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POVZETEK
Dohodnina oziroma davek od dohodka fizičnih oseb je del davčnega sistema. Gre za
obdavčenje posameznikovih prihodkov v nekem določenem časovnem obdobju. Hkrati
spada dohodnina tudi med davke, ki prinašajo v državno blagajno posamezne države velik
delež prihodkov, kar pomeni, da je pomembna za njeno normalno delovanje. Ker pa je
dohodnina v različnih državah urejena različno, je namen diplomske naloge primerjati štiri
države, članice Evropske unije, ter ugotoviti glavne razlike in podobnosti med dohodnino v
teh državah.
Pri tem je uporabljenih nekaj različnih metod, najprej deskriptivna oziroma opisna za
teoretično opredelitev, nato primerjalna oziroma komparativna za primerjavo med
državami in statistična, ki je uporabljena pri podatkih v tabelah za dohodninske lestvice ter
za deleže dohodkov izbranih držav.
Na podlagi primerjav sem ugotovila, da je v primerjanih dohodninskih sistemih med
državami veliko razlik. S strani Evropske unije so podana osnovna določila, ostale odločitve
pa so prepuščene državam članicam, ki se lahko odločajo po svoje. Razhajanje v
dohodninskih sistemih med državami je torej logično, pa čeprav za posameznike, ki so
zavezanci za dohodnino in imajo stik z več državami, na primer zaradi službe v tujini, selitev
in podobnega, to ni najbolj preprosto in jim predstavlja oviro.
Primerjava med državami, ki poleg Slovenije vključuje še Malto, Španijo in Veliko Britanijo,
je lahko v prvi vrsti v pomoč posameznikom, ki dohodninskega sistema ne poznajo najbolje,
ter vsem tistim, ki so hkrati vključeni v več dohodninskih sistemov, v tem primeru v sisteme
znotraj prej omenjenih držav.
Ključne besede: dohodnina, davčni sistem, zavezanec za dohodnino, prihodki, Evropska
unija.
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ABSTRACT
PERSONAL INCOME TAX IN SELECTED COUNTRIES
Income tax or personal income tax is a part of the tax system that refers to the taxation of
an individual's income within a certain time frame. As personal income tax produces a large
share of public funds, it is essential for the proper functioning of a state. Countries treat
income tax differently, so the objective of this thesis is to compare four member states of
the European Union and pinpoint the key similarities and differences between their
treatment of personal income tax.
Several research methods were employed for the purpose of this thesis. First, there is the
descriptive method, which was used for the theoretical definition. Then comes the
comparative method, which was used to compare the states. Lastly, the statistical method
was used to process data for the personal income tax scales and proportions of income in
the selected states.
Comparing the data collected, I found that there are a lot of differences between the
income tax systems in the four selected member states. The European Union only lays out
the basic provisions. The rest of the decisions are up to each member state to make. As they
are all allowed to make their own choices, it only makes sense that their income tax systems
are so different from one another. Nevertheless, these differences pose a problem for those
individuals who are subject to personal income tax in more than one country – for instance
those who work abroad, have moved abroad or similar.
The comparison of personal income tax in the four member states, which included Slovenia,
Malta, Spain and Great Britain, can be of help to any individual who is unfamiliar with the
personal income tax system and all those who are part of more than one personal income
tax system, especially those living in any of the above European Union member states.
Key words: personal income tax, tax system, personal income tax subject, income, the
European Union.
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1 UVOD
Dohodnina ali z drugim imenom davek od dohodka fizičnih oseb je eden izmed temeljnih
neposrednih davkov v državnem proračunu. Pravzaprav lahko rečemo, da je dohodnina
osebni davek, saj se z njo obdavčujejo prihodki, ki jih posameznik ustvari v določenem
časovnem obdobju, pri njegovi obdavčitvi pa se upoštevajo konkretne osebne okoliščine
posameznika, ki je davčni zavezanec. Virov dohodnine je več in se med državami razlikujejo.
Ravno tako se med državami razlikujejo tudi nekateri drugi segmenti dohodnine, kot so
dohodninske lestvice, oprostitve, olajšave ipd., zato so podrobneje predstavljeni in med
seboj primerjani v nadaljevanju.
Običajno menimo, da ljudje v splošnem preslabo oziroma premalo podrobno poznajo sam
dohodninski sistem oziroma jim je le-ta nekoliko nerazumljiv. Premalo se zavedajo tudi
dejstva, da je pobiranje davkov in s tem torej tudi dohodnine nujno za uspešno in učinkovito
delovanje same države ter da so davki temeljna sredstva v proračunu vsake države. Čeprav
dohodnina v državah članicah Evropske unije eden izmed temeljnih davkov, je to področje
v vsaki posamezni državi urejeno nekoliko drugače, torej znotraj Evropske unije ni
poenoteno. Posledica tega je razhajanje pri nekaterih segmentih, ki jih dohodnina obsega.
To pomeni, da imajo lahko nekatere države to področje urejeno bolj v korist državljanom,
druge pa so bolj naklonjene državi. Vsaka država se trudi, da so državljani obdavčeni čim
bolj pravično, je pa dejstvo, da je obdavčenje v splošnem in s tem seveda tudi obdavčenje
fizičnih oseb nujno potrebno za obstoj vsakega posameznega sistema v državi. Pri tem je
seveda pomembno, da obdavčenje posameznika ne obremenjuje preveč in je kar se da
sorazmerno. Večina držav ima to urejeno s tako imenovanim progresivnim obdavčenjem, za
katero je značilno, da davčna stopnja narašča z višino dohodka posameznika. Na podlagi
tega je posameznik razvrščen tudi v ustrezen dohodninski razred znotraj lestvice za odmero
dohodnine, ki pa je v vsaki državi nekoliko drugačna.
V zadnjih letih je tudi vse več posameznikov, ki se selijo iz ene v drugo državo ali pa odhajajo
na začasno delo v tujino. To pomeni, da morajo poznati tudi način obdavčenja v drugih
državah, kar pa lahko velikokrat predstavlja težavo. Države imajo namreč lahko nekoliko
različno opredeljene oziroma definirane rezidente in nerezidente, zavezance za dohodnino,
vire dohodnine in ostale podrobnosti znotraj dohodninskega sistema. Dobro poznavanje in
razločevanje med urejenostjo dohodnine v posamezni državi je zato zelo pomembno, tudi
pri reševanju težave dvojnega obdavčevanja, do katerega lahko pride tudi zaradi
nepoznavanja posameznih sistemov.
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. Zaradi lažjega razumevanja samega
dohodninskega sistema je v diplomskem delu najprej podrobno in na čim bolj razumljiv
način predstavljen sam sistem dohodnine v splošnem. Opredeljene so značilnosti
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dohodnine ter pomen dohodnine za posamezno državo in za celotno Evropsko unijo. Zaradi
vseh omenjenih razlik med urejenostjo dohodnine v različnih državah so v drugem delu
diplomske naloge primerjane štiri države. Poleg Slovenije so to še Malta, Španija in Velika
Britanija. Gre za precej različne države, na eni strani sta Slovenija in Malta, ki spadata med
manjše evropske države, medtem ko sta na drugi strani Španija in Velika Britanija precej
večji državi in tudi večji gospodarski sili. Poleg tega je Velika Britanija država, kjer imajo v
splošnem ljudje višje dohodke in tudi višji življenjski standard kot v ostalih treh državah.
Izmed omenjenih držav je prav tako Velika Britanija edina, ki ima drugačno denarno valuto
kot ostale tri države, ki imajo isto valuto. Tudi zaradi teh omenjenih razlik je primerjava
dohodninske ureditve med temi državami zanimiva in jih lahko med seboj primerjamo. S
pomočjo vseh primerjav poskušamo potrditi ali zavreči zastavljene hipoteze in priti do
sklepa, kakšna ureditev dohodninskega sistema je najbolj primerna. Na koncu so
predstavljene še posebnosti, ki so v določenih segmentih najbolj izstopale od drugih držav.
Namen diplomskega dela je podrobneje preučiti dohodnino v posameznih, izbranih državah
ter jih medsebojno primerjati. Gre za države, ki so si medsebojno precej različne. Cilj je priti
do ugotovitev, kako ima posamezna država urejeno področje dohodnine, in če so med
primerjanimi državami tudi kakšne podobnosti. Najprej izhajamo iz teorije in splošnih
dejstev o dohodnini, ki pa jih nato podrobneje predstavimo tudi v praksi, na primerih
posameznih držav.
Pri pisanju je najprej uporabljena deskriptivna oziroma opisna metoda, pri čemer sem
preučila slovensko in tujo literaturo. Uporabila sem tudi primerjalno analizo oziroma
komparativno metodo, s pomočjo katere sem med seboj primerjala dohodnino izbranih
evropskih držav. Na koncu sem uporabila še statistično metodo, saj sem poskusila zbrati
podatke dohodninskih lestvic posameznih držav za tekoče leto ter jih na podlagi zbranih
podatkov tudi primerjati med seboj.
Hipoteza 1: V vseh primerjanih državah imajo enake vire dohodkov, ki se obdavčujejo z
dohodnino.
Hipoteza 2: Zavezanci za dohodnino so v primerjanih državah različno opredeljeni.
Hipoteza 3: Obdavčenje z dohodnino je v primerjanih državah bolj ugodno kot v Sloveniji.
Pričakuje se, da pridemo s pomočjo literature in virov do podatkov in informacij, iz katerih
so razvidne razlike ali morebitne podobnosti med dohodnino v Sloveniji, na Malti, v Španiji
in v Veliki Britaniji. Posamezne ugotovitve so predstavljene čim bolj podrobno. Pričakovano
je tudi, da lahko iz opravljenih primerjav ugotovimo, katera izmed obravnavanih držav ima
dohodnino najbolje zastavljeno za posameznike, ki jo plačujejo, ter na drugi strani za
blaginjo države.
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2 SPLOŠNO O DOHODNINI
Obdavčenje zajema vse državljane katere koli države, članice Evropske unije in je del
makroekonomske politike. Celoten davčni sistem je zapleten, vendar pa je dobro
poznavanje sistema ključnega pomena za načrtovanje davčnih obveznosti vnaprej. Zaradi
vse večjih potreb javnega sektorja se povečuje tudi število davkov. Ker pa je treba pri tem v
čim večji meri upoštevati tudi pravičnost, se je s tem povečalo tudi število oprostitev in
olajšav. Posledica vedno bolj zapletenega davčnega sistema je tudi kompleksnejša
zakonodaja, ki jo je treba upoštevati znotraj davčnega sistema. S pomočjo davkov znotraj
makroekonomske politike se izvajajo različne funkcije, med katerimi je najpomembnejša
prerazdelitvena funkcija, ki skrbi za prerazdeljevanje dohodka med prebivalci, torej se
dohodki bogatejših prerazdelijo med revnejši del družbe (Klun & Jovanović, 2017).
Celoten davčni sistem temelji na davčnih načelih. Načela zagotavljajo predvsem učinkovito
in zanesljivo pobiranje davkov v posamezni državi ter ustvarjajo urejeno ekonomsko okolje.
Poleg načel obstaja tudi nekaj davčnih lastnosti, ki jih morajo upoštevati države, če želijo
imeti zanesljiv davčni sistem. Te lastnosti so: »Pravičnost, čim manjše poseganje v
ekonomske odločitve ter stroški pobiranja davkov in stroški izpolnjevanja davčnih
obveznosti naj bodo čim manjši.« (Klun & Jovanović, 2017, str. 15). Pri pravičnosti gre za
enakomerno porazdelitev med zavezanci za dohodnino, pri poseganju v ekonomske
odločitve govorimo o minimalnem poseganju v odločitve posameznikov, pri stroških pa
velja, naj bodo ti čim nižji pri vseh dejavnostih v povezavi z davki (Klun & Jovanović, 2017).
Davke lahko delimo na več različnih načinov. Na primer na objektne in subjektne davke, kjer
uvrščamo dohodnino med subjektne davke. Gre namreč za lastnosti posameznika in
posledično njegovo zmožnost plačevanja, medtem ko gre pri objektnih davkih za
obdavčenje, ki ni odvisno od lastnosti posameznika, temveč se obdavčuje glede na predmet
oziroma dejavnost (Klun & Jovanović, 2017).
Druga delitev, ki je pogosteje uporabljena, je delitev na posredne in neposredne davke.
Posredni so tisti davki, pri katerih nosilec bremena ni davčni zavezanec, temveč nosi breme
druga oseba, na primer končni kupec. Pri posrednih davkih je najbolj poznan davek na
dodano vrednost. Med neposredne davke pa se uvršča dohodnina ter nekateri drugi davki,
kjer je breme davkov neposredno na davčnem zavezancu. Zanje velja, da so v večini bolj
pravični, posameznik pa lahko sam sprejme odločitev, kako bo porabil preostali denar. Poleg
tega posamezniki natančno vedo, kdaj morajo davke plačati in kakšen je znesek plačila. Kot
slabost neposrednih davkov pa lahko poudarimo njihov psihološki učinek na posameznika,
saj se ljudje takih davkov precej bolj zavedajo kot pa posrednih in zato na nas vplivajo
nekoliko bolj negativno in obremenjujoče. Poleg tega so pri višjih dohodkih določene višje
davčne stopnje, kar lahko posameznika odvrne od večanja delovnih naporov, saj se zaveda
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plačila davkov po višji davčni stopnji (Klun & Jovanović, 2017).
V splošnem se sicer davki, kamor spada tudi dohodnina kot ena najpomembnejših davkov,
delijo tudi na centralne in lokalne. Centralni so tisti, ki jih določa in tudi pobira država. Teh
je precej več kot lokalnih, kamor spadajo na primer občine, ki opravljajo občutno manjše
število nalog in imajo tudi manj pristojnosti kot država. Posledično to pomeni, da je zaradi
manjšega števila opravljanja nalog tudi pobranih davkov iz tega naslova občutno manj
(Pernek, Škof, Kobal & Rožič, 2001).
Za vsako državo so v sistemu davkov in posledično tudi za dohodnino pomembne davčne
številke, ki veljajo hkrati za posameznikov osebni podatek, ki ni namenjen javnemu
objavljanju. Večina držav članic EU uporablja tako imenovane davčne identifikacijske
številke, s pomočjo katerih lahko identificirajo davčne zavezance. To je v veliko pomoč pri
upravljanju raznih davčnih zadev in so bolj zanesljive kot nekateri drugi posameznikovi
osebni identifikatorji. V Sloveniji je poznana davčna številka, ki je sestavljena iz enega
številčnega niza, v sestavi osmih številk. V ostalih treh državah je zapis nekoliko bolj
zapleten. Na Malti poznajo dve različni obliki. Prva je namenjena osebam, ki so malteški
državljani. Kot davčno identifikacijsko številko uporabljajo številko osebne izkaznice, ki je
zapisana tudi na njihovih uradnih osebnih dokumentih. Sestavljena je iz niza osmih znakov,
od tega je sedem številk in ena črka. Za osebe, ki niso državljani Malte, pa se uporablja niz
devetih številk. V Španiji uporabljajo isto obliko zapisa za davčne in carinske namene. Ločijo
med fizičnimi osebami s španskim državljanstvom in tistimi brez njihovega državljanstva. V
obeh primerih uporabljajo devet znakov, zadnja črka pa je namenjena kontroli. V Veliki
Britaniji obstajata dve številki, ki sicer nista enaki davčni identifikacijski številki, vendar pa
sta ji podobni. Prva je referenčna številka davkoplačevalca, ki je sestavljena iz niza desetih
številk in je namenjena vsem fizičnim osebam, ki morajo oddati davčno napoved. Druga pa
je številka nacionalnega zavarovanja. Namenjena je vsem fizičnim osebam, ki so dopolnile
šestnajst let. Sestavljena je iz devetih znakov, ki obsegajo dve črki, šest številk in na koncu
še eno izmed prvih štirih črk abecede (European Commission, 2019).

2.1 ZNAČILNOSTI DOHODNINE
Dohodnina ali davek od dohodka fizičnih oseb je osebni davek, kar pomeni, da je z njo
obdavčen posameznik oziroma njegovi prihodki iz vnaprej določenega časovnega okvirja.
Fizične osebe so tiste osebe, ki izpolnjujejo določene pogoje, ti pa so določeni z zakonom.
Znotraj davčnega sistema v posamezni državi je dohodnina osrednji oziroma eden
najpomembnejših davkov. Dohodnina je neposredni davek, s katerim se obdavčuje celoten
neto dohodek. Njena primarna naloga je polnjenje državnega proračuna, kar omogoča
državi normalno delovanje (Pernek idr., 2001).
V nekaterih državah je jasno razmejeno, kaj se uvršča med obdavčljive dohodke fizičnih oseb
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in kaj med obdavčljive dohodke pravnih oseb, kar velja tudi za Slovenijo, Španijo in Veliko
Britanijo, medtem ko imajo v nekaterih drugih državah to določeno širše in torej izraz
»income tax« vključuje oba davka, torej za fizične in pravne osebe (Pernek idr., 2001). Med
take države spada tudi Malta (Deloitte, 2014).
Dohodnina velja za davek, ki omogoča in hkrati tudi zagotavlja največjo stopnjo pravičnosti
izmed vseh obstoječih davkov, kar se povezuje z načelom davčne pravičnosti. To pomeni, da
je pri odmeri dohodnine upoštevana gospodarska oziroma davčna zmožnost vsakega
posameznega davčnega zavezanca. To načelo je povezano tudi z načelom davčne enakosti.
Upošteva se torej tudi sorazmernost glede na zmožnosti. Je odmerni davek, torej se višina
določa glede na določen časovni okvir in s formalnim postopkom. Gre za tako imenovan
odmerni postopek (Pernek idr., 2001).
V večini držav Evropske unije je dohodnina progresivni davek. To pomeni, da narašča davčna
stopnja z naraščanjem davčne osnove. Na podlagi davčne osnove in davčnih stopenj dobimo
davčno obveznost. Ta predstavlja znesek, ki ga mora posameznik plačati. Pri tem se od
davčne osnove odštejejo morebitne olajšave ter priznani stroški. Druga možnost je tudi
obdavčenje s proporcionalno stopnjo, kjer je davčna stopnja ves čas enaka, torej stalna in
se z višino davčne osnove ne spreminja (Klun & Jovanović, 2017).
Zavezanci za dohodnino so opredeljeni kot fizične osebe, pri čemer pa razlikujemo rezidente
in nerezidente, ki pa so v posameznih državah različno opredeljeni. Poznamo tudi različne
enote obdavčenja, v nekaterih državah je to posameznik, v drugih pa je lahko na primer
družina. V primerih, ko je enota obdavčenja družina, govorimo o cepitvenem sistemu (Klun
& Jovanović, 2017).
V večini držav se znesek davka odtegne že pri izplačilu dohodkov, kar pomeni, da gre za
akontacijske davke, torej davke po odbitku. Po obračunu davka prejme zavezanec za
dohodnino odločbo, iz katere je razviden odmerjen znesek dohodnine. Na koncu na podlagi
zneska, razvidnega iz odločbe, doplača razliko ali pa dobi povrnjen znesek vplačanih
akontacij, če te presegajo obračunan znesek dohodnine iz odločbe (Klun & Jovanović, 2017).
V različnih državah so lahko dohodki, ki so predmet obdavčenja, obravnavani po celovitem
ali cedularnem pristopu. Pri celovitem pristopu so vsi dohodki obravnavani enako, medtem
ko so pri cedularnem pristopu različni viri dohodnine obravnavani različno, torej niso vsi viri
obdavčeni enako (Klun & Jovanović, 2017).
Pri davčnih olajšavah ločimo standardne in nestandardne. Standardne so na voljo vsem
zavezancem pod določenimi pogoji in niso odvisne od izdatkov posameznika. Nestandardne
pa niso na voljo vsem zavezancem, temveč so odvisne od posameznikovih izdatkov (Klun &
Jovanović, 2017).
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2.2 POMEN DOHODNINE V EVROPSKI UNIJI
Dohodnina ima izmed vseh davkov v posameznih državah pomembno, če ne celo
najpomembnejšo vlogo, saj prispeva velik del dohodkov v državni proračun. Ko gre za
pobiranje davkov, določanje davčnih stopenj ipd. Evropska unija pri tem ne sodeluje
oziroma vsaj nima neposredne vloge, temveč to določajo države posamezno, vsaka zase.
Prav tako države določajo, kako se bodo porabljali davčni prihodki, ki se stekajo v državno
blagajno. Posledično to pomeni, da prihaja med državami do razlikovanj in sistem
obdavčitve znotraj Evropske unije ni poenoten. Kljub temu pa ima Evropska unija posredno
vlogo na nekaterih področjih, predvsem pri nadzorovanju davkov. V okviru neposrednih
davkov je Evropska unija določila skupne standarde, ki veljajo tudi za dohodnino. Poleg tega
so tudi države članice Evropske unije določile skupne ukrepe, s katerimi skušajo
preprečevati dvojno obdavčevanje ter izogibanje plačilu davkov (European Commission,
2019).
Struktura obdavčenja je med državami članicami nekoliko različna in predstavlja tudi dokaj
zapleten proces. V nekaterih državah imajo precej višji delež neposrednih davkov v skupnem
davčnem deležu, medtem ko so v drugih državah bolj v ospredju posredni davki (European
Commission, 2019, str. 18).
Evropska komisija meni, da trenutno ni nobene potrebe po usklajevanju davčnih sistemov
držav članic in zato državam dopušča možnost samostojnega odločanja glede davčnega
sistema. Odločijo se lahko za tisti način, za katerega menijo, da je zanje najustreznejši.
Morajo pa države članice ob tem upoštevati nekaj načel, predvsem načeli subsidiarnosti in
sorazmernosti (European Commission, 2019).
Čeprav so davčni sistemi med državami članicami Evropske unije med seboj različni, pa je za
uspešno sodelovanje med državami do neke mere potrebna harmonizacija davčnih
sistemov. Ta vključuje predvsem medsebojno sodelovanje in pomoč držav članic,
zastavljene skupne cilje, izmenjave dobrih izkušenj v praksi ter posledično konkurenčnost v
svetu. Pomembno je tudi dobro administrativno sodelovanje med davčnimi upravami držav
članic Evropske unije, predvsem pri izmenjavi podatkov. Ob tem je ključnega pomena tudi
dober nadzor nad davki v celoti. Za države članice velja tudi, da se morajo izogibati
dvojnemu obdavčevanju, pri čemer jim pomagajo sprejeti sporazumi med posameznimi
članicami (Klun & Jovanović, 2017).
V nadaljevanju bosta prikazani in podrobneje predstavljeni tabeli s podatki za vse štiri
obravnavane države in Evropsko unijo kot povprečje vseh držav članic. Na podlagi
predstavljenih podatkov lahko vidimo, kakšen prispevek ima dohodnina posamezne države
v proračun, najprej kot delež vseh prihodkov ter kot delež BDP-ja ter kje je posamezna
država v primerjavi z ostalimi tremi državami ter povprečjem Evropske unije.
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Tabela 1: Dohodnina kot delež vseh davkov

EU-28
Slovenija
Malta
Španija
Velika
Britanija

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Razlika med
leti 2007 in
2017 (v %)

Prihodki za
leto 2017 (v
milijonih €)

23,8
14,7
18,1
20,8
29,9

24,2
15,7
17,9
22,1
29,4

24,4
15,6
19,7
22,8
30,6

23,8
15,0
18,5
22,6
28,7

23,6
15,2
20,0
23,6
28,2

24,0
15,3
20,3
23,7
27,4

24,2
13,9
21,0
23,3
27,4

24,3
13,8
20,3
22,9
27,1

24,3
13,9
20,1
21,8
27,4

24,0
14,3
21,0
21,7
27,1

24,1
14,1
21,6
22,1
27,0

0,3
-0,6
3,5
1,4
-3,0

1.445.737
2.211
780
87.169
214.325

Vir: European Commission (2019, str. 183)
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V zgornji tabeli 1 so prikazani podatki za dohodnino iz preteklih let, in sicer dohodnino kot
delež vseh davkov posamezne države, prikazan v odstotkih. Analiza je bila narejena leta
2019, prikazuje pa podatke za obdobje med leti 2007 in 2017. Predstavljeni podatki
zajemajo najprej Evropsko unijo kot celoto, torej povprečje 28 držav, ki so bile v teh letih
članice Evropske unije, v nadaljevanju pa so predstavljeni še podatki za vsako posamezno
državo, ki spada med izbrane države tudi za podrobnejšo primerjavo v nadaljevanju. Poleg
predstavljenih podatkov za Slovenijo so torej prikazani še podatki za Malto, Španijo in Veliko
Britanijo. V predzadnjem stolpcu so prikazane razlike za posamezno državo med letoma
2007 in 2017, v zadnjem stolpcu pa dohodki leta 2017 za posamezno državo, in sicer v
milijonih evrov. Z izjemo zadnjega stolpca gre v ostalih stolpcih za prikaz v odstotkih glede
na celotno obdavčitev v posamezni državi. Če torej med seboj primerjamo zbrane podatke,
vidimo, da je Velika Britanija edina izmed primerjanih držav, ki je bila med leti 2007 in 2017
nad povprečjem Evropske unije v deležu dohodnine, ki predstavlja tudi delež v skupnih
prihodkih posamezne države. Ostale tri primerjane države so bile pod povprečjem Evropske
unije, z izjemo Španije v letu 2011, ki se je takrat izenačila s povprečjem. Izmed teh štirih
držav je torej Velika Britanija z najvišjim deležem dohodnine, sledijo ji Španija, Malta in na
koncu Slovenija, ki je hkrati tudi najbolj pod poprečjem Evropske unije. Če primerjamo
razlike med deleži dohodnine v odstotkih med letoma 2007 in 2017, ugotovimo, da se je ta
najbolj povišal na Malti, in sicer za 3,5 %, sledi pa ji Španija s povečanjem za 1,4 %. V ostalih
dveh državah se je delež zmanjšal, v Sloveniji za 0,6 %, v Veliki Britaniji pa kar za 3,0 %. V
zadnjem stolpcu so za leto 2017 prikazani še podatki za prihodke v milijonih evrov, kjer pa
bi bilo treba za primerjavo med izbranimi državami poznati še nekaj ključnih podatkov.
Države so si namreč med seboj precej različne, na primer po velikosti, številu prebivalcev,
posledično tudi po številu zavezancev za dohodnino, po razlikah pri obdavčenju ipd. Če pa
zanemarimo prej omenjene podatke, lahko ugotovimo, da je imela Velika Britanija v letu
2017 po zgornjih podatkih največ prihodkov, sledijo ji Španija, Slovenija in na koncu Malta,
ki je tudi najmanjša izmed omenjenih držav.
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Tabela 2: Dohodnina kot delež BDP-ja

EU-28
Slovenija
Malta
Španija
Velika
Britanija

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Razlika med
leti 2007 in
2017 (%)

Prihodki za
leto 2017 (v
milijonih €)

9,0
5,5
5,9
7,6
10,1

9,2
5,7
5,7
7,1
10,1

9,0
5,7
6,4
6,8
9,9

8,9
5,6
5,9
7,1
9,6

8,9
5,6
6,4
7,4
9,6

9,2
5,7
6,6
7,6
9,1

9,4
5,1
6,8
7,7
9,0

9,4
5,0
6,6
7,7
8,8

9,4
5,1
6,2
7,3
9,0

9,3
5,2
6,6
7,3
9,1

9,4
5,1
6,9
7,5
9,2

0,4
-0,3
1,0
-0,1
-0,9

1.445.737
2.211
780
87.169
214.325

Vir: European Commission (2019, str. 182)
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Podobno kot v tabeli 1 so tudi v tabeli 2 prikazani podatki za dohodnino izbranih držav kot
delež BDP-ja. Podatki so prikazani v odstotkih. Ponovno je Velika Britanija edina država, ki
je bila nekaj let, natančneje med leti 2007 in 2011, nad povprečjem Evropske unije, nato pa
se je tako kot ostale tri države spustila pod povprečje Evropske unije. V odstotkih sledijo
Veliki Britaniji najprej Španija, nato Malta in na koncu Slovenija. Med primerjanimi državami
je Malta edina, kjer je delež v primerjavi med letoma 2007 in 2017 narasel, in sicer za 1,0
%, v ostalih državah pa se je zmanjšal. Malti sledi na drugem mestu Španija z zmanjšanjem
za 0,1 %, Slovenija za 0,3 % in na koncu Velika Britanija za 0,9 %. Kljub največjemu
zmanjšanju dohodnine v Veliki Britaniji ima ta še vedno najvišji delež dohodnine v BDP-ju,
ki presega povprečje Evropske unije.
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3 PRIMERJAVA DOHODNINSKIH SISTEMOV IZBRANIH DRŽAV
V tem poglavju bodo primerjane štiri evropske države, ki so tudi članice Evropske unije.
Poleg Slovenije bodo obravnavane še Malta, Španija ter Velika Britanija. V vseh primerjanih
državah spada dohodnina med davke, ki prinašajo v državne blagajne veliko denarnih
sredstev, vendar pa se določeni segmenti dohodnine med državami razlikujejo, kar bo v
nadaljevanju prikazano s pomočjo primerjav med temi državami.

3.1 SPLOŠNO
V Sloveniji temelji dohodnina na Zakonu o dohodnini, na Malti je več pravnih podlag, in sicer
Zakon o dohodnini, Zakon o upravljanju dohodnine ter tudi subsidiarna zakonodaja
(NEWCO, 2019). V Španiji je temeljna pravna podlaga Zakon o davku na osebni dohodek
(Legislacion Consolidada, 2006), v Veliki Britaniji pa je to Zakon o davku na dohodek fizičnih
in pravnih oseb (Income Tax Act, 1952).
V Sloveniji se dohodnina večinoma letno odmeri z odmerno odločbo, ki jo pripravi davčni
organ. Pri nekaterih dohodkih, kjer ne gre za obdavčenje z odmerno odločbo, davčni organ
izda zavezancem informativni izračun dohodnine. Če posameznik informativnemu izračunu
ne nasprotuje, postane obveznost za plačilo dohodnine dokončna (Klun & Jovanović, 2017).
Na Malti deluje za odmero dohodnine tako imenovan »Final Settlement System«, na podlagi
katerega dobijo posamezniki napoved za odmero dohodnine. Poznajo tudi način
samoobdavčitve, ta je namenjen skupini zavezancev za dohodnino, ki izpolnjujejo določene
pogoje. Zanje velja, da sami izpolnijo napoved ter izračunajo in plačajo obveznost
(Government of Malta, 2017). V Španiji morajo vsi prebivalci, ki so rezidenti, pripraviti tako
imenovan »letni donos«, ki ga je treba vložiti v mesecu maju oziroma juniju vsako
posamezno leto. V tem času je treba plačati tudi davčno obveznost. Na voljo jim je tudi
možnost, da najprej poravnajo 60 % davčne obveznosti, preostalih 40 % pa plačajo v mesecu
novembru (Nexia International, 2017). V Veliki Britaniji veljajo podobno kot na Malti
individualne napovedi. Napovedi je treba vložiti do 31. oktobra, če pa so napovedi vložene
na elektronski način, pa jih lahko oddajo do 31. januarja (Gov.uk, 2019).

3.2 ZAVEZANCI ZA DOHODNINO
Zavezanci za dohodnino so lahko rezidenti ali nerezidenti v posamezni državi. Kdo se uvršča
med rezidente oziroma nerezidente, ima opredeljeno vsaka država posebej v ustrezni
zakonodaji (Klun & Jovanović, 2017).
V Sloveniji so zavezanci za dohodnino rezidenti Republike Slovenije, ki prejemajo katerega
izmed obdavčenih dohodkov v državi ali izven nje, v vseh primerih pa gre za fizične osebe
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(Klun & Jovanović, 2017).
Rezident je oseba, ki izpolnjuje enega izmed meril, opredeljenih v nadaljevanju. To so
posamezniki, ki imajo v Sloveniji stalno prebivališče, tisti, ki bivajo v Sloveniji skupno več kot
183 dni v posameznem davčnem letu. Enako velja tudi za posameznike, ki živijo izven
Slovenije zaradi zaposlitvenih razlogov, na primer za delo na konzulatu, v diplomatskih
predstavništvih, različnih mednarodnih misijah ipd., kdor ima običajno bivališče ali večji del
svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji ter kdor je bil rezident v obdobju
tekočega ali preteklega leta, vendar biva zunaj Slovenije iz zaposlitvenih razlogov, kot so
delo v institucijah Evropske unije, diplomatskih predstavništvih in drugi podobni primeri
(Klun & Jovanović, 2017).
Nerezidenti so prav tako fizične osebe, ki so v Sloveniji na primer izključno zaradi zaposlitve,
izobraževanja ipd. Nerezidenti so dolžni plačati dohodnino od dohodkov, katerih vir je v
Sloveniji (Klun & Jovanović, 2017).
Na Malti so kot rezidenti opredeljeni posamezniki, ki tam živijo šest mesecev ali več ter
imajo tam tudi stalno prebivališče. Ti so zavezani za plačilo dohodnine. Tudi posamezniki, ki
na Malti nimajo stalnega prebivališča, vendar pa tam živijo in delajo, morajo plačati davek
na dohodek, ki nastane znotraj države. Taki posamezniki so obravnavani kot nerezidenti.
Nerezidenti torej plačujejo na Malti samo dohodnino za vir dohodkov, ki izhajajo iz Malte.
Poleg tega so tudi oproščeni plačila dohodnine, na primer, ko gre za vrednostne papirje,
določene kapitalske dobičke, avtorske honorarje ipd., če pri tem osnovno sredstvo ni
malteška nepremičnina (Wolters Kluwer, 2019).
Osebam, ki so rojene na Malti in se kasneje tja vrnejo, gre za tako imenovane »returned
migrants«, je ponujena posebna davčna ureditev. Pod določenimi pogoji se lahko odločijo
za plačilo samo 15 % davka na njihov lokalni dohodek. Tudi za visoko kvalificirane delavce iz
tujine oziroma visoko usposobljene izseljence, ki delajo na primer v finančnih storitvah ali
nekaterih industrijskih storitvah ter za tiste, ki izvajajo raziskave, izume in razvijajo
tehnologijo na Malti, velja proporcionalni davek v višini 15 %. Gre za obliko davka, pri
katerem se povprečna davčna stopnja ne spreminja, je torej stalna (Wolters Kluwer, 2019).
Zavezanci za dohodnino v Španiji so rezidenti, ki imajo tam stalno bivališče. Prav tako so
rezidenti in hkrati zavezanci za plačilo dohodnine posamezniki, ki v posameznem
koledarskem letu živijo v Španiji več kot šest mesecev, torej več kot 183 dni. Za rezidente
veljajo tudi posamezniki, ki sicer ne živijo v Španiji, vendar pa imajo tam večji del svojih
ekonomskih dejavnosti. Nerezidenti so zavezani za plačilo dohodnine od dohodkov, katerih
vir je v Španiji. Država sicer obravnava nerezidente po posebnem zakonu, kjer gre za
obdavčenje po proporcionalni stopnji (Expatica, 2019).
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Za rezidente v Veliki Britaniji in hkrati tudi zavezance za dohodnino veljajo osebe, ki v državi
bivajo najmanj 183 dni v posameznem davčnem letu ali osebe, ki imajo običajno
prebivališče v Veliki Britaniji. Rezidenti običajno plačujejo dohodnino za vse svoje dohodke,
ki so pridobljeni v njihovi državi ali v tujini. Nerezidenti, posamezniki, ki bivajo izven Velike
Britanije, pa plačujejo samo davek na svoj dohodek, pridobljen znotraj te države (Gov.uk,
2019).
Pri zavezancih za dohodnino v primerjanih državah ni zaslediti večjih odstopanj. V vseh
državah so kot zavezanci za dohodnino opredeljeni tako imenovani rezidenti in nerezidenti.
V vseh štirih obravnavanih državah velja enaka opredelitev rezidentov. To so torej
posamezniki, za katere velja, da v določeni državi živijo 183 dni ali več v posameznem
davčnem letu ali imajo stalno prebivališče znotraj te države. Kot razliko v primerjavi z
ostalimi državami lahko izpostavimo Malto, kjer so posebej opredeljeni tako imenovani
»returned migrants«, torej posamezniki, ki so rojeni na Malti in se kasneje tja vrnejo. Njim
je pod določenimi pogoji omogočeno plačilo nižje dohodnine, ki znaša 15 %. Prav tako je na
Malti določeno 15-odstotno pavšalno plačevanje dohodnine za visoko usposobljene ljudi,
ki opravljajo nekatera dela. To so na primer delavci v finančnih in nekaterih industrijskih
storitvah, raziskovalci, izumitelji ipd.
Za nerezidente velja v vseh štirih primerjanih državah enak režim. Ti so povsod zavezani za
plačilo dohodnine od dohodkov, ki imajo vir znotraj posamezne države. V Španiji obstaja
posebna zakonodaja, ki nerezidente obravnava še podrobneje.

3.3 VIRI DOHODNINE IN DAVČNA OSNOVA
Viri dohodnine se od države do države razlikujejo, prav tako tudi davčne osnove za
posamezen vir dohodnine. Višja kot je osnova za dohodnino, višja bo na koncu tudi sama
dohodnina. Davkoplačevalcem je do neke mere s pomočjo različnih davčnih olajšav
omogočena tudi možnost znižanja osnove za dohodnino (Glogovšek, 1996). Na davčno
osnovo se nanaša tudi davčna stopnja. Na podlagi davčne osnove in davčne stopnje se
izračuna točen znesek davka, ki ga mora plačati posameznik za posamezno davčno leto (Klun
& Jovanović, 2017).
V Sloveniji so kot viri dohodnine določeni: »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 in drugi dohodki.« (Klun &
Jovanović, 2017, str. 42)
Med vire dohodnine v Sloveniji ne spadajo dediščine, dobitki od iger na srečo, razne
ugodnosti fizičnih oseb za nakupe blaga ali storitev, darila, ki niso last delodajalca
prejemnika, izplačila, ki jih posameznik prejme na podlagi bolezni, poškodb ali invalidnosti,
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iz naslova zavarovanja ipd. Zakon o dohodnini (ZDoh-2, Uradni list RS, št. 117/06, 19. člen).
Pri dohodku iz zaposlitve govorimo o tistem dohodku, ki je prejet na podlagi trenutne ali
pretekle zaposlitve, ki je določena s pogodbenim razmerjem, sklenjenim med delodajalcem
in delojemalcem, ki je fizična oseba. Sem spadajo dohodek iz delovnega razmerja, kamor se
poleg plače prištevajo še bonitete (ugodnosti v različnih oblikah), odpravnine, jubilejne
nagrade, nadomestila, pokojnine ipd. ali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (ZDoh2, 35., 36., 37., 38., 39., 40. člen). Davčna osnova pri dohodkih iz zaposlitve je dohodek, ki
ne vključuje obveznih prispevkov za socialno varnost. Pri večini dohodkov iz drugih
pogodbenih razmerij se poleg prispevkov za socialno varnost upoštevajo še normirani
stroški z 10-odstotno višino dohodka. Pri bonitetah se znesek praviloma vrednoti glede na
primerljivo tržno ceno (ZDoh-2, 41., 42., 43. člen).
V dohodek iz dejavnosti spadajo vse neodvisne samostojne dejavnosti. V davčno osnovo
spada dobiček, ki predstavlja razliko med prihodki in odhodki, pridobljenimi z opravljanjem
določene dejavnosti (ZDoh-2, 46., 48. člen).
V dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti so vključeni vsi dohodki, pridobljeni
iz omenjenih dejavnosti. Davčna osnova za pridelavo na zemljiščih je katastrski dohodek, za
pridelavo v panjih gre za pavšalno oceno dohodka na panj, pri nekaterih drugih dohodkih
pa je davčna osnova posamezni dohodek (ZDoh-2, 69., 71. člen).
V skupino dohodkov iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice
spadajo dohodki iz najemnin ter dohodki iz prenosa premoženjskih pravic (ZDoh-2, 74.
člen). Davčna osnova pri najemninah je zmanjšana za normirane stroške v višini 15 %
dohodka, pri dohodkih iz prenosa premoženjskih pravic pa za normirane stroške v višini
10 % dohodka (ZDoh-2, 77., 79. člen).
Dohodki iz kapitala zajemajo kapitalske dobičke, dividende in obresti (ZDoh-2,80. člen). Pri
kapitalskih dobičkih je davčna osnova razlika med vrednostjo kapitala pri odsvojitvi in
pridobitvi (ZDoh-2, 97. člen). Pri dividendah je davčna osnova dosežena dividenda (ZDoh-2,
91. člen), pri obrestih pa so davčna osnova vse dosežene obresti (ZDoh-2, 97. člen).
V skupino drugih dohodkov so uvrščeni vsi preostali dohodki, kot so darila, nagrade, dobitki
v nagradnih igrah, različne štipendije ter drugi dohodki, ki ne spadajo v nobeno izmed prej
omenjenih skupin virov dohodnine (ZDoh-2, 105. člen). Pri večini teh dohodkov je davčna
osnova vsak posamezen dosežen dohodek, pri tem pa velja tudi nekaj posebnosti (ZDoh-2,
108. člen).
Na Malti spadajo med vire dohodnine vsi dohodki na posameznike, ne glede na njihov izvor.
To so torej lahko dohodki iz zaposlitve, samozaposlitve, dohodki iz naložb, najemnin,
avtorski honorarji, premije, pokojnine in ostali dohodki, ki izhajajo iz premoženja, ter ostali
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dobički, ki še niso obdavčeni kje drugje. Za posameznike, ki imajo na Malti stalno
prebivališče in tam bivajo, velja, da so obdavčeni glede na njihov svetovni dohodek.
Plačujejo torej dohodnino za vse svoje prihodke, ne glede na to, kje nastanejo (Nexia
International, 2017). Za kapitalske dobičke velja, da so obdavčeni le nekateri in spadajo med
tiste dohodke, ki so obdavčeni kot drugi vir prihodkov (NEWCO, 2019).
V Španiji se obdavčljivi dohodki delijo na splošne obdavčljive dohodke ter obdavčljive
dohodke od prihrankov. Splošni obdavčljivi dohodki so dohodki iz zaposlitve ali pokojnine,
dohodki iz gospodarstva, iz poslovnih dejavnosti ter dohodki nepremičnin. V drugo skupino
pa spadajo dohodki od kapitalskih naložb, kot so obresti, dividende, rente ipd. ter kapitalski
dobički. Za večino dohodkov velja, da se od prihodkov odštejejo vsi odhodki, pri čemer
dobimo neto vrednost prihodkov. V davčno osnovo prihodkov iz zaposlitve se vključujejo vsi
prihodki, tudi na primer bonitete. Enako velja tudi za prihodke iz kapitala in prihodke,
pridobljene iz gospodarskih dejavnosti (Nexia International, 2017).
V Veliki Britaniji so kot viri dohodnine opredeljeni dohodki iz zaposlitve, dohodek iz
dejavnosti oziroma samozaposlitve, tudi večina pokojnin, kot so državne, osebne in druge,
dohodki od najemnin, dohodki iz skladov, iz obresti nad prihranki ter iz nekaterih državnih
ugodnosti oziroma pomoči, dividende oziroma dohodki iz delnic in bonitete (KPMG, 2019;
Nexia International, 2017).
Davčna osnova je ves dohodek, ki ga posameznik pridobi v davčnem letu, z izjemo nekaterih
dohodkov, ki so izključeni iz neposrednega obdavčenja. Pri dohodkih iz zaposlitve je
posameznik obdavčen po prejemu dohodka oziroma ko je do njega upravičen. V splošnem
velja, da so obdavčene vse vrste plačila in ugodnosti, ki jih prejme zaposlen posameznik. V
zaslužek zaposlenih spadajo celotne plače, vsi bonusi, provizije, stanovanjski dodatki ter
razni drugi dodatki, za katere se predvideva, da izhajajo iz zaposlitve. So pa iz tega izvzete
oprostitve, torej dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine. Davčna osnova pri dohodkih iz
samozaposlitve je razlika med prihodki in odhodki, pridobljenimi na podlagi opravljenih
dejavnosti (PwC, 2019).
Vse štiri države imajo podobno opredeljene glavne vire dohodnine. To so dohodki iz
zaposlitve in iz samozaposlitve, ki zajemajo izmed vseh virov dohodnine največ ljudi v
posamezni državi. Države imajo enake tudi nekatere druge vire, ki pa vključujejo manj ljudi.
To so na primer dividende, obresti, dohodki od najemnin itd. V vseh štirih državah zajema
dohodnina tudi pokojnine. Posebnost imajo v Španiji, kjer se obdavčljivi dohodki delijo na
splošne obdavčljive dohodke in obdavčljive dohodke od prihrankov, kamor se potem
razvrstijo posamezni viri dohodnine.
Pri določanju davčnih osnov so v Sloveniji le-te opredeljene precej podrobneje kot v ostalih
primerjanih državah. Te so med posameznimi viri dohodnine opredeljene različno že znotraj
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vsake države in se tako razlikujejo tudi med državami.

3.4 DOHODNINSKA LESTVICA
Dohodninske lestvice, ki so predstavljene v nadaljevanju, za Slovenijo, Malto in Španijo
veljajo za dohodninsko leto 2019. Za Veliko Britanijo velja, da za razliko od ostalih treh držav
dohodninsko leto ni enako koledarskemu, temveč traja od 6. aprila do 5. aprila naslednjega
leta, kar pomeni, da je v nadaljevanju za Veliko Britanijo predstavljena lestvica za
dohodninsko leto 2019/2020.
Tabela 3: Dohodninska lestvica za Slovenijo v letu 2019
OD (v €)
8.022
20.401
48.001
70.908

DO (v €)

Davčna stopnja

8.021
20.400
48.000
70.907

16 %
27 %
34 %
39 %
50 %

Vir: Računovodja.com (2019)

V Sloveniji obstajajo za davek od dohodka fizičnih oseb davčne stopnje med 16 in 50 %
znotraj dohodninske lestvice. Te so določene z mejnimi vrednostmi, prikazanimi v evrih.
Predmet obdavčitve je vedno posameznik, torej fizična oseba. Zavezanci za dohodnino v
prvem dohodninskem razredu so obdavčeni s 16-odstotno davčno stopnjo, če je njihov
znesek pod 8.021 €, medtem ko so v zadnjem dohodninskem razredu obdavčeni s 50odstotno davčno stopnjo, če njihov znesek presega 70.907 €. Za dohodnino velja
stopničasta progresija, kar pomeni, da je po višji davčni stopnji znotraj dohodninske lestvice
obdavčen le tisti del vrednosti, ki je nad določeno mejo, torej nad vrednostjo iz
predhodnega dohodninskega razreda. Posamezno dohodninsko leto je enako koledarskemu
letu. To pomeni, da traja od 1. januarja do 31. decembra (Klun & Jovanović, 2017).
Za nerezidente v Sloveniji velja, da so zavezani za plačilo dohodnine od tistih dohodkov,
katerih vir je v Sloveniji (Klun & Jovanović, 2017). V večini primerov nerezidentom ni treba
plačevati dohodnine od kapitalskih dobičkov, od obresti na nekatere vrednostne papirje, za
dohodek iz zaposlitve pri institucijah Evropske unije v Sloveniji, mednarodnih organizacijah
v Sloveniji ter v nekaterih drugih primerih (ZDoh-2, 33. člen).
Poleg obdavčitve s stopničasto progresijo in s pomočjo večstopenjske lestvice poznamo v
Sloveniji tudi cedularno obdavčitev, ki spada med tako imenovane pasivne dohodke. Ti se
ne obdavčujejo po dohodninski lestvici, temveč ločeno. Zanje velja dokončna davčna
stopnja, ki je v večini primerov 25 %. Sem spadajo obresti, dividende, najemnine ter dobiček
iz kapitala.
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Pri obrestih velja posebnost, in sicer, da so neobdavčene obresti na denarne depozite, ki ne
presegajo vrednosti 1.000 €. Posebnost velja prav tako pri dobičkih iz kapitala, kjer se
prvotno določena davčna stopnja, ki znaša 25 %, nadalje zniža vsakih pet let lastništva za 5
odstotnih točk. V praksi to pomeni, da po dvajsetih letih imetništva nad dobičkom iz kapitala
dohodnine v ta namen ni več treba plačati (Klun & Jovanović, 2017).
Tabela 4: Dohodninska lestvica za posameznike na Malti v letu 2019
Posameznik
OD (v €)
9.101
14.501
19.501
60.001

DO (v €)
9.100
14.500
19.500
60.000

Davčna stopnja
0%
15 %
25 %
25 %
35 %

Vir: ARQ Group (2019, str. 61)
Tabela 5: Dohodninska lestvica za poročene na Malti v letu 2019
Združena odmera za poročene
OD (v €)
12.701
21.201
28.701
60.001

DO (v €)
12.700
21.200
28.700
60.000

Davčna stopnja
0%
15 %
25 %
25 %
35 %

Vir: ARQ Group (2019, str. 61)
Tabela 6: Dohodninska lestvica za starše na Malti v letu 2019
Združena odmera za starše
OD (v €)
10.501
15.801
21.201
60.001

DO (v €)
10.500
15.800
21.200
60.000

Davčna stopnja
0%
15 %
25 %
25 %
35 %

ARQ Group (2019, str. 62)

Na Malti obstajajo tri različne dohodninske lestvice, ki se med seboj razlikujejo glede na
predmet obdavčitve. Predmet obdavčitve je lahko posameznik, poznajo pa tudi tako
imenovano združeno odmero za poročene in starševsko odmero. Prva dohodninska lestvica,
tako imenovana »single rates«, velja v osnovi za tiste posameznike, ki niso poročeni in
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nimajo otrok. Druga dohodninska lestvica, »married rates«, je namenjena rezidentom, ki so
poročeni in živijo skupaj. Izbirajo lahko med dvema dohodninskima lestvicama. Obravnavani
so lahko po prvi dohodninski lestvici, torej kot posamezniki, ali pa po združeni dohodninski
lestvici kot zakonci. Tretja je še starševska dohodninska lestvica, »parent rates«, po kateri
so lahko obravnavani le zavezanci, ki skrbijo za otroka ali zanj plačujejo preživnino. Poleg
tega mora biti otrok mlajši od 18 let oziroma 23 let, in sicer v primeru, da je vključen v redno
izobraževanje na fakulteti, in ne sme letno zaslužiti več kot 2.400 €. Ta lestvica ima izmed
vseh treh najugodnejše dohodninske razrede. V vseh treh primerih veljajo enake davčne
stopnje, medtem ko pa se razlikujejo mejni zneski za posamezno stopnjo. Davčne stopnje
so 0 %, 15 %, 25 %, 25 % in 35 %. V vseh primerih je torej prva davčna stopnja 0 %. Pri
obdavčitvi posameznika je mejna vrednost najnižja, 9.100 €, pri združeni odmeri za
poročene pa je najvišja, in sicer 12.700 €. V zadnjem dohodninskem razredu velja v vseh
primerih davčna stopnja 35 %, ki ravno tako v vseh primerih, torej pri posamezniku in pri
obeh združenih odmerah, predstavlja zneske nad 60.000 €. Za dohodnino na Malti velja
stopničasta progresija, kar pomeni, da se z višjo davčno stopnjo obdavči le tista vrednost, ki
presega mejo določene stopnje. Dohodninsko leto na Malti je enako koledarskemu letu
(Government of Malta, 2017).
Za najemnine, dividende in avtorske honorarje na Malti ne plačujejo dohodnine. Isto velja
za prejemke umetnikov in športnikov, ki so rezidenti, medtem ko jih nerezidenti plačujejo
po 10-odstotni davčni stopnji (Nexia International, 2017).
Na Malti poznajo tudi posebno dohodninsko lestvico, ki je namenjena nerezidentom. Ta
lestvica ima drugačne davčne stopnje od tistih, ki veljajo za rezidente, prav tako pa so
bistveno nižji zneski znotraj posameznega dohodninskega razreda (Nexia International,
2017).
Tabela 7: Dohodninska lestvica za nerezidente na Malti v letu 2019
OD (v €)
701
2.401
4.701

DO (v €)

Davčna stopnja

700
2.400
4.700

0%
20 %
30 %
35 %

Vir: ARQ Group (2019, str. 62)

18

Tabela 8: Dohodninska lestvica za Španijo v letu 2019
OD (v €)
12.451
20.201
35.201
60.001

DO (v €)

Davčna stopnja

12.450
20.200
35.200
60.000

19 %
24 %
30 %
37 %
45 %

Vir: Expatica (2019)

V Španiji imajo 19-, 24-, 30- in 37-odstotne davčne stopnje. Vrednosti mejnih davčnih
stopenj so prikazane v evrih, z dohodninsko lestvico pa je obdavčen vsak posameznik
ločeno. V prvem dohodninskem razredu je davčna stopnja 19 %, obdavčeni pa so
posamezniki, ki ne presegajo zneska 12.450 €. V zadnjem dohodninskem razredu je davčna
stopnja 45 % in velja za posameznike, katerih letni znesek presega 60.000 €. Tudi v Španiji
velja stopničasto-progresivna davčna stopnja. Dohodninsko leto je enako koledarskemu letu
(Expatica, 2019).
V Španiji so dividende in obresti za rezidente in nerezidente obdavčene po 19-odstotni
stopnji, za umetnike in športnike, ki so rezidenti Malte, veja 15-odstotna stopnja, pri
avtorskih honorarjih pa se ta giblje med 19- in 24-odstotno davčno stopnjo (Nexia
International, 2017).
Nerezidenti so prav tako zavezani za plačilo dohodnine po splošni pavšalni stopnji 24
oziroma 19 %, če so državljani katere izmed držav Evropske unije ali evropskega
ekonomskega prostora. Tudi dohodki iz kapitala, kot so dividende, obresti in kapitalski
dobički, so obdavčeni po 19-odstotni davčni stopnji. Avtorski honorarji za nerezidente so
obdavčeni s 24-odstotno davčno stopnjo, pokojnine pa se obdavčujejo po progresivni davčni
stopnji od 8 do 40 % (Expatica, 2019).
Tabela 9: Dohodninska lestvica za Veliko Britanijo v letih 2019/2020
OD (v £)
12.501 (13.639 €)
50.001 (54.555 €)
150.001 (163.662 €)

DO (v £)

Davčna stopnja

12.500 (13.638 €)
50.000 (54.553 €)
150.000 (163.660 €)

0%
20 %
40 %
45 %

Vir: GOV.UK (2019)

V Veliki Britaniji imajo davčne stopnje, katerih vrednosti so prikazane v denarni enoti
britanski funt (GBP). Za lažjo primerjavo so zneski v britanskih funtih pretvorjeni tudi v evre,
in sicer po menjalnem tečaju, prikazanem na dan 30. 7. 2019. Vsak posamezni dohodninski
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razred je poimenovan drugače. Najnižji razred je imenovan kot osnovna stopnja, drugi kot
vmesna stopnja, tretji je višja stopnja, zadnji pa dodatna stopnja. Obdavčen je posameznik,
in sicer v prvem dohodninskem razredu z davčno stopnjo 0 %, če znesek ne presega 12.500
£, kar je približno 13.638 €. V zadnjem dohodninskem razredu pa je davčna stopnja 45 %, in
sicer za zneske nad 150.001 £, kar je 163.662 €. Dohodnina v Veliki Britaniji spada med
progresivne davke, in sicer velja zanjo stopničasta progresija, kjer gre za obdavčenje po višji
davčni stopnji samo pri vrednostih, ki so nad določeno mejo. Posamezno dohodninsko leto
traja od 6. aprila do 5. aprila naslednje leto (Gov.uk, 2019).
Poleg zgoraj prikazane dohodninske lestvice v tabeli 9 obstaja za Škotsko, ki je del Velike
Britanije, posebna dohodninska lestvica. Ta lestvica je razdrobljena na več dohodninskih
razredov, s tem, da sta zgornja mejna vrednost v prvem razredu in spodnja mejna vrednost
v najvišjem razredu enaki prej omenjeni dohodninski lestvici za Veliko Britanijo, vmes pa se
pojavljajo razlike. Dohodninske razrede za škotske davkoplačevalce določajo v škotskem
parlamentu, pobrana dohodnina pa pripada škotski vladi. Proračun iz naslova pobrane
dohodnine je namenjen različnim javnim storitvam, od zdravstva, šolstva, skrbi za okolja,
urejanja cest in javnega prevoza, skrbi za socialno varnost in nekaterim drugim dejavnostim
(KPGM, 2019; Scottish Government, 2018).
Tabela 10: Dohodninska lestvica za Škotsko v letih 2019/2020
OD (v €)
12.501
14.550
24.950
43.431
150.001

DO (v €)

Davčna stopnja

12.500
14.549
24.944
43.430
150.000

0%
19 %
20 %
21 %
41 %
46 %

Vir: Scottish Government (2018)

Za dividende v Veliki Britaniji rezidenti in nerezidenti ne plačujejo dohodnine, za obresti in
avtorske honorarje velja 20-odstotna davčna stopnja, za prihodke umetnikov in športnikov,
ki so nerezidenti, ravno tako, medtem ko so rezidenti obdavčeni po običajnih dohodninskih
lestvicah (Nexia International, 2017).
Za nerezidente velja v Veliki Britaniji ista dohodninska lestvica kot za rezidente, vendar pa
nerezidentom ne pripada večina osebnih davčnih olajšav (KPGM, 2019).
Izmed primerjanih dohodninskih lestvic, ki veljajo za rezidente, lahko opazimo med
obravnavanimi državami veliko razlik, pa tudi nekaj podobnosti. Kot prvo velja poudariti, da
je Velika Britanija edina izmed obravnavanih držav, katere denarna valuta ni evro, temveč
britanski funt (GBP), zato so posamezne vrednosti za lažjo primerjavo preračunane v evre,
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in sicer po veljavnem menjalnem tečaju na dan pregleda podatkov. Prav tako je Velika
Britanija izjema pri določanju dohodninskega leta. To je v ostalih primerjanih državah enako
koledarskemu letu in traja od 1. januarja do 31. decembra tekočega leta, v Veliki Britaniji pa
traja od 6. aprila do 5. aprila naslednje leto.
Znotraj dohodninskih lestvic so razlike tako v številu dohodninskih razredov, davčnih
stopnjah kot tudi vrednosti v znesku znotraj posameznega dohodninskega razreda. Na Malti
in v Veliki Britaniji je prva dohodninska stopnja 0 %, medtem ko je v Sloveniji 16 %, v Španiji
pa 19 %, seveda ob različnih zneskih. Ob tem je pomemben podatek, da sta Slovenija in
Španija državi, ki poznata tudi splošno olajšavo, na Malti in v Veliki Britaniji pa ju nimajo. V
Sloveniji in Španiji lahko vsi zavezanci uveljavljajo splošno olajšavo, v Sloveniji celo višjo tisti
posamezniki, katerih dohodek letno ne presega določenega zneska. Iz tega je torej razvidno,
da zavezanci za dohodnino na Malti ali v Veliki Britaniji niso v prednosti glede obdavčitve v
prvem dohodninskem razredu, temveč je le sistem v ostalih dveh državah zastavljen
nekoliko drugače. Različne so tudi vrednosti splošnih olajšav ali pa zneski znotraj
posameznih dohodninskih razredov.
Za lažjo predstavo so v nadaljevanju prikazane neto povprečne mesečne plače za leto 2019
v vseh primerjanih državah ter vsota teh plač na letni ravni. Na podlagi teh seštevkov so
plače uvrščene v dohodninske razrede znotraj dohodninskih lestvic posamezne države, ob
tem pa niso upoštevane olajšave, oprostitve, drugi dohodki ipd. V Sloveniji je v letu 2019
znašala povprečna mesečna neto plača 1.054 €, kar je na letni ravni 12.648 €. To pomeni,
da se posameznik uvrsti v drugi dohodninski razred, kjer znaša davčna stopnja 27 %. Na
Malti je znašala povprečna neto mesečna plača 1.032 €. Letno je to 12.384 €, kar pomeni,
da bi to posameznika umestilo v drugi dohodninski razred, ne glede na to, po kateri
dohodninski lestvici je posameznik obdavčen. V tem dohodninskem razredu je davčna
stopnja 15 %. V Španiji je povprečna mesečna neto plača znašala 1.763 €. Na letni ravni je
to 21.156 €, kar posameznika uvršča v tretji dohodninski razred s stopnjo 30 %. V Veliki
Britaniji znaša mesečna neto plača 2.811 €, kar je na letni ravni 33.732 €. Posameznik s tako
plačo je uvrščen v drugi dohodninski razred z davčno stopnjo 20 % (Average monthly net
salary in Europe in 2019, 2019). Tudi na podlagi primerjanih povprečnih neto plač vidimo,
da je med dohodki posameznikov v primerjanih državah veliko odstopanj. Slovenija in Malta
imata podobne povprečne plače, sledi jima Španija, najvišje plače pa imajo v Veliki Britaniji.
V vseh državah, z izjemo Španije, se povprečne plače uvrščajo v drugi dohodninski razred, v
Španiji pa v tretjega. Najprej primerjamo povprečni letni plači in davčni stopnji za Slovenijo
in Malto, ki imata približno enake vrednosti plače in različne davčne stopnje v drugem
dohodninskem razredu. Pri tem je za posameznika ugodnejša obdavčitev na Malti, saj plača
manj dohodnine kot posameznik v Sloveniji glede na prihodke. V Španiji in Veliki Britaniji,
kjer se vrednosti povprečne plače na letni ravni precej razlikujeta, pa se na račun višje
davčne stopnje v tretjem dohodninskem razredu v Španiji vrednosti plačila dohodnine v

21

obeh državah precej približajo. V tem primeru je torej za posameznika ugodnejše
obdavčenje v Veliki Britaniji. Izmed vseh štirih držav je glede na povprečno neto plačo
obdavčenje z dohodnino najmanj ugodno v Španiji, najugodnejše pa je na Malti.
V vseh štirih obravnavanih državah je predmet obdavčitve z dohodnino posameznik, torej
fizična oseba. Malta pa je izmed obravnavanih držav edina, ki pozna poleg dohodninske
lestvice, ki zajema posameznika kot fizično osebo, tudi tako imenovano združeno odmero.
V ta namen obstajajo tri različne dohodninske lestvice, ki imajo med seboj enake davčne
stopnje, vendar pa se razlikujejo vrednosti znotraj posamezne lestvice. Pri združenih
odmerah so ti zneski seveda višji. Obstaja združena odmera za poročene in starševska
odmera. Iz primerjave vseh treh dohodninskih lestvic je razvidno, da je tako rekoč najmanj
ugodna dohodninska lestvica tista, ki obdavčuje posameznika, najugodnejša pa je
starševska dohodninska lestvica. Davčne stopnje so v vseh treh lestvicah enake, se pa
razlikujejo zneski znotraj vsake posamezne stopnje.
Zanimiv je tudi dohodninski sistem v Veliki Britaniji, kjer obstaja poleg glavne dohodninske
lestvice še posebna lestvica, ki velja samo za Škotsko. Podobna je lestvici Velike Britanije,
vendar pa je razdeljena na več dohodninskih razredov.
Pri nerezidentih naletimo na kar nekaj različnih obravnav znotraj posameznih držav. Na
Malti imajo določeno posebno dohodninsko lestvico, ki velja za vse nerezidente. Ta lestvica
se seveda precej razlikuje od tiste, ki je namenjena rezidentom. Obsega manj dohodninskih
razredov in zneski znotraj posameznega razreda so nižji, kar je glede na običajno nižje
prihodke nerezidentov logična posledica. Slovenija, Španija in Velika Britanija so države, ki
pa obravnavajo nerezidente brez posebnih dohodninskih lestvic, temveč imajo zanje
drugače določena pravila. Za razliko od ostalih treh držav so v Španiji nerezidenti obdavčeni
po splošni pavšalni stopnji. Večinoma je ta stopnja 24 %, v določenih primerih pa 19 %.

3.5 OLAJŠAVE IN OPROSTITVE
Najprej je treba razlikovati med pojmoma olajšave in oprostitve. Pri davčnih olajšavah gre
za zmanjšanje davčne obveznosti, pri oprostitvah pa velja, da posamezniku, ki je sicer
zavezan za plačilo dohodnine, le-te ni treba plačati za nekatere vnaprej določene dohodke.
Sicer pa pri obeh velja, da je zanju značilno znižanje davka za določeno vrednost, kar pomeni
razbremenitev zavezanca za dohodnino pri plačilu le-te (Klun & Jovanović, 2017).
Obstaja več vrst davčnih olajšav, ki se pri dohodnini v večini uveljavljajo v obliki odbitka pred
obdavčljivo osnovo, v nekaterih primerih pa tudi v obliki odbitka, ki zmanjšuje davčno
obveznost (znižanje davka). S pomočjo olajšav se upoštevajo posameznikove osebne
okoliščine in znižujejo njegovo davčno obremenitev. Na drugi strani pa imajo tudi prispevek
k pojmu socialne države (Klun & Jovanović, 2017).
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V Sloveniji poznamo več različnih oblik olajšav. Prva in najpogostejša je splošna osebna
olajšava, ki pripada vsem zavezancem za dohodnino, z izjemo vzdrževanih družinskih članov.
Višina te olajšave je odvisna od višine skupnih dohodkov v posameznem dohodninskem
letu. Druga je osebna olajšava, ki je namenjena invalidom s 100-odstotno telesno okvaro.
Naslednja je posebna osebna olajšava, ta velja za rezidente, ki so v procesu izobraževanja in
imajo torej status študenta ali dijaka. Poznamo tudi posebno olajšavo, bodisi za vzdrževanje
otroke, pri čemer se znesek olajšave povečuje s povečanjem števila vzdrževanih otrok. Sem
se uvrščajo tudi vzdrževani otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, ter tudi drugi
vzdrževani družinski člani. Naslednja poznana olajšava je še olajšava za prostovoljno
dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer velja enotni znesek. Namenjena je zavezancem, ki si
plačujejo premijo prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (Klun & Jovanović,
2017).
Na Malti obstaja nekaj različnih olajšav, ki vključujejo šolnine, varstvo za otroke ter športne
dejavnosti. Pri tem se olajšave med seboj razlikujejo glede na vrsto, bodisi šole, vrtca ipd.,
domove za ostarele in invalide, za kulturne dejavnosti ter za določena posojila, ki prinašajo
dohodek (ACT, 2019).
Tudi rezidentom v Španiji pripadajo določene olajšave. Osebna davčna olajšava pripada
vsakemu posamezniku, vendar se zneski razlikujejo glede na njihove starosti. Do starosti 65.
let pripada davčna olajšava v znesku 5.550 €, za posameznike med 65 in 75 letom starosti
6.700 €, za starejše od 75 let pa v znesku 8.100 €. Posamezniki, ki imajo otroke, mlajše od
25 let in ti živijo skupaj z njimi, lahko ravno tako upoštevajo olajšavo. Ta je odvisna od števila
otrok. Večje kot je število otrok, ki ustrezajo prej omenjenim pogojem, višji je znesek
olajšave. Za vsakega otroka, ki je mlajši od treh let, obstaja še dodatna davčna olajšava v
višini 2.800 €. Posameznik lahko uveljavlja tudi olajšavo v primeru, da z njim živijo starši ali
stari starši in je njihov dohodek manjši od 8.000 € v davčnem letu. Višina take olajšave se
razlikuje glede na starost, bodisi starša ali starega starša. Poleg omenjenih olajšav jih pozna
Španija še nekaj, in sicer olajšave za pokojninske prispevke, za plačila, ki so namenjena
španskemu sistemu socialne varnosti, ter za stroške nakupa ali prenove stanovanja, v
katerem posameznik prebiva (Expatica, 2019).
V Veliki Britaniji pripada vsakemu rezidentu osebna olajšava v določenem znesku.
Pomembno vlogo pri zavezancih v Veliki Britaniji ima tudi posameznikova starost, saj mu
glede na slednjo pripada določena olajšava, katere znesek se glede na posameznikovo
starost razlikuje. Olajšave se delijo v dve skupini. V prvo skupino spadajo tiste, ki znižujejo
obdavčljivo davčno osnovo, to so olajšave, ki se razlikujejo glede na starost posameznega
zavezanca za plačilo dohodnine, ter olajšave, ki pripadajo slepim in slabovidnim. V drugo
skupino se uvrščajo olajšave kot znižanje davka. Sem spadajo olajšave za plačevanje
preživnine, za vdove, za zakonce in civilne partnerje, kjer je vrednost olajšave odvisna od
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starosti posameznika, ki jo uveljavlja, ter dodatna osebna olajšava, ki jo lahko uveljavljajo
na primer osebe, ki so ločene, za vzdrževanje otroka po smrti partnerja itd. Kovač (2001, v
Korošec 2014, str. 34). Poleg tega obstaja v Veliki Britaniji še kar nekaj drugih, manj pogostih
olajšav. Posamezniki lahko uveljavljajo davčno olajšavo za donacije v dobrodelne namene
ter za delo na ladji, ki poteka zunaj Velike Britanije. Uveljavljajo jo lahko tudi za vodenje
podjetja, v primeru, da je posameznik samozaposlena oseba, ali v primeru, da mora
posameznik, ki je zaposlen, s svojim lastnim denarjem kupiti stvari, ki so potrebne za
njegovo delo (Gov.uk, 2019).
Če med seboj primerjamo olajšave v izbranih državah, ugotovimo, da je Malta država, ki ima
najmanj različnih davčnih olajšav. Vse države, z izjemo Malte, poznajo osebno davčno
olajšavo. Za razliko od Slovenije se v Španiji in Veliki Britaniji znesek osebne davčne olajšave
med posamezniki razlikuje glede na njihovo starost. Praviloma pripada starejšim ljudem
višja osebna davčna olajšava. Prav tako na Malti in tudi v Veliki Britaniji ne poznajo davčnih
olajšav za otroke, ki jih v ostalih dveh državah poznajo in se le-te povečujejo glede na število
otrok v družini. Ostale olajšave so v večini manj poznane in zajemajo praviloma ožji krog
ljudi ter so si med državami precej različne in zajemajo dokaj različna področja.
V Sloveniji obstaja veliko različnih neobdavčenih dohodkov oziroma tako imenovanih
oproščenih dohodkov (ZDoh-2, 20. do 32. člen):
‒ Razne pomoči in subvencije, za katere posamezniku ni treba plačati dohodnine, so
denarne pomoči v primerih raznih nesreč.
‒ Subvencije za mlade družine, pri odpravljanju stanovanjskih stisk.
‒ Pomoči s strani humanitarnih organizacij, ki so namenjene posameznikom ali
družinam iz socialno šibkih okolij ipd.
‒ Za dohodke v obliki povračila stroškov, storitev in drugih ugodnosti se ne plača
dohodnina. Velja za žrtve vojnega nasilja, to so bodisi vojni invalidi, duševno
prizadete osebe ipd.
‒ Dohodki za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti, kjer se
dohodnina ne plača za starševski dodatek in pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za
veliko družino, za posebno nego otroka, ki to potrebuje, in njegovo varstvo ter
pomoč za brezposelnost.
‒ Dohodki obveznega pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja,
kamor se pod določenimi pogoji uvrščajo tudi dodatki za pomoč in postrežbo ter
varstveni dodatki.
‒ Dohodki, ki se navezujejo na zagotavljanje varnosti, zaščite in reševanja, v primerih
raznih nesreč ter tudi nagrade posameznikom za njihovo delo in sodelovanje pri
izvajanju različnih ukrepov, na primer v vojski, policiji ipd.
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‒ Dohodki za izobraževanje, kamor se uvrščajo štipendije za učence, dijake in
študente, subvencije za prehrano, mesečne vozovnice za prevoz, bivanje ipd.
‒ Dohodki za kmetijsko in gozdarsko dejavnost.
‒ Za različne odškodnine, na primer za neupravičeno obsojene in priprte posameznike,
odškodnine za nepremoženjsko škodo, za žrtve kaznivih dejanj ipd.
‒ Oprostitve veljajo v določenih primerih tudi za vrnitev premoženja, dohodke,
povezane z družinskimi razmerji, ter dohodke, povezane s sodnimi in upravnimi
postopki.
‒ Naslednji so še dohodki iz zaposlitve in iz dejavnosti, na primer prejemki za občasno
delo invalidov, ki sicer niso v delovnem razmerju, delo pripornikov med prestajanjem
zaporne kazni, delo članov volilnega odbora, nagrade za športne dosežke ipd.
Na Malti veljajo naslednje oprostitve plačila dohodnine (Income Tax Act, 1949, 12. člen):
‒ Obresti.
‒ Dividende.
‒ Dodatki, ki se izplačajo nerezidentom Malte, ki torej nimajo prebivališča neposredno
na Malti.
‒ Izvzeti so tudi tako imenovani avtorski honorarji iz »kvalificirane intelektualne
lastnine«. Sem spadajo patenti, ki se nanašajo na izume in imajo posamezniki nad
njimi avtorske pravice. Za uveljavljanje takih honorarjev je treba vložiti ustrezno
vlogo pristojnim organom na Malti.
‒ Prav tako so davka oproščeni dobički iz prodaje delnic nerezidentov ter kapitalski
dobički nerezidentov, če ti nimajo stalnega prebivališča na Malti. Poleg tega velja za
kapitalske dobičke še nekaj izjem oprostitev, če gre za nadomestitev sredstev, torej
je kapitalski dobiček, pridobljen s prodajo premoženja, in je v lasti določene družbe
najmanj tri leta ter jih kasneje, najpozneje v roku enega leta nadomestijo z drugimi
podobnimi sredstvi.
‒ Nekateri pokojninski dohodki iz pokojninskih skladov. Sem spadajo tudi invalidske in
druge pokojnine, ki jih prejemajo posamezniki, ki so bili v vojni, ali njihovi sorodniki.
‒ Dohodki političnih strank.
‒ Štipendije.
‒ Dohodki raznih organizacij in klubov, ki niso neprofitne organizacije, temveč delujejo
za namene socialnega varstva in v dobro države.
‒ Različne finančne pomoči, na primer socialna pomoč staršem, ki skrbijo za otroka.
V Španiji veljajo oprostitve za naslednje dohodke (Personal Income Tax And Partial
Modification Of The Tax Laws Tax, Non-Resident Income And On Capital, Law 35/2006, 7.
člen):

25

‒ Pokojnine, ki jih prejemajo posamezniki zaradi telesnih poškodb, ki so posledica
državljanske vojne.
‒ Različne odškodnine, na primer za telesno škodo.
‒ Nadomestila za odpustitev ali odpoved delavca.
‒ Dohodki, ki jih prejemajo žrtve terorizma.
‒ Subvencije, namenjene osebam, ki so okužene z virusom HIV.
‒ Invalidnine ter invalidske pokojnine za različne oblike invalidnosti.
‒ Prejemki socialne varnosti za družine, v določenih primerih tudi za samozaposlene.
Sem spadajo tudi ugodnosti ob rojstvu otrok, večkratni posvojitvi, za osirotele otroke
ipd.
‒ Razni ekonomski prejemki za osebe, starejše od 65 let, z namenom kritja stroškov
domov za ostarele, za invalide, katerih stopnja invalidnosti je več kot 65 %.
‒ Štipendije, ki veljajo za vse ravni in stopnje znotraj izobraževalnega sistema v Španiji
in tudi za izobraževanje v tujini. Prav tako so štipendije namenjene tudi za
raziskovalne namene.
‒ Preživnine.
‒ Določene literarne, umetniške ter znanstvene nagrade posameznikom, ki jih
prejemajo v različnih oblikah.
‒ Finančna podpora vrhunskim športnikom.
‒ Nadomestilo za brezposelnost, ki je izplačano v enkratnem znesku in pod določenimi
pogoji.
‒ Razni dobitki od stavnic, loterij ali žrebanj določenih avtonomnih skupnosti.
‒ Posebne nagrade sodelujočim posameznikom v raznih mirovnih in humanitarnih
misijah znotraj mednarodnih okvirjev.
‒ Za delo v tujini, pod posebnimi pogoji, in sicer delo v podjetjih, ki nimajo sedeža
znotraj Španije, ter za dela, ki se opravljajo v državah, kjer veljajo podobni ali enaki
davki.
‒ Odškodnine v primerih, ko gre za poškodbe, ki nastanejo znotraj delovanja javnih
služb.
‒ Znesek, namenjen pogrebu, v višini stroškov procesa.
‒ Oprostitve v povezavi s hipotekami, kjer gre za posojila s spremenljivo obrestno
mero.
‒ Določene odškodnine za nadomestilo odvzema prostosti.
‒ Finančna podpora, ki je povezana z oskrbo in pomočjo družinskim članom.
‒ Dividende z omejenim letnim zneskom.
V Veliki Britaniji je kar nekaj dohodkov, pri katerih so zavezanci za dohodnino oproščeni
plačila le-teh. Primeri tega so (Percl, 2015, v Gov.uk, 2015):
‒ Denarne pomoči za delovno nezmožne osebe, kamor se uvrščajo osebe, ki dela ne
zmorejo opravljati zaradi invalidnosti ali bolezni.
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‒ Dohodkovna denarna pomoč je namenjena posameznikom, ki imajo nizke dohodke,
na primer starši samohranilci z majhnimi otroki, invalidne in bolne osebe ipd.
‒ Otroški dodatek pripada družinam, v katerih so otroci, višina dodatka pa se povečuje
glede na število otrok.
‒ Pokojninski dodatek, ki je določen glede na starost posameznika, višino njegovih
prihrankov ter njegov zakonski stan.
‒ Rezidenti Velike Britanije, ki dosegajo starostno mejo, določeno za upokojitev, so
upravičeni do dodatka. Prav tako so do dodatka upravičeni posamezniki, katerih
dohodki so minimalni in jim s tem niso zagotovljena zadostna sredstva za preživetje.
‒ Skrbniški dodatek, ki ga lahko uveljavljajo skrbniki, čeprav že prejemajo otroški
dodatek, na primer v primeru smrti staršev otroka.
‒ Porodniški dodatek lahko prejmejo nosečnice, ki ne prejemajo nadomestila za
porodniški dopust.
‒ Dodatek za nego, pomoč in postrežbo je namenjen predvsem starejšim osebam, ki
potrebujejo tako pomoč zaradi določenih omejitev, bodisi telesnih ali duševnih.
Denarna pomoč za telesno in duševno prizadete osebe pripada osebam, ki ne
morejo skrbeti same zase. Gre za osebe, ki so na primer gibalno omejene, invalidne,
slepe ipd. To so osebe, ki običajno potrebujejo pomoč tudi pri vsakodnevnih,
rutinskih opravilih.
‒ Denarna pomoč ob izgubi partnerja pripada drugemu partnerju, če ta še ni dopolnil
pokojninske starosti, dodeljena pa je v enkratnem znesku.
‒ Stanovanjski dodatek je namenjen osebam, ki imajo nizke prihodke.
‒ Poleg tega obstaja še nekaj drugih oblik oprostitev, kot so denarna pomoč za plačilo
zimske kurjave, za davčne kredite ipd.
Iz pridobljenih podatkov glede oprostitev od plačila dohodnine v izbranih državah vidimo,
da je posameznikom na voljo veliko različnih oblik oprostitev, ki pa so jim na voljo pod
določenimi pogoji in v določenih življenjskih okoliščinah. Te so za posamezne države zelo
natančno opredeljene v določenih zakonih. Nekatere oprostitve, predvsem tiste, ki
zajemajo velik krog ljudi, so v vseh primerjanih državah enake. To so na primer:
‒ razne oprostitve za invalide oziroma osebe, ki zaradi različnih primanjkljajev ne
morejo opravljati dela;
‒ otroški dodatki;
‒ pokojninski dodatki;
‒ denarne pomoči, namenjene posameznikom z nizkimi dohodki;
‒ subvencije za različne namene idr.
Veliko oprostitev je takih, ki se med primerjanimi državami ne ponavljajo, temveč so
namenjene različnim področjem, ki jih določeni posamezniki uporabljajo in so jim tedaj v
pomoč.
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Tako olajšave kot tudi oprostitve so namenjene posameznikom in njihovim družinam kot
finančna pomoč. Za vse med seboj primerjane države velja, da imajo več oprostitev za
plačilo dohodnine kot pa davčnih olajšav.

3.6 POSEBNOSTI
V tem poglavju so poudarjene tiste posebnosti znotraj dohodninskega sistema v posamezni
državi, ki izstopajo od sistemov v ostalih državah ali pa med ostalimi primerjavami še niso
bile omenjene, saj jih v ostalih državah ne poznajo in zato niso primerljive.
Posebnost, ki velja za celoten davčni sistem Velike Britanije in se razlikuje od ostalih treh
držav, je davčno leto, ki ni enako koledarskemu letu in traja od 6. aprila do 5. aprila
naslednjega leta (Gov.uk, 2019).
Kot eno najopaznejših in hkrati tudi pomembnih posebnosti je treba poudariti razlikovanje
med dohodninskimi lestvicami. Pri tem izstopa Malta, kjer poznajo kar tri različne
dohodninske lestvice, ki so namenjene rezidentom glede na njihov socialni status. Hkrati
velja, da je tak način delitve rezidentov v dohodninske lestvice na Malti ugodnejši v
primerjavi z lestvicami ostalih treh držav, kar predstavlja prednost zavezancem za
dohodnino. Poleg tega imajo na Malti tudi posebno dohodninsko lestvico, ki je namenjena
nerezidentom, v ostalih treh državah pa zanje nimajo posebnih dohodninskih lestvic,
temveč so nerezidenti obravnavani drugače (Government of Malta, 2017).
Naslednja posebnost, ki se ravno tako navezuje na dohodninske lestvice, je v Veliki Britaniji,
kjer velja posebna dohodninska lestvica za Škotsko, četudi je ta del Velike Britanije. Za
Škotsko je dohodninska lestvica bolj razdelana, kar pomeni, da so razponi med
dohodninskimi razredi manjši, zavezanci za dohodnino pa so natančneje razdeljeni med
razrede glede na njihove prihodke (KPGM, 2019; Scottish Government, 2018).
Na Malti velja še ena posebnost pri obdavčenju posameznika, ki je nerezident, in je vezana
na njegovo prebivališče ter se zanj upošteva, če se le-ta uvršča v katero izmed naslednjih
skupin. Prva skupina so tako imenovani »The Global Residence Programme rules«,
namenjena pa je državljanom tretjih držav, ki prebivajo na Malti in tam niso zaposleni. Ob
izpolnjevanju številnih meril so taki posamezniki upravičeni do ugodne davčne obravnave.
Za vse dohodke, ki jih upravičenci ali njihovi družinski člani prejmejo in so nakazani na Malto,
so obdavčeni po znižani 15-odstotni stopnji, če gre na letni ravni najmanj za znesek v
vrednosti 15.000 €. Druga skupina, »The Residence Programme rules «, je precej podobna
prvi, le da je ta namenjena posameznikom, ki so državljani držav iz območja Evropske unije,
evropskega gospodarskega prostora ali Švice in niso državljani Malte. Zanje velja ravno tako
15-odstotna stopnja, in sicer pod določenimi pogoji, na primer najem ali nakup nepremičnin
na Malti. Program, ki je namenjen imetnikom posebnega davčnega statusa, se imenuje »The
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Highly Qualified Persons rules«. 15-odstotna davčna stopnja se uporablja za obdavčljivi
dohodek iz zaposlitve na višjem položaju na Malti. Velja za področja finančnega in letalskega
sektorja, igralnice in loterije. Ugodnosti so pod določenimi pogoji posameznikom na voljo
nekaj let zapored. Naslednja skupina pod imenom »Special Scheme for Expatriates« je pod
določenimi pogoji namenjena izseljencem, ki delajo na Malti. Obdavčeni so po 15-odstotni
davčni stopnji. Za državljane Evropske unije, evropskega gospodarskega prostora in Švice,
pod imenom »The Malta Retirement Programme rules«, velja v skladu s pravili
upokojevanja 15-odstotna davčna stopnja, če je najmanj 75 % posameznikovih prihodkov iz
naslova pokojninskih prihodkov (Nexia International, 2017).
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4 ZAKLJUČEK
Brez davčnega sistema kot celote v vsaki posamezni državi in posledično tudi brez
dohodnine, ki velja za enega najpomembnejših davkov, države ne bi mogle delovati na tak
način, kot delujejo danes. To pomeni, da bi morali biti davki ena izmed glavnih prioritet v
vsaki državi, če želimo, da le-ta deluje neomajno, brez večjih težav. Ker je dohodninski sistem
in tudi celoten davčni sistem zelo razvejan, poleg tega pa se še razlikuje od države do države,
lahko zelo hitro nastanejo težave, sploh pri posameznikih, ki so na primer na začasnem delu
v tujini, se veliko selijo in podobno. Če smo v uvodu dejali, da je za posameznika ključnega
pomena dobro poznavanje sistema dohodnine, lahko zdaj temu dodamo še trditev, da je še
pred tem nujna tudi dobra ureditev sistema s strani vsake posamezne države. Na tak način
bodo imele države učinkovite sisteme, kar se bo poznalo tudi pri posameznikih in njihovem
poznavanju ter razumevanju dohodninskega sistema, pa tudi davčnega sistema kot celote.
Na podlagi primerjav različnih elementov dohodnine v izbranih državah lahko opazimo kar
nekaj skupnih lastnosti, pa tudi veliko razlik. Glavne smernice in cilji sistema, podprti s strani
Evropske unije, so med državami poenoteni, medtem ko prihaja pri podrobnejši razčlenitvi
posameznih elementov dohodnine do razhajanj, kar je ob velikem številu različnih držav
članic Evropske unije, ki imajo pri odločanju veliko različnih možnosti, precej logično. Važno
je, da stremijo vse države k enakim ciljem in da so si med seboj tudi v pomoč.
V začetnem delu diplomske naloge je predstavljena umestitev dohodnine v davčni sistem in
teoretska opredelitev dohodnine. Že pri tem lahko opazimo veliko različnih pojmov,
opredelitev in delitev znotraj celotnega sistema. Hitro torej ugotovimo, da je le-ta
kompleksen in zapleten. Če ga torej želimo dobro razumeti, moramo najprej vsaj v groben
poznati celoten davčni sistem, da potem lažje umestimo dohodnino in jo posledično lažje
razumemo, tako skozi teorijo kot tudi skozi praktične primere.
Ko govorimo o dohodnini v Evropski uniji, vidimo, da le-ta določa samo okvirne smernice,
ki jih morajo države članice upoštevati, sicer pa imajo države večinoma prosto pot pri
določanju podrobnejših pravil. Pri primerjavi držav med seboj in s povprečjem Evropske
unije v deležu BDP-ja in deležu dohodnine v skupnih prihodkih posamezne države lahko
vidimo, da je Velika Britanija država, ki prednjači in je v obeh primerih edina, vsaj v večini
primerjav po letih, nad povprečjem Evropske unije. Slovenija je v teh primerjavah v obeh
primerih na zadnjem mestu in je torej pod povprečjem Evropske unije. O rešitvah, v
konkretnem stanju za primer Slovenije, je težko natančno govoriti. V prvi vrsti lahko rečemo,
da bi se bilo treba zgledovati po državah, ki so nad povprečjem Evropske unije, vendar pa je
ob tem treba upoštevati še veliko stranskih dejavnikov, ki nam delo precej otežijo. Mogoče
lahko iščemo rešitve v spremembi dohodninskih razredov znotraj lestvic, opredelitvi olajšav
in oprostitev, povečanju nabora virov dohodnine ipd. S strani države bi zaostritev pogojev
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pri določenih elementih dohodnine prinesla več prihodkov v državno blagajno, bi pa s tem
na drugi strani v slabši in nelagoden položaj postavila zavezance za dohodnino, kar bi
posledično lahko privedlo do večjega števila socialno ogroženih posameznikov, do
nezadovoljstva med ljudmi in drugih negativnih posledic. V vsakem primeru je to področje,
ki ostaja odprto in postavlja tudi v prihodnje veliko vprašanj ter zahteva tehten premislek
pred vsakim naslednjim korakom.
Osrednji del diplomske naloge predstavlja primerjava štirih držav, Slovenije, Malte, Španije
in Velike Britanije, ter ugotavljanje podobnosti in razlik s področja dohodnine v teh državah.
Najprej so opredeljeni zavezanci za dohodnino ter rezidenti in nerezidenti v posamezni
državi. Zatem so primerjani viri dohodnine in davčne osnove, nato pa so podrobneje
predstavljene še razlike med dohodninskimi lestvicami. Na koncu so primerjane še olajšave
in oprostitve ter razlika med tema dvema pojmoma. Na podlagi vseh ugotovitev je
izpostavljenih še nekaj posebnosti, ki so med raziskovanjem in primerjanjem med državami
najbolj izstopale in so predvidoma najbolj zanimive za širšo javnost. V uvodu so zastavljene
tri hipoteze, ki sem jih poskušala med pripravo diplomskega dela potrditi oziroma ovreči.
Hipoteza 1: V vseh primerjanih državah imajo enake vire dohodkov, ki se obdavčujejo z
dohodnino. Hipoteza se je potrdila le deloma. Glavni viri dohodnine so med državami sicer
enaki, obstaja pa med njimi tudi nekaj posebnosti, ki za državni proračun niso ključnega
pomena, vendar na podlagi le-teh ne morem trditi, da gre v vseh državah za popolnoma
enake vire dohodnine.
Hipoteza 2: Zavezanci za dohodnino so v primerjanih državah različno opredeljeni. Hipoteza
ni potrjena. Na podlagi primerjav lahko ugotovimo, da so ravno zavezanci za dohodnino tisti,
ki se med državami najmanj razlikujejo in so torej opredeljeni enako. V vseh državah so
zavezanci tako rezidenti kot tudi nerezidenti. Tudi opredelitev teh dveh skupin je v osnovi
enaka. Zasledimo zgolj nekaj posebnosti, ki jih imajo določene v posamezni državi poleg
glavnih kriterijev, ti pa se ne razlikujejo.
Hipoteza 3: Obdavčenje z dohodnino je v primerjanih državah bolj ugodno kot v Sloveniji.
Hipoteza je deloma potrjena. Na potrditev oziroma zavrženje te hipoteze vpliva sicer več
različnih dejavnikov. Na podlagi pridobljenih in primerjanih podatkov za obravnavane države
in povprečje Evropske unije, ki sta predstavljena v tabeli 1 in tabeli 2, je Slovenija na zadnjem
mestu, torej pod povprečjem Evropske unije in ima torej manjši delež dohodkov med vsemi
prihodki ter tudi v deležu BDP-ja. S tega vidika bi lahko po prvih ugotovitvah trdili, da je
Slovenija država, kjer plačujemo manj dohodnine, torej to pomeni, da je obdavčenje z
dohodnino ugodnejše kot drugje. Če pa na položaj pogledamo še z drugih vidikov, lahko
ugotovimo nekaj popolnoma drugega. Ugodnost z vidika dohodninskih lestvic je najbolj na
strani Malte, in sicer zaradi več različnih dohodninskih lestvic, v katere se posamezniki
razvrstijo, ter za Veliko Britanijo, ki ima ravno tako kot Malta v prvem dohodninskem razredu
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stopnjo 0 % in je tako v primerjavi s Slovenijo in Španijo vsaj za posameznike z najnižjimi
prihodki ugodnejša. Hkrati ne smemo pozabiti še na vse ostale elemente dohodnine, ki so
med državami različni in imajo ravno tako delen vpliv na prihodke iz naslova obdavčitve z
dohodnino. Na podlagi dohodninskih lestvic, ki so za posameznika najbolj jasen kazalnik za
plačilo dohodnine in ob neupoštevanju ostalih dejavnikov, ki vplivajo na plačilo dohodnine,
lahko torej rečemo, da so v splošnem ostale države ugodnejše od Slovenije.
Kljub osnovnim smernicam, ki so določene s strani Evropske unije, je med primerjanimi
državami kar nekaj razhajanj. Čeprav so dohodninski sistemi zapleteni, njihovo poenotenje
ne bi bila najboljša rešitev, saj bi to prineslo negotovost med ljudmi, ki se že zdaj velikokrat
srečujejo z nepoznavanjem sistema, po drugi strani pa tudi vse rešitve niso primerne za
vsako državo. Če se posamezna država odloči za spremembe na tem področju, je pri tem
ključnega pomena premišljenost in postopno uvajanje sprememb, ki morajo biti tudi ljudem
predstavljene na razumljiv način.
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