipologijo dohodka
28.000−10.000
978 + (902 x
) = 1.789,8 €
20.000
- olajšava za vzdrževane družinske člane:
3 x 950 € = 2.850 €
NETO DAVEK=
2.300 € - 1.789,8 € - 2.850 €=
-2.339,8 € = 0
Davek je v tem primeru 0, saj so olajšave večje od bruto davka.
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6.3 IZRAČUN DAVČNIH OSNOV IN NETO DAVKA NA DOHODEK ZA
SLOVENSKEGA REZIDENTA, ZAPOSLENEGA PRI SLOVENSKEM,
AVSTRIJSKEM IN ITALIJANSKEM DELODAJALCU ZA LETNI NETO
DOHODEK 50.000 €
6.3.1 Samski posameznik
SAMSKI POSAMEZNIK, ZAPOSLEN V SLOVENIJI PRI SLOVENSKEM DELODAJALCU
Prvi primer našega izračuna je za samskega posameznika, zaposlenega v Sloveniji pri
slovenskem delodajalcu. To je naše izhodišče za vse ostale izračune v tem poglavju.
Posamezniku pripada splošna olajšava v višini 3.302,7 €. Davčno osnovo bomo v tem
primeru izračunali po sledeči formuli:
davčna osnova = dohodek (50.000 €) - splošna olajšava (3.302,7 €) = 46.697,3 €

SLOVENSKI REZIDENT, ZAPOSLEN V
SLOVENIJI

DAVČNA OSNOVA =
DOHODEK: 50.000 €
- SPLOŠNA OLAJŠAVA: 3.302,7 €
= 46.697,3 €
DAVEK =
DAVČNA OSNOVA: 46.697,3 €
4.625,65 + 34 % x (46.697,3 € - 20.400 €)
= 13.566,73 €

Izračun davčne osnove se v tem primeru nekoliko zaplete. 16-% je obdavčen dohodek do
8.021,34 €, 27-% je obdavčen dohodek od 8.021,34 € in do 20.400 €, 34-% pa je obdavčen
dohodek nad 20.400 €, vse do naše davčne osnove (46.697 €). Samski posameznik bo v tem
primeru državi plačal 13.566,73 €.
SAMSKI POSAMEZNIK, ZAPOSLEN V AVSTRIJI PRI AVSTRIJSKEM DELODAJALCU
Predpostavljamo, da smo od dohodka že odšteli socialne prispevke in stroške, povezane s
hrano in prevozom na delo, ki jih lahko delavci v Avstriji uveljavljajo. Davčna osnova je tako
enaka dohodku = 50.000 €. Za začetek bomo izračunali bruto davek. Najprej torej
izračunamo znesek davka, ki ga mora slovenski rezident plačati Avstriji.

SLOVENSKI REZIDENT, ZAPOSLEN V
AVSTRIJI

DAVČNA OSNOVA =
DOHODEK: 50.000 €
BRUTO DAVEK =
DAVČNA OSNOVA: 50.000 €
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11.000 € obdavčeno 0 %
+ 7.000 € obdavčeno po 25 %= 1.750 €
+ 13.000 € obdavčeno po 35 % = 4.550 €
+ 19.000 € obdavčeno po 42 % = 7.980 €
SKUPAJ= 14.280 €

NETO DAVEK =
14.280 €

Slovenski rezident, zaposlen v Avstriji, bo torej Avstriji moral plačati 14.280 € davka na
dohodek, kar je za 713,27 € več kot plača slovenski rezident, zaposlen v Sloveniji.
SAMSKI POSAMEZNIK, ZAPOSLEN V ITALIJI PRI ITALIJANSKEM DELODAJALCU
Podobno kot v primeru Slovenije in Avstrije sedaj izračunamo davek še za primer Italije.
Slovenskemu rezidentu pripadajo tudi olajšave glede na tipologijo dohodka. Na dohodek
50.000 € apliciramo davčno stopnjo.
DAVČNA OSNOVA =
DOHODEK: 50.000 €
DAVEK =
DAVČNA OSNOVA: 50.000 €
za prvih 15.000 € = 3.450 €
za drugih 13.000 € = 3.510 €
in za zadnjih 22.000 € = 8.360 €
SLOVENSKI REZIDENT, ZAPOSLEN V ITALIJI = 15.320 €
- olajšava glede na tipologijo dohodka
978 x

55.000−50.000
27.000

= 181,1 €

NETO DAVEK =
15.320 € - 181,1 € =
15.138,9 €
Ugotovimo, da slovenski rezident Italiji plača 15.138,9 € davka od dohodka. Tudi to je precej
več kot plača slovenski rezident, zaposlen v Sloveniji.
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6.3.2 Posameznik z družino z enim otrokom
POSAMEZNIK Z DRUŽINO Z ENIM OTROKOM, ZAPOSLEN V SLOVENIJI PRI SLOVENSKEM
DELODAJALCU
Drugi primer našega izračuna je za posameznika z družino z enim otrokom, zaposlenega v
Sloveniji pri slovenskem delodajalcu. To je naše izhodišče za vse ostale izračune v tem
poglavju.
Posamezniku pripada splošna olajšava v višini 3.302,7 € in olajšava za vzdrževanega
družinskega člana v višini 2.436,92 €. Davčno osnovo bomo v tem primeru izračunali po
sledeči formuli:
davčna osnova = dohodek (50.000 €) - splošna olajšava (3.302,7 €) - olajšava za
vzdrževanega družinskega člana (2.436,92 €) = 44.260,38 €

SLOVENSKI REZIDENT, ZAPOSLEN V
SLOVENIJI

DAVČNA OSNOVA =
DOHODEK: 50.000 €
- SPLOŠNA OLAJŠAVA: 3.302,7 €
- OLAJŠAVA ZA VZDRŽ. DRUŽINSKEGA
ČLANA: 2.436,92 €
= 44.260,38 €
DAVEK =
DAVČNA OSNOVA: 44.260,38 €
4.625,65 + 34 % x (44.260,38 € - 20.400 €)
= 12.738,18 €

Izračun davčne osnove se v tem primeru nekoliko zaplete. 16-% je obdavčen dohodek do
8.021,34 €, 27-% je obdavčen dohodek od 8.021,34 € in do 20.400 €, 34-% pa je obdavčen
dohodek nad 20.400 €, vse do naše davčne osnove (44.260,38 €). Posameznik z družino z
enim otrokom bo v tem primeru državi plačal 12.738,18 €.
POSAMEZNIK Z DRUŽINO Z ENIM OTROKOM, ZAPOSLEN V AVSTRIJI PRI AVSTRIJSKEM
DELODAJALCU
Primer bo izračunan na enak način, kot je bil izračunan davek pri samskem posamezniku, le
da bomo od davka odšteli še znesek olajšave za otroka. Pri tem moramo predpostaviti še
to, da sta v družini zaposlena oba starša in bo tako olajšava znašala 500 € na otroka.

SLOVENSKI REZIDENT, ZAPOSLEN V
AVSTRIJI

DAVČNA OSNOVA =
DOHODEK: 50.000 €
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BRUTO DAVEK =
DAVČNA OSNOVA: 50.000 €
11.000 € obdavčeno 0 %
+ 7000 € obdavčeno po 25 %= 1.750 €
+ 13.000 € obdavčeno po 35 % = 4.550 €
+ 19.000 € obdavčeno po 42 % = 7.980 €
SKUPAJ= 14.280 €
14.280 €
- olajšava za otroka = 1.500 €
NETO DAVEK =
12.780 €
Pri odmeri dohodnine v Sloveniji ugotovimo, da je bil davek v Avstriji preplačan. V Sloveniji
plačilo davka na dohodek ne bo potrebno.
POSAMEZNIK Z DRUŽINO Z ENIM OTROKOM, ZAPOSLEN V ITALIJI PRI ITALIJANSKEM
DELODAJALCU
Olajšave za vzdrževane družinske člane oz. otroke v Italiji znaša 950 € za enega otroka. To
olajšavo bomo odšteli od davka.
DAVČNA OSNOVA =
DOHODEK: 50.000 €

SLOVENSKI REZIDENT, ZAPOSLEN V ITALIJI

DAVEK =
DAVČNA OSNOVA: 50.000 €
za prvih 15.000 € = 3.450 €
za drugih 13.000 € = 3.510 €
in za zadnjih 22.000 € = 8.360 €
= 15.320 €
- olajšava glede na tipologijo dohodka
978 x

55.000−50.000
27.000

= 181,1 €

- olajšava za vzdrževane družinske člane:
950 €
NETO DAVEK =
15.320 € - 181,1 € - 950 €
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= 14.188,9 €
Slovenski rezident, zaposlen v Italiji, bo tako Italiji plačal 14.188,9 €, kar je za več kot 1.450 €
več, kot bo plačal posameznik, zaposlen v Sloveniji.

6.3.3 Posameznik z družino s tremi otroki
POSAMEZNIK Z DRUŽINO S TREMI OTROKI, ZAPOSLEN V SLOVENIJI PRI SLOVENSKEM
DELODAJALCU
Tretji primer izračuna v tem poglavju se nanaša na posameznika z družino s tremi otroki,
posameznik pa je zaposlen v Sloveniji pri slovenskem delodajalcu.
Posamezniku pripada splošna olajšava v višini 3.302,7 €, olajšava za prvega vzdrževanega
družinskega člana 2.436,92 €, za drugega 2.649,24 € in tretjega 4.418,54 €. Davčno osnovo
bomo v tem primeru izračunali po sledeči formuli:
davčna osnova = dohodek (50.000 €) - splošna olajšava (3.302,7 €) - olajšave za vzdrževane
družinske člane (9.504,7 €) = 37.192,6 €

SLOVENSKI REZIDENT, ZAPOSLEN V
SLOVENIJI

DAVČNA OSNOVA =
DOHODEK: 50.000 €
- SPLOŠNA OLAJŠAVA: 3.302,7 €
- OLAJŠAVA ZA VZDRŽ. DRUŽINSKE ČLANE:
9.504,7 €
= 37.192,6 €
DAVEK =
DAVČNA OSNOVA: 37.192,6 €
4.625,65 + 34 % x (37.192,6 € - 20.400 €)
= 10.335,134 €

Izračun davčne osnove je v tem primeru takšen: 16-% je obdavčen dohodek do 8.021,34 €,
27-% je obdavčen dohodek od 8.021,34 € in do 20.400 €, 34-% pa je obdavčen dohodek
nad 20.400 €, vse do naše davčne osnove (37.192,6 €). Posameznik z družino s tremi otroki
bo v tem primeru državi plačal 10.335,134 €.
POSAMEZNIK Z DRUŽINO S TREMI OTROKI, ZAPOSLEN V AVSTRIJI PRI AVSTRIJSKEM
DELODAJALCU
K izračunu davka za posameznika z enim otrokom dodamo še dva otroka, kar znese 4.500
€. To olajšavo odštejemo od davka.
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DAVČNA OSNOVA =
DOHODEK: 50.000 €

SLOVENSKI REZIDENT, ZAPOSLEN V
AVSTRIJI

BRUTO DAVEK =
DAVČNA OSNOVA: 50.000 €
11.000 € obdavčeno 0 %
+ 7000 € obdavčeno po 25 %= 1.750 €
+ 13.000 € obdavčeno po 35 % = 4.550 €
+ 19.000 € obdavčeno po 42 % = 7.980 €
SKUPAJ= 14.280 €
14.280 €
- olajšava za otroka = 3 x 1500 €
= 4500 €
NETO DAVEK =
9.780 €

Pri zgornjem primeru ugotovimo, da je slovenski rezident, zaposlen v Avstriji, Avstriji plačal
9.780 € davka na dohodek, kar je za 555,34 € manj kot plača posameznik, zaposlen v
Sloveniji. Tu bo potrebno spet upoštevati strošek za prevoz na delo, ki jo odštejemo od
davčne osnove.
DAVČNA OSNOVA: 37.192,6 € - 1.036,8 € (strošek za prevoz na delo) = 36.155,8 €
DAVEK: 4.625,65 + 34 % x (36.155,8 € - 20.400 €) = 9.982,6€
Isti posameznik, zaposlen v Avstriji, bo tako moral Sloveniji plačati 202,6 € davka.
POSAMEZNIK Z DRUŽINO S TREMI OROKI, ZAPOSLEN V ITALIJI PRI ITALIJANSKEM
DELODAJALCU
DAVČNA OSNOVA =
DOHODEK: 50.000 €

SLOVENSKI REZIDENT, ZAPOSLEN V ITALIJI

DAVEK =
DAVČNA OSNOVA: 50.000 €
za prvih 15.000 € = 3.450 €
za drugih 13.000 € = 3.510 €
in za zadnjih 22.000 € = 8.360 €
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= 15.320 €
- olajšava glede na tipologijo dohodka
978 x

55.000−50.000
27.000

= 181,1 €

- olajšava za vzdrževane družinske člane:
3 x 950 € = 2.850 €
NETO DAVEK =
15.320 € - 181,1 € - 2.850 €
= 11.338,9 €

Slovenski rezident, zaposlen v Italiji, bo Italiji na podlagi vira dohodka plačal 11.338,9 €
davka na dohodek, kar je za 1.003,76 € več, kot bo posameznik, zaposlen v Sloveniji
plačal Sloveniji.

42

6.4 PREDSTAVITEV IN PRIMERJAVA DOBLJENIH REZULTATOV IZRAČUNOV
Za začetek predstavljam nekaj splošnih podobnosti in razlik med vsemi tremi državami in
njihovimi pravnimi ureditvami davka na dohodek. Vse tri dohodninske lestvice so
progresivne, kar pomeni, da so višji dohodki obdavčeni z višjo davčno stopnjo in obratno.
Slovenska najnižja obdavčitev je 16-%, s to stopnjo pa so obdavčeni dohodki do 8021,34 €.
V Avstriji velja popolna razbremenitev obdavčenja vse do dohodka v višini 11.000 €, v Italiji
pa so z najnižjo stopnjo (23 %) obdavčeni dohodki do 15.000 €. Najvišja stopnja v Sloveniji
je 50-%, s katero so obdavčeni dohodki nad 70.907,2 €, v Avstriji pa 55-% za dohodke, višje
od 1.000.000 €. Najugodnejšo najvišjo stopnjo ima Italija – 43-% za dohodek nad 75.001 €.
Dobljene rezultate bom analizirala najprej z vidika vseh treh držav.
V Tabela 11, Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti. in Napaka! Vira sklicevanja ni
bilo mogoče najti. so prikazani rezultati izračuna za vse tri države, za vse tri primere
posameznikov in za oba dohodka. V Tabela 11 so prikazane višine davkov na dohodek za
zaposlene v Sloveniji za obe višini dohodka.
Tabela 11: Višina davka na dohodek za zaposlenega v Sloveniji

samski posameznik
posameznik z enim otrokom
posameznik z dvema otrokoma

DOHODEK 10.000 €
556,8 €
166,92 €
0

DOHODEK 50.000 €
13.566,73 €
12.738,18 €
10.335,134 €

VIR: lasten

Ugotovimo, da v vseh primerih sorazmerno največ davka plača prav samski posameznik, ki
v svoje olajšave ne more uvrstiti olajšavo za vzdrževane družinske člane.
Podobno velja tudi za Avstrijo v Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti..
Tabela 12: Višina davka na dohodek za zaposlenega v Avstriji
DOHODEK 10.000 €

DOHODEK 50.000 €

0€
0€
0€

14.280 €
12.780 €
9.780 €

samski posameznik
posameznik z enim otrokom
posameznik z dvema otrokoma

VIR: lasten

Tudi v Italiji samski posameznik plača sorazmerno največ davka, ugotovimo pa tudi, da je
Italija najbolj neugodna do tistih z višjimi dohodki. Rezultate za Italijo najdemo v Napaka!
Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti..
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Tabela 13: Višina davka na dohodek za zaposlenega v Italiji

samski posameznik
posameznik z enim otrokom
posameznik z dvema otrokoma

DOHODEK 10.000 €

DOHODEK 50.000 €

510,2 €
0€
0€

15.138,9 €
14.188,9 €
11.338,9 €

VIR: lasten

Rezultate bomo zdaj združili v tabeli in predstavili grafično. Analizo bomo začeli z
dohodkom 10.000 € neto letno. V tabeli so predstavljene višine davkov na dohodek, ki ga
je vsak posameznik plačal v vsaki od držav.
Tabela 14: Višina davka na dohodek po posameznih državah za dohodek 10.000 €

samski posameznik
posameznik z družino
z enim otrokom
posameznik z družino
s tremi otroki

SLOVENIJA

AVSTRIJA

ITALIJA

556,8 €

0€

510,2 €

166,92 €

0€

0€

0€

0€

0€

VIR: lasten
Grafikon 2: Višina plačila davka na dohodek pri letnem dohodku 10.000 €

VIŠINA PLAČILA DAVKA
€600,00
€500,00
€400,00
€300,00
€200,00
€100,00
€0,00
zaposlen v Sloveniji
SAMSKI POSAMEZNIK

zaposlen v Avstriji

POSAMEZNIK Z ENIM OTROKOM

VIR: lasten
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zaposlen v Italiji
POSAMEZNIK S TREMI OTROKI

Rezultati so predstavljeni v
, višine plačil pa na Grafikon 1. Ugotovimo, da največ plača samski posameznik, ki je
zaposlen v Avstriji. Ta plača popolnoma enak davek na dohodek kot posameznik, ki je
zaposlen v Sloveniji.
Pri dohodku 50.000 € neto so ugotovitve naslednje:
Tabela 15: Višina davka na dohodek po posameznih državah za dohodek 50.000 €

samski posameznik
posameznik z družino
z enim otrokom
posameznik z družino
s tremi otroki

SLOVENIJA

AVSTRIJA

ITALIJA

13.566,73 €

14.280 €

15.138,9 €

12.738,18 €

12.780 €

14.188,9 €

10.335,134 €

9780 €

11.338,9 €

VIR: lasten
Grafikon 3: Višina plačila davka na dohodek pri letnem dohodku 50.000 €

VIŠINA PLAČILA DAVKA
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zaposlen v avstriji
POSAMEZNIK Z ENIM OTROKOM

zaposlen v italiji
POSAMEZNIK S TREMI OTROKI

VIR: lasten

Ker je za nas pomembno, kakšne so razlike med obdavčenjem delavcev migrantov v
posameznih državah in posledično v državi rezidentstva, bomo v spodnji tabeli predstavili
višine plačil davka v državi rezidentstva – v Sloveniji. Najprej za dohodek 10.000 €.
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Tabela 16: Višina plačila davka na dohodek v Sloveniji za zaposlene v Avstriji in Italiji za dohodek
10.000 €

samski posameznik
posameznik z družino z
enim otrokom
posameznik z družino s
tremi otroki

ZAPOSLEN V AVSTRIJI

ZAPOSLEN V ITALIJI

391,74 €

0€

1,03 €

1,03 €

0€

0€

VIR: lasten

Spodaj je na enak način predstavljena višina plačila davka v Sloveniji, le da v tem primeru
za letni dohodek 50.000 €.
Tabela 17: Višina plačila davka na dohodek v Sloveniji za zaposlene v Avstriji in Italiji za dohodek
50.000 €

samski posameznik
posameznik z družino z
enim otrokom
posameznik z družino s
tremi otroki

ZAPOSLEN V AVSTRIJI

ZAPOSLEN V ITALIJI

preplačilo

preplačilo

preplačilo

preplačilo

202,6 €

preplačilo

VIR: lasten

Iz navedb v obeh tabelah je razvidno, da je pri nižjih dohodkih v vseh primerih (razen pri
posamezniku s tremi otroki) potrebno plačilo davka tudi v Sloveniji, kar pomeni, da
Slovenija to strukturo prebivalstva obdavčuje težje. Verjetno je to posledica tega, da je
povprečna plača v Sloveniji nižja kot v primerjanih državah in je zato že uvrščena višje v
obdavčitvi. V vseh primerih, ko je dohodek 50.000 €, je že v sami državi vira dohodka
plačanega več davka, kot bi ga ista oseba plačala v Sloveniji, če bi bila tukaj zaposlena. Prišlo
je do preplačila davka.

6.5 VREDNOTENJE HIPOTEZ, UGOTOVITVE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV
V začetku pisanja diplomske naloge sem postavila tri hipoteze:
1. Delavci migranti niso dvojno obdavčeni.
2. Najugodneje je obdavčen posameznik, ki ima otroke, je slovenski rezident in hodi na
delo v Avstrijo.
3. Slovenija davčno najbolj obremenjuje tiste z najnižjimi dohodki.
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Prvo hipotezo, ki predpostavlja, da delavci migranti niso dvojno obdavčeni, lahko potrdimo.
V namen izogibanju dvojnega obdavčenja namreč po vzorčni konvenciji države oblikujejo
Konvencije v izogibanje dvojnega obdavčenja in s tem med seboj sklenejo sporazum. V
sporazumu je navedena tudi metoda, s katero odpravljajo dvojno obdavčenje. Množično
mnenje ljudi, da so delavci migranti obdavčeni dvojno, torej ne drži.
Druga hipoteza, ki predpostavlja, da so najugodneje obdavčeni posamezniki, ki imajo
otroke, so slovenski rezidenti in hodijo na delo v Avstrijo, drži. Ugodno je s tega vidika
obdavčen tudi slovenski rezident z otroki, ki hodi na delo v Italijo in prejema dohodek
10.000 € letno. Sicer pa ta predpostavka velja tako za letni dohodek 10.000 € kot za
50.000 €.
Slovenija res davčno najbolj obremenjuje tiste z najnižjimi dohodki. Tudi tretjo hipotezo
lahko potrdimo. Slovenski rezident, ki dela v Sloveniji, plača namreč v primerjavi z Avstrijo
in Italijo višji davek.
Ugotavljamo, da ne velja, da so delavci migranti dvojno obdavčeni. Res pa je, da davek
plačajo tako državi, katere rezident so, kakor tudi državi, v kateri imajo vir dohodka. Leta
2013 je slovensko Ustavno sodišče odločilo, da je posebna olajšava, do katere imajo pravico
delavci migranti, neustavna. S tem so bili razbremenjeni plačila davka v svoji državi. Tudi
sama menim, da takšna olajšava diskriminira tiste, ki imajo svoj vir dohodka v Sloveniji. Je
privilegij, ki ne bi smel obstajati le za del populacije. Ne smemo pozabiti, da posamezniki, ki
so si poiskali službo v tujini in od tam dobivajo svoj dohodek, še vedno lahko uporabljajo
npr. vso infrastrukturo, ki jo uporabljamo zaposleni v Sloveniji. Njihovi otroci tako še vedno
hodijo v vrtec, uporabljajo brezplačno osnovno in srednjo šolo, tudi študirajo lahko
brezplačno. Pod enakimi pogoji jim je dostopno zdravstvo, državni uradi in druge
organizacije. Poleg tega države davčne lestvice oblikujejo glede na dohodek v svoji državi in
ne glede na zaslužek svojih rezidentov v tujini. Sama rešitev vidim v usklajevanju davčnih
stopenj na evropski ravni. Do enotnih stopenj sicer ne more in ne sme priti, saj se standardi
po državah razlikujejo, oblikovati pa bi se morali neki skupni vzroci, ki bi omogočili
usklajevanje. Edini način, s katerim lahko usklajujemo zakonodajo, trenutno obstaja v obliki
konvencij. Še vedno pa obstajajo velike razlike med državami. Slovenska zakonodaja tako ne
razbremenjuje prvega dohodninskega razreda, ampak ga obdavči s 16-% davčno stopnjo.
Avstrija vse dohodke do 11.000 € razbremeni plačila davka, Italija pa ga obdavči s kar 23 %.
Zaradi že omenjenih davčnih stopenj nastane pomembna razlika, predvsem malo plačane
posameznike v Avstriji pa posledično doleti visok davek na dohodek v Sloveniji. V zadnjih
letih se govori o velikih številkah, tudi o 10.000 € in več davka, ki ga morajo ti zaposleni
plačati Sloveniji. Ampak je v tem primeru pomembno poudariti, da so te številke seštevek
5-letnega davčnega dolga in kazni, ker posamezniki niso prikazali dohodka, ki so ga prejeli v
tujini. Na žalost so davki že od nekdaj del državne zakonodaje in ne izpustijo nobenega
državljana (rezidenta). Izogibanje plačilu davka tako ni najbolj pametna poteza, saj ne gre
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računati na to, da davčna uprava ne bo odkrila dohodkov iz tujine. Mogoče bi bilo treba v
nekem doglednem roku razmišljati tudi o spremembah Konvencij in sporazumov. Nekatere
namreč že zelo dolgo niso bilo spremenjene ali pa so bile spremenjene le v manjših
podrobnostih. Življenje in navade ljudi se namreč spreminjajo.
Glede na drugo hipotezo je res, da se »splača« v olajšavo dodati vzdrževanega družinskega
člana oz. otroka. Vsi tisti, ki lahko dodajo otroka kot olajšavo, bodisi pred obdavčljivo osnovo
bodisi kot znižanje davka, so namreč nižje obdavčeni kot samski posamezniki. Glede na
višine olajšav, ki jih lahko posameznik vloži kot olajšavo, ugotovimo, da imajo ravno tisti, ki
so rezidenti Slovenije, najvišje olajšave za otroke, najnižje ima Italija, Avstrija je nekje vmes.
Samski posameznik z nižjim dohodkom (v našem primeru 10.000 € letno) je tako
najmočneje obdavčen. Ugotovimo, da Slovenija ni naklonjena tistim z nižjimi dohodki,
čeprav jim pripada posebna olajšava za nižje dohodke. Res je, da letna plača v znesku
10.000 € ne pomeni ravno zelo nizkega dohodka v Sloveniji, saj je to še vedno nad
minimalno plačo in malo pod povprečno plačo. Razliko v obdavčenju samskega
posameznika med raziskovanimi državami lahko najdemo tudi v davčni zakonodaji. V
Sloveniji se namreč olajšave odštejejo od obdavčljive osnove, pri Italiji in Avstriji pa od
davka. Posplošeno lahko rečemo, da je Slovenija bolj prijazna do bogatih kot do revnih oz.
manj plačanih.
Kot eno izmed rešitev za odpravo problematike visokih davkov za delavce migrante sama
vidim tudi kot obvezne posebne mesečne akontacije, ki posamezniku omogočajo mesečno
plačevanje davka. Takšne akontacije sicer že obstajajo, vsak zaposlen pa jih mora mesečno
plačevati sam. Vendar pa se delavci migranti tega ne poslužujejo, verjetno pa razlog tiči
ravno v tem, da ta postopek ne poteka avtomatizirano. Tako jim na koncu leta ne bi ostali
veliki zneski davkov, zadostili pa bi vsem določilom in zahtevam davčne zakonodaje.
Verjetno bi ravno ta rešitev potrebovala največ skupnega dogovarjanja med državami in
predvsem več dela naložila davčnim organom.
Davčna zakonodaja je po mojem mnenju izjemno fleksibilno področje, ki se lahko hitro in
učinkovito spreminja. Ravno zaradi tega bi se pereča področja lahko hitro urejala. Na žalost
pa so za to pristojni državni organi, ki podobno kot na drugih področjih življenja ne morejo
ugoditi vedno vsem vpletenim stranem. Vsekakor pa bodo na omenjenem področju v
prihodnje nastajale spremembe.
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7 ZAKLJUČEK
V svojem diplomskem delu sem se dotaknila ene izmed vej davčnega sistema. Raziskovala
sem aktualno tematiko obdavčenja delavcev migrantov. Migracije so v našem prostoru
prisotne že vse od prazgodovine, ko so se predniki današnjega človeka selili za hrano.
Kasneje so velik delež k selitvam prispevale vojne, v 20. stoletju, ko so bile selitve najbolj
množične, pa želja po boljšem življenju. Velik delež k premikanju ljudi je prispevala Evropska
unija, ki je odprla meje in tako omogočila prost pretok ne samo ljudi, ampak tudi blaga,
storitev in kapitala. Tako se vse več državljanov EU odloči za iskanje službe v tujini. Za
Slovence je zaradi bližine in višjih plač posebej mamljiva Avstrija. V svoje raziskovanje
obdavčitve delavcev migrantov sem vključila delavce na delu v Avstriji in Italiji ter tiste, ki
dohodek prejemajo doma – v Sloveniji.
Tudi če se oseba odloči za službo v tujini, to ne prekine njene rezidenčne vezi s Slovenijo.
Kot rezidenti Republike Slovenije smo primorani k plačilu davka na dohodek. Ta posameznik
tako plačuje davek od dohodka po načelu vira dohodka in po svetovnem dohodku. Med
državami obstajajo pomembne razlike, ki vplivajo na obdavčenje dohodka. Ena
najpomembnejših so dohodninske lestvice, ki določajo odstotke za posamezen razred
dohodka. Ugotovili smo, da je avstrijska dohodninska lestvica najugodnejša za tiste, ki imajo
za avstrijske razmere nizke dohodke, saj je prvi razred oproščen plačila davka. Ravno zaradi
tega prihaja do visokih davkov, ki jih morajo zaposleni v Avstriji plačevati Sloveniji. Razlike
najdemo tudi pri olajšavah, ki se v Sloveniji odštejejo od davčne osnove, v Italiji in Avstriji
pa od davka oz. davčne obveznosti.
Slovenija ima sklenjeni veljavni konvenciji v izogib dvojnega obdavčenja tako z Italijo kot
tudi z Avstrijo. Ugotovili smo, da dvojno obdavčenje ne sme in ne more obstajati. V
konvencijah so zato navedene metode, s katerimi se odpravlja dvojna obdavčitev. Sicer pa
smo skozi izračune, ki smo jih opravili za samskega posameznika, posameznika z družino z
enim otrokom in z družino s tremi otroki, ugotovili, da je najtežje obdavčen ravno
posameznik z nižjim dohodkom, zaposlen v Avstriji. Ta zaradi razbremenitve plačila v
Sloveniji plača celoten znesek. Razlike pri višjih dohodkih niso več tako izrazite, smo pa
ugotovili, da sta Italija in Avstrija do »bogatih« veliko bolj neprizanesljivi. Slovenija namreč
obdavčuje tiste z višjimi dohodki relativno ugodneje kot sosednji državi.
Ker se področje davkov izredno hitro spreminja, bi bilo treba razmišljati tudi o spremembah
na področju obdavčevanja delavcev migrantov. Razlika in plačila so namreč v nekaterih
primerih zelo visoka, kar posamezniku z nižjo plačo predstavlja veliko obremenitev. Rešitev
bi lahko bilo usklajevanje dohodninskih razredov, kar pa bi bilo zelo težko doseči.
Razmišljati bi bilo dobro tudi v smer spremembe Konvencij za izogibanje dvojnemu
49

obdavčenju in večji uporabnosti mesečnih akontacij. Sicer pa tematika pušča še ogromno
odprtih vprašanj in težav. Zaradi spremembe življenja in navad posameznika pa bo z leti
težava samo še večja, če seveda ne bodo sprejete določene spremembe na tem področju.
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