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POVZETEK
Davek od dohodkov pravnih oseb, kot del davčnih prihodkov javnega sektorja, je glavna
nit diplomskega dela. Iz naloge je mogoče razbrati, kdo je sploh zavezanec za plačilo
davka od dohodkov pravnih oseb, kako se registrira, na kakšen način se davek obračuna
in plača in seveda katere olajšave je mogoče uporabiti za zmanjšanje davčne osnove.
Predstavljene so pravne podlage, ki urejajo to področje in davčni inšpekcijski nadzor, ki
nadzira izvajanje oziroma upoštevanje veljavne zakonodaje na področju obdavčenja. V
diplomskem delu je prikazano tudi, kateri prihodki se poleg davčnih prihodkov še stekajo v
prihodke javnega sektorja. Zanimiv je tudi prikaz, kakšen deleţ posamezni prihodki
predstavljajo in kje najdemo obravnavani davek od dohodkov pravnih oseb.
V empiričnem delu diplomskega dela, je predstavljena raziskava med davčnimi zavezanci,
s ciljem ugotoviti kakšen odnos imajo davčni zavezanci do plačevanja davka od dohodkov
pravnih oseb, koliko poznajo zakonodajo in kakšen odnos imajo do davkov nasploh.
Raziskava je bila opravljena s pomočjo metode anketiranja in interpretacije pridobljenih
rezultatov ankete.
Ključne besede: davek od dohodkov pravnih oseb, davčni zavezanec, davčni obračun,
davčna stopnja, davčna osnova.
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SUMMARY
UNDERSTANDING THE CONTENT OF CORPORATE INCOME TAX IN TAXABLE PERSONS
Corporate income tax as part of the tax revenues of the public sector is the main theme
of the thesis. The thesis presents criteria for persons liable to pay corporate income tax,
their registration, the manner of tax assessment and payment and the deductibles that
can be used to reduce the tax base. Further presentations include the legal basis that
regulates this field and tax inspection services that supervise the implementation and
adherence to relevant tax legislation. The thesis also lists other sources of income beside
tax revenues, that together make up the revenues of the public sector. Sources of income
are listed in terms of their share and their involvement of corporate income tax.
The empirical part of the thesis presents the results of a research of taxable persons,
conducted with the aim of establishing the attitude of taxable persons towards payment
of corporate income tax, their knowledge of relevant legislation and their attitude towards
taxes in general. Research was carried out using questionnaires and interpreting the
gained results.
Key words: corporate income tax, taxable person, tax assessment, tax grade, tax base.
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1 UVOD
OPREDELITEV PREDMETA OBRAVNAVE
Obstoj davščin je bilo zaznati ţe v antični Grčiji, ko so nekatere javne dejavnosti
neposredno financirali premoţnejši prebivalci. V sedanjem času je obdavčenje sestavni del
makroekonomske politike in je vanj vključen praktično vsak drţavljan. Mikroekonomska
teorija gradi na predpostavki, da je temeljni cilj delovanja kateregakoli podjetja
maksimalni dobiček, vendar v sodobnem času je prisotnih precej pomislekov ali je dobiček
zares osnovni cilj delovanja podjetij. Ker so davki obvezna, torej prisilna dajatev, morajo
veljati določena pravila pri njihovem pobiranju na eni strani in pravila porabe, tako
pobranih javnih prihodkov, na drugi strani. Davčno pravo je celota pravnih norm, ki
urejajo pravice in obveznosti udeleţencev v davčno pravnem razmerju in je del upravnega
prava oziroma del javnega finančnega prava. Ni ga mogoče obravnavati kot samostojno
pravno vejo, ampak vedno v povezavi z drugimi pravnimi področji od ustavnega,
upravnega, mednarodnega javnega prava, do kazenskega in civilnega prava. Z vstopom
Republike Slovenije v Evropsko unijo pa je potrebno upoštevati še direktive in sodbe
Evropskega sodišča.
Namen obdavčitve ni v tem, da si drţava preko zakonodajne oblasti, določi pravico
zahtevati od drţavljanov in drugih oseb, plačilo različnih davkov in drugih dajatev, tako da
zagotovi sredstva v proračunu za opravljanje temeljnih nalog in nikakor za prosto
razpolaganje s temi sredstvi. Gre za drţavno udeleţbo na učinkih zasebne dejavnosti. Iz
tega razloga bi morale biti dajatve jasno določene, tako po višini kot stopnji in trajnejše
narave. Tako bi bilo vsem davčnim zavezancem omogočeno načrtovanje in istočasno
ravnanje drţave, da s premoţenjem ravna kot dober gospodar. Zaradi prisilne narave
davčnih prihodkov, mora drţava oblikovati davčni sistem tako, da čim manj posega v
odločitve posameznikov in v njihov ekonomski poloţaj. Ţelene lastnosti davčnega sistema
so pravičnost, čim manjše poseganje v ekonomske odločitve ter čim manjši stroški
pobiranja davkov in izpolnjevanja davčnih obveznosti. Prav te lastnosti pa se vedno ne
dopolnjujejo ali pa so med seboj odvisne. Zniţanje stroškov pobiranja davkov ne pomeni
nujno hkrati tudi večje pravičnosti ali manjšega poseganja v ekonomske odločitve. Tako
na primer obdavčenje dohodkov, ki jih je laţje obdavčiti ali ena davčna stopnja, sicer
zniţujeta stroške pobiranja davkov, hkrati pa povzročata večjo neenakost med zavezanci.
Davke lahko opredelimo, da so z zakonom določena denarna terjatev fizičnih in pravnih
oseb. Gre za dajatve, ki jih drţava pobira po sili zakona, brez lastne neposredne
protidajatve. Vse oblike davkov in dajatev, predstavljajo finančni temelj drţave oziroma
njenega proračuna in so tako materialna podlaga za politiko, ki jo izvaja izvršilna veja
oblasti. Davke lahko razvrščamo na različne načine. Ena od klasifikacij davke razvršča
glede na to, kaj je predmet obdavčitve: davki na blago in storitve, na dohodek, kapitalski
dobiček, premoţenje in podobno. Takšno razvrščanje omogoča natančnejše primerjave
1

med drţavami, čeprav natančno primerjanje ni moţno, zaradi različnosti davčnih sistemov
in vodenja davčne politike. Davčni sistem pomeni celovitost davčnih oblik določene
drţave. Vsak davčni sitem je posledica zgodovinskega razvoja, raznih zunanjih vplivov,
številnih kompromisov in nasprotij. Najpogostejša delitev davke razvršča na neposredne
in posredne. Neposredni davki so tisti, pri katerih bo davčni zavezanec neposredno nosil
breme davka. Bremenijo gospodarsko sposobnost davčnih zavezancev in vplivajo na
njihovo bogastvo (npr. dohodnina, DDPO). Posredni davki zajemajo proizvodnjo, menjavo,
potrošnjo in so tisti davki, pri katerih končni nosilec davčnega bremena ni davčni
zavezanec, ampak je breme preneseno na nekoga drugega, po navadi na končnega kupca
(npr. davek na dodano vrednost, davek na promet nepremičnin in davek na motorna
vozila). Velikost davčnega bremena je v splošnem odvisna od višine davčne osnove in od
davčne stopnje. Pri posamezni vrsti davka pa imajo vpliv tudi drugi instituti, kot so
olajšave, oprostitve in podobno. Kljub temu, da se ureditve davčnih sistemov v EU precej
razlikujejo, pa vendar povsod velja široko sprejeto spoznanje, da so davki
najpomembnejši vir javnih prihodkov. Na eni strani so nujni za delovanje drţave in na
drugi strani prestavljajo davčnim zavezancem finančno breme, ki ga le ti skušajo na
legalen način, kar se da zmanjšati. Da ne bi prišlo do davčne utaje, je velikega pomena
poznavanje pravnih podlag za določeno vrsto davka.
Davek je po Zakonu o davčnem postopku vsak denarni prihodek drţavnega proračuna,
proračuna Evropske skupnosti ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ki ne
predstavlja plačila za opravljeno storitev ali dobavljeno blago. V RS obstaja več vrst
davkov, vendar sem za osrednjo temo diplomskega dela izbrala davek od dohodkov
pravnih oseb. Zaradi globalizacije, vse večjega pretoka kapitala, razvoja novih tehnologij,
je bilo potrebno zakonodajo na področju obdavčitev dohodka pravnih oseb prilagoditi
novo nastalim razmeram. Zraven tega pa je bilo potrebno upoštevati še druge dejavnike,
med njimi: obvezo RS, da bo svojo zakonodajo uskladila s pravnim redom EU, nove
rešitve na osnovi spoznanj pri izvajanju do tedaj veljavnega sistema, odprava ovir pri
pretoku kapitala med članicami EU, vzpostaviti sistem odprave dvojnega obdavčenja
dohodka, ustvariti konkurenčno davčno okolje, ureditev poslovanja med povezanimi
osebami (transferne cene), širše opredelitve davčnih zavezancev, posebno obravnavanje
posebnih davčnih zavezancev (zavarovalnice, pokojninski skladi) in inštitut tanke
kapitalizacije (nepriznavanje dela obresti, če so izplačane posojilodajalcem, ki imajo sedeţ
v davčnih oazah). Konec leta 2006, je bil v sklopu davčnih reform sprejet Zakon o davku
od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), objavljen v Uradnem listu številka 117/2006.
Osnovni cilj na novo sprejetega zakonskega okvira je bil, zagotoviti obdavčitev, ki bo
zavezancem omogočila primerno motivacijo za vlaganje kapitala, odpravo dvojne
obdavčitve, odpravo davčnih ovir za prost pretok kapitala med različnimi drţavami
članicami EU, odpravo pomanjkljivosti, ki so se pokazale skozi prakso in pravno varnost
davčnih zavezancev. DDPO sicer ne predstavlja ravno velikega doprinosa k napajanju
proračuna, vendar je zakonodaja, ki ureja to področje, kot ţe rečeno, obseţna in
zahtevna. Je neposredni davek, ki bremeni gospodarsko sposobnost davčnega zavezanca
in vpliva na njegovo bogastvo in prihodke.
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NAMEN IN CILJI
Davčni zavezanci morajo pri izdelavi obračuna davka od dohodkov pravnih oseb
upoštevati določila ZDDPO-2, ki so osnovnega pomena. Upoštevati oziroma biti seznanjeni
pa morajo tudi z obilico sprememb ter mnoţico predpisov in aktov, ki jih je treba
upoštevati. Davčna osnova je dobiček, preseţek davčno priznanih prihodkov nad davčno
priznanimi odhodki. Ni nujno, da so vsi prihodki in odhodki, ki so prikazani po
računovodskih pravilih in izkazani v Izkazu poslovnega izida, tudi davčno priznani.
Potrebno je posebej poznati računovodska pravila in jih ločiti od davčnih pravil, ki so
zapisana v zakonih o obdavčenju. S poznavanjem zakonodaje, lahko davčni zavezanci na
legalen način davčno breme zmanjšajo na minimum. Namen diplomskega dela je bralca,
tudi nepoznavalca tega področja, seznaniti s predmetom obravnave s širšega spektra. Od
vpliva EU na urejanje davkov pri nas, domače veljavne zakonodaje s tega področja,
vsebinske opredelitve DDPO-ja, do tega kdo je zavezanec, kako davek obračuna in plača
in potek davčnega inšpekcijskega nadzora. Pomemben namen diplomskega dela pa je, da
bi bralec začutil, da so davki neizogiben instrument drţave, ki na ta način pridobi sredstva
za svoje delovanje. Saj urejena in drţavljanom prijazna drţava, je sigurno ţelja vsakega
prebivalca.
Davki so obvezna dajatev in predstavljajo enostranski prisilni odvzem realnega dohodka.
DDPO sicer ne spada v veliko trojico davkov, po pomenu je nekako na četrtem mestu,
torej za davki na potrošnjo, prispevki za socialno varnost in dohodnino, toda pred
premoţenjskimi davki. Pri sprejemanju odločitev v podjetju, so davčni vidiki prepogosto
spregledani. Davčna zakonodaja in davčne omejitve morajo vplivati tudi na odločitve
poslovodstva. Jasno je, da davčna zakonodaja povzroča ekonomske posledice v podjetjih,
s fiskalno politiko pa se krojijo pogoji gospodarjenja. Obdavčenje ima še poseben vpliv na
naslednja področja: odločitve o virih financiranja, odločitve o pravno organizacijski obliki
gospodarskega delovanja, odločitve glede kapitalsko intenzivne ali delovno intenzivne
dejavnosti, odločitve o lokaciji podjetja ipd. Pri obdavčevanju nastane problem, ko ţeli
drţava na eni strani pobrati čim več in na drugi strani zavezanec plačati čim manj. Ravno
to dejstvo je botrovalo temu, da sem se odločila za raziskavo na področju poznavanja
zakonodaje zavezancev in kakšen odnos imajo do davkov nasploh. S pomočjo metode
anketiranja, ţelim doseči naslednje cilje diplomskega dela:
 ugotoviti ali davčni zavezanci spremljajo veljavno zakonodajo s področja DDPO-ja
in če ne, zakaj ne,
 ugotoviti kakšen odnos imajo do plačevanja DDPO-ja in ali se posluţujejo legalne
pravice zmanjševanja davčne osnove in kako,
 kakšen odnos imajo do davkov nasploh.
METODE DELA
Izdelava diplomskega dela temelji na metodah znanstvenega raziskovanja. Raziskovalni
predmet bo DDPO. V teoretičnem delu se bom posluţevala predvsem deskriptivne metode
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raziskovanja. Izhodišče bo proučevanje teoretičnih podlag in opredelitev predmeta
diplomskega dela. S študijem obstoječe strokovne literature, veljavne zakonodaje,
prebiranja domačih in tujih spletnih strani in objavljenih člankov, bom opisovala sam
DDPO in kar je z njim povezano. Za laţjo predstavo o sami vsebini, bom pridobljene
informacije prikazala v nekaj primerjalnih tabelah. Pri izdelavi diplomskega dela bom
vključila tudi lastna znanja, pridobljena med študijem in znanja pridobljena v praksi.
V empiričnem delu diplomskega dela bo opravljena raziskava. Za raziskovanje oziroma
zbiranje podatkov, informacij, stališč in mišljenj o raziskovalnem predmetu, bom uporabila
metodo anketiranja. Z anketo pridobljene oziroma zbrane podatke, bom skrbno
analizirala. Poleg besedila, ki bo natančno opisalo izsledke raziskave, bom za laţjo
predstavo in razumevanje dobljenih rezultatov uporabila grafični prikaz.
PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE
Ob predpostavki, da gre pri izvajanju določil pravnih podlag, za zahtevno in obseţno
področje. Zapletenost same vsebine le teh in pogoste spremembe, ki so bile na področju
gospodarskega sistema in zaradi implementacije evropskih direktiv v našo nacionalno
zakonodajo, jim nestrokovnjaki s tega področja teţko sledijo. V določenih določbah so
nekatere pravne podlage precej nelogične, dvoumne in teţko razumljive. Na drugi strani
pa je dejstvo, da ima DDPO namreč neposreden vpliv na uspešnost poslovanja davčnega
zavezanca. Zelo pomembni so strateški načrti, sprejemanje poslovnih odločitev in
posledično tudi evidentiranje poslovnih dogodkov, ki vplivajo na postavke v bilanci stanja
in izkazu poslovnega izida. Postavlja se vprašanje ali se davčni zavezanci dovolj zavedajo,
da lahko s poznavanjem predpisov o obdavčenju, na legalen način optimalno izkoristijo
moţnost, da si zmanjšajo davčno breme na minimum.
Podlaga za raziskovalni del diplomskega dela bo anketa, v kateri bo kot tehnika
uporabljena oblika pisnega anketnega vprašalnika. Vprašanja bodo zastavljena v
kombinaciji odprtega in zaprtega tipa. Anketirancem bo zagotovljena anonimnost. Zaradi
laţjega primerjanja anketirancev bodo prevladovala vprašanja zaprtega tipa, čeprav pri
odprtih vprašanjih lahko dobiš izčrpnejše odgovore. Ker bodo ankete poslane preko pošte
na naslove anketirancev, lahko pride do omejitve, da ne bodo vročene v roke tistega, ki je
dejansko pristojen, da lahko relevantno odgovarja. Omejitve bi lahko nastale tudi, če
davčni zavezanci ne bi pokazali zanimanja za izpolnjevanje ankete in bi tako vrnili malo
število anket. Da bi te omejitve bile na zadovoljivi stopnji, bo anketa kratka, razumljiva in
naslovljena na direktorja, lastnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika.
PREDSTAVITEV VSEBINE
Diplomsko delo je razdeljeno na sedem poglavij. V uvodnem delu je opredeljen predmet
obravnave, namen in cilji naloge, opisane so metode dela in kratka predstavitev vsebine
po poglavjih.
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Iz drugega poglavja je mogoče razbrati, kolikšen vpliv ima EU na oblikovanje posameznih
davčnih sistemov drţav članic EU. Iz primerjalne tabele je mogoče primerjati davčne
stopnje DDPO v drţavah članicah EU od leta 2005 do 2010. To poglavje govori tudi o
obdavčitvi rezidentovih dohodkov izven RS, obdavčitvi v primeru statusnih preoblikovanj
in obdavčitvi z davčnim odtegljajem. Predstavljene so domače pravne podlage in kdo je
sploh zavezanec za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb.
Sledi poglavje na temo samega obračuna DDPO. Iz tabele je mogoče razbrati gibanje
davčne stopnje DDPO v RS med leti 2005 in 2010. Tretje poglavje govori tudi o tem,
kateri prihodki oziroma kateri odhodki se upoštevajo pri obračunu in katere davčne
olajšave so davčni zavezanci lahko uveljavljali pri zadnjem obračunu. Na koncu poglavja je
prikazan osnovni obrazec obračuna in kaj vse mu je potrebno priloţiti. Bistvo tega
poglavja je, kako izračunati davčno osnovo, ki je podlaga za izračun plačila DDPO in
akontacij, ki se plačujejo med letom.
V četrtem poglavju je predstavljena registracija davčnih zavezancev, pravice in dolţnosti,
ki jih nosijo zavezanci za davek in sankcije, ki sledijo iz neizpolnjevanja obveznosti.
Opredeljeno je davčno obdobje, kam je potrebno davčni obračun predloţiti, način
plačevanja davčne obveznosti in nadzor nad upoštevanjem zakonov in drugih pravnih
podlag o obdavčenju.
Da drţava lahko izvaja vse potrebne funkcije, mora za svoje delovanje pridobiti zadostna
sredstva. Peto poglavje je namenjeno prikazu, kako je sestavljen proračun RS, kateri
prihodki se zlivajo vanj in kolikšen deleţ predstavljajo posamezni prihodki. Podrobneje so
prikazani davčni prihodki javnega sektorja in kako je vplivalo zniţevanje davčne stopnje,
na deleţ DDPO v javnofinančnih prihodkih.
V šestem poglavju je predstavljen potek raziskave na področju poznavanja zakonodaje
davčnih zavezancev za DDPO in interpretacija pridobljenih rezultatov. Iz tega poglavja je
mogoče razbrati kako je bila raziskava načrtovana, kako je potekalo zbiranje informacij,
na katere omejitve sem naletela pri izvajanju raziskave in opredeljen je sam problem ter
cilji raziskave. Na koncu poglavja je teoretičen in grafičen prikaz z anketo pridobljenih
informacij in predstavljene so ugotovitve raziskave.
Zadnje sedmo poglavje je zaključek, ki zajema strnjene ugotovitve diplomskega dela.

5

2 DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
2.1 VPLIV EVROPSKE ZAKONODAJE
Pravo skupnosti predstavlja nov pravni red mednarodnega prava, v korist katerega so
drţave članice prenesle del svoje suverenosti. EU urejanje davkov prepušča drţavam
članicam, skupno so določena le načela, po katerih se morajo drţave članice ravnati. Tako
na primer vlade drţav članic nosijo izključno odgovornost za raven neposrednega
obdavčenja, to je davka na osebne prejemke in na dobičke podjetij. To nacionalno
avtonomijo podpirajo pravila EU, ki zahtevajo soglasje vseh 27 drţav članic glede katere
koli odločitve o davčnih zadevah.
Ker so drţave članice suverene pri odločanju o svoji davčni politiki, so posledično davčni
sistemi drţav članic neusklajeni. Zaradi te neusklajenosti prihaja do problemov, kot so
davčna diskriminacija, dvojno obdavčevanje, davčna konkurenca, … Te probleme ţeli EU
odpraviti s ciljem harmonizacije davčnih politik. Davčna konkurenca je eden izmed
temeljnih vzrokov, da drţave članice zniţujejo svoje davčne stopnje davka od dohodkov
pravnih oseb in s tem skušajo ustvariti podjetjem davčno prijazno klimo. Tako je tudi
Slovenija z novim Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) uspela
nekoliko zmanjšati davčno obremenitev podjetij. Kljub trendu niţanja davčnih stopenj so
gospodarski subjekti v EU v povprečju visoko obdavčeni. Drţave članice EU pa imajo zelo
različne davčne stopnje davka od dohodka pravnih oseb, saj znaša najniţja davčna
stopnja 10 odstotkov, najvišja pa 35 odstotkov. Razlike v efektivnih davčnih stopnjah med
drţavami članicami pa so le nekoliko niţje. Efektivna davčna stopnja DDPO se definira kot
razmerje med plačanim DDPO in poslovnim preseţkom (prihodki manj odhodki).
Če nacionalna davčna pravila spodkopavajo enotni trg, prosto gibanje kapitala ali pravice
posameznika, se lahko Evropska komisija ali prizadete strani obrnejo na Evropsko sodišče,
ki je izdalo številne precedenčne razsodbe v davčnih zadevah. Takšna politika EU na
področju obdavčevanja zagotavlja, da so davčna pravila skladna s cilji odpiranja novih
delovnih mest, konkurenčnosti EU, enotnega trga in prostega gibanja kapitala.
Neskladnosti med posameznimi davčnimi sistemi so izginile z uvedbo nekaterih skupnih
pravil o posrednem obdavčenju, davku na dodano vrednost (DDV) in trošarinam. EU ima
na področju obdavčenja podjetij dva cilja:
 preprečevanje škodljive davčne tekmovalnosti med drţavami članicami in
 podpiranja načela prostega gibanja kapitala.
Poleg tega, pravila EU ali kodeksi ravnanja zagotavljajo, da je pristop k obdavčenju
podjetij enak na številnih področjih po vsej EU. Tako je na primer davčna obravnava
čezmejnega plačevanja obresti, licenčnin in dividend sestrskim in krovnim podjetjem
enaka v vseh drţavah članicah in temelji na načelu, da se prihodek obdavči v drţavi
prejemnika. Prav tako se pri obdavčitvi skupin podjetij ter čezmejni prodaji blaga in
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storitev znotraj podjetij (t.i. transfernih cen) uporablja povsem enak pristop v celotni EU.
V teku je razprava o enotni davčni stopnji za podjetja, to je da bi v vsej EU veljala enaka
pravila za vsak tip transakcije, s čimer bi preprečili nelojalno konkurenco. Vendar bodo
drţave članice še naprej lahko same odločale o stopnji, na podlagi katere se obračuna
davek. Zaradi velikih razlik med davčnimi stopnjami v evropskih drţavah, se podjetjem
poraja vprašanje davčne optimizacije oziroma kako zmanjšati davčne obveznosti podjetja.
Ključni pomen je, kako postaviti mejo med davčno optimizacijo in utajo davkov. Naslednja
tabela prikazuje gibanje davčnih stopenj v drţavah članicah EU, od leta 2005 do leta
2010.
Tabela 1: Primerjava stopenj DDPO v drţavah članicah EU (v %)

Drţava

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Avstrija

25

25

25

25

25

25

Belgija

33,99

33,99

33,99

33,99

33,99

33,99

Bolgarija

15

15

10

10

10

10

Ciper

10

10

10

10

10

10

Češka

26

24

24

21

20

19

Danska

28

28

28

25

25

25

Estonija

24

23

22

21

21

21

Finska

26

26

26

26

26

26

33,83

33,33

33,33

33,33

33,33

33,33

Grčija

32

29

25

25

25

24

Irska

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

Italija

37,25

37,25

37,25

31,4

31,4

31,4

Latvija

15

15

15

15

15

15

Litva

15

15

15

15

20

15

30,38

29,63

29,63

29,63

28,59

28,59

Madţarska

16

16

16

16

16

19

Malta

35

35

35

35

35

35

Nemčija

38,31

38,34

38,36

29,51

29,44

29,41

Nizozemska

31,5

29,6

25,5

25,5

25,5

25,5

19

19

19

19

19

19

27,5

27,5

25

25

25

25

Romunija

16

16

16

16

16

16

Slovaška

19

19

19

19

19

19

Slovenija

25

25

23

22

21

20

Španija

35

35

32,5

30

30

30

Švedska

28

28

28

28

26,3

26,3

Velika Britanija

30

30

30

28

28

28

Francija

Luksemburg

Poljska
Portugalska

Vir: KPMG Corporate Tax Survey, (2011)
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Večini drţav je skupno, da so v zadnjih letih občutno zniţale davčne stopnje. Med drţave,
pri katerih v zadnjih šestih letih ni bilo zaznati sprememb, spadajo: Avstrija, Belgija, Ciper,
Finska, Irska, Latvija, Malta, Poljska, Romunija in Slovaška. Najniţjo stopnjo obdavčitve
ima Ciper (10 %) in najvišjo Malta (35 %). Povprečje davčnih stopenj DDPO v evropskih
drţavah v letu 2010 je 23,04 %. Tudi Slovenija je od leta 2007 postopno zniţevala davčno
stopnjo in smo zdaj z 20 % pod evropskim povprečjem.
Drţave imajo zelo raznolike davčne sisteme, ki poznajo celo vrsto različnih davčnih olajšav
in oprostitev. Sistem DDPO, ki ga ima Slovenija, je v splošnem primerljiv s sistemi, ki so
uveljavljeni v drţavah članicah EU. Davčni sistem mora biti oblikovan v neposredni
odvisnosti od drugih podsistemov, v okviru širšega druţbenoekonomskega sistema
posamezne drţave. Politična opredelitev, gospodarski sistem, sistem socialne varnosti,
denarna politika in drugi druţbeni dejavniki so determinante, ki vplivajo na oblikovanje
davčnega sistema, saj je njihovo delovanje medsebojno tesno povezano. Obdavčitev mora
biti sprejemljiva tako iz ekonomskega kot iz socialnega vidika. Na vrhu lestvice davčnih
stopenj obdavčitve, z najvišjim povprečjem zadnjih šest let, so Malta, Italija, Belgija,
Nemčija in Francija, z najniţjim pa Ciper, Bolgarija, Irska Latvija in Litva.
Tabela 2: Evropske drţave z najvišjim in najniţjim povprečjem davčnih stopenj

DRŽAVE Z NAJVIŠJIM POVPREČJEM
STOPENJ V LETIH 2005-2010 v %

DRŽAVE Z NAJNIŽJIM POVPREČJEM
STOPENJ V LETIH 2005-2010 v %

Malta

35 Ciper

Italija

34,33 Bolgarija

Belgija

33,99 Irska

Nemčija
Francija

33,9 Latvija
33,41 Litva

10
11,67
12,5
15
15,83

Vir: lasten (Tabela 1)

Davčne politike drţav članic EU se med seboj zelo razlikujejo, zato ne preseneča, če se
podjetja odločajo za poslovanje v tistih, ki so na tem področju bolj prijazna do njihovih
bilanc. Odločitev podjetja o njegovi lokaciji je odvisna od ponujenih davčnih ugodnosti
med drţavami, včasih pa tudi znotraj posamezne drţave, kjer se z davčnimi ugodnostmi
poskuša privabiti naloţbenike. Tako se drţave med seboj ločijo po zelo ugodni davčni
klimi, srednje in manj ugodni davčni klimi. Ne more pa biti davčna klima pogoj za
ustanovitev podjetja, ker lahko določena panoga nekega podjetja zelo ustreza drţavi z
manj ugodno davčno klimo.

2.2 PRAVNE PODLAGE
Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) se uvršča v skupino neposrednih davkov.
Pogoste spremembe na tem področju botrujejo tudi skromni uporabni sodni praksi. Še
preden se veljaven predpis uveljavi, se s področja DDPO uporablja ţe vsebinsko drugačen
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predpis. Do 31.12.2004 se je DDPO imenoval Zakon o davku od dobička pravnih oseb. Od
01.01.2005 do 31.12.2006 pa je bil zraven vsebinskih sprememb in dveh novel zakona,
preimenovan v Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1).
Večje vsebinske spremembe so botrovale novemu Zakonu o davku od dohodkov pravnih
oseb, ki se danes s kratico označuje ZDDPO-2 in se uporablja od 01.01.2007 naprej. Do
danes je ta zakon doţivel ţe štiri spremembe.
V obdobju zadnjih pet let, upoštevajoč tudi vsebinsko nove zakone, smo doţiveli na
področju obdavčitve dohodkov pravnih oseb kar osem sprememb. To je vsekakor preveč
za podobo urejenega davčnega sistema. Zaradi obilice sprememb ter mnoţice predpisov
in aktov, ki jih moramo upoštevati oziroma biti z njimi seznanjeni pri izvajanju določil
DDPO, lahko rečemo, da gre za zelo zahtevno ter obseţno področje. Določila ZDDPO-2 pa
so osnovnega pomena pri izdelavi obračuna DDPO.
Spisek trenutno veljavne
ZDDPO-2 je naslednji:

zakonodaje, ki se uporablja za namene izvajanja določil

 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Ur. list RS, št. 117/06,
56/08, 76/08, 05/09, 96/09 in 110/09-ZDavP-2
 Zakon o dohodnini (ZDoh-2). Ur. list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09
 Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2). Ur. list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS,
125/08 in 110/09
 Slovenski računovodski standardi (SRS 2006). Ur. list RS, št. 118/05 (10/06,
112/06 – popr.), 9/06, 20/06, 70/06, 75/06, 119/08 in 126/08
 Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Ur. list RS, št.
60/07
 Pravilnik o priznani obrestni meri. Ur. list RS, št. 141/06 in 52/07
 Pravilnik o transfernih cenah. Ur. list RS, št. 141/06
 Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Ur. list RS, št. 109/07
in 68/09
 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega
razmerja. Ur. list RS, št. 140/06 in 76/08
 Uredba o povračilih stroškov za sluţbena potovanja v tujino. Ur. list RS, št. 38/94,
63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04 in 16/07
 Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj. Ur. list
RS, št. 138/06 in 90/07-Obvestilo
 Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj. Ur. list RS, št. 110/07
 Pravilnik o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o
izogibanju dvojnega obdavčevanja. Ur. list RS, št. 141/06
 Pravilnik o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov
in nerezidentov in načinu predloţitve obrazca davčnemu organu. Ur. list RS, št.
138/06 in 117/08
 Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Ur. list RS, št.
12/09.
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2.3 ZAVEZANCI ZA DAVEK IN OBSEG DAVČNE OBVEZNOSTI
Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb so pravne osebe domačega prava (razen
Republike Slovenije in lokalnih skupnosti), pravne osebe tujega prava ter druţbe oziroma
zdruţenja oseb vključno z druţbami civilnega prava po tujem pravu, ki nimajo pravne
osebnosti in ki niso zavezanci za dohodnino.
Zavezanci rezidenti so obdavčeni po svetovnem dohodku, kar pomeni, da so zavezani za
davek od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji in zunaj nje.
Rezident in nerezident
Za rezidenta se šteje zavezanec, ki ima sedeţ v Sloveniji in tudi zavezanec, ki nima sedeţa
v Sloveniji, ima pa kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji. Nerezidenti so
zavezanci za davek od dohodkov, ki jih dosegajo v poslovni enoti ali preko poslovne enote
v Sloveniji in za davek od dohodkov nimajo svoj vir v Sloveniji in za katere je določena
obveznost za davčni odtegljaj. Pristojen minister za finance določi način ugotavljanja kraja
dejanskega delovanja poslovodstva, pri tem pa upošteva, da je to kraj, kjer se sprejemajo
ključne upravne in poslovne odločitve, ter da se za ugotavljanje upoštevajo vsa
pomembna dejstva in okoliščine posameznega primera.
Poslovna enota
Poslovna enota nerezidenta je kraj poslovanja, v katerem ali preko katerega nerezident v
celoti ali delno opravlja dejavnost oziroma posle v Sloveniji, to je zlasti:
 pisarna, podruţnica, tovarna, delavnica, rudnik, kamnolom ali drug kraj, kjer se
pridobivajo ali izkoriščajo naravni viri;
 gradbišče, projekt gradnje, montaţe ali postavitve ali nadzor v zvezi z njimi, če
dejavnost oziroma posli trajajo dlje kot 12 mesecev.
Kot poslovna enota nerezidenta se obravnava tudi posrednik, ki ima pooblastila za
sklepanje pogodb v imenu nerezidenta, ter posrednik, ki v svojem imenu deluje za
nerezidenta, v okviru svoje redne dejavnosti kot borzni posrednik, posrednik s splošnim
pooblastilom ali kateri koli drugi neodvisni posrednik, kadar deluje v celoti ali preteţno v
imenu nerezidenta.
Oprostitve
Oprostitev davka od dohodkov je določena le za zavezance, kot so: zavod, društvo,
ustanova, verska skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat, ki so v
skladu s posebnim zakonom ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti in
dejansko poslujejo skladno z namenom ustanovitve in delovanja. Ne glede na to
oprostitev, pa so tudi ti zavezanci dolţni plačati davek od pridobitne dejavnosti. V tem
primeru se pri določanju davčne osnove prihodki iz opravljanja dejavnosti, ki ni pridobitna,
ter dejanski ali sorazmerni stroški te dejavnosti, izvzamejo iz davčne osnove.
Posebna obravnava je določena za pravno osebo, javni zavod, ustanovljeno za
zagotavljanje obveznih rezerv in njenih derivatov po zakonu, ki ureja blagovne rezerve. V
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tem primeru ne plača davka od dejavnosti zagotavljanja obveznih rezerv nafte in njenih
derivatov, četudi se ta šteje kot pridobitna dejavnost.

2.4 ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČENJA DOHODKOV REZIDENTA IZ
VIROV ZUNAJ SLOVENIJE
Rezident lahko od obveznosti za plačilo davka od dohodkov po davčnem obračunu za
posamezno davčno obdobje odšteje znesek, ki je enak davku, ki ga je plačal od dohodkov
iz virov izven Slovenije (v nadaljevanju besedila: tuji dohodek), ki je vključen v njegovo
davčno osnovo. Ne glede na to, lahko rezident uveljavlja vračilo tujega davka na tuji
dohodek, ki je bil vključen v njegovo davčno osnovo v predhodnih davčnih obdobjih, pod
pogoji, ki veljajo za odbitek davka v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek. Zneski
se računajo po posameznih drţavah, v katerih imajo dohodki svoj vir in sicer za vsako
drţavo posebej.
Zavezanec, ki uveljavlja odbitek, mora zagotoviti dokazila, ki vsebujejo podatke:
 glede davčne obveznosti izven Slovenije,
 o znesku tujega davka od tujih dohodkov,
 osnovi za plačilo davka in
 znesku davka, ki je bil plačan.
Pri uveljavljanju odbitka obstajajo zakonske omejitve in sicer, da odbitek ne sme preseči
niţjega od:
 zneska tujega davka na tuji dohodek, ki je bil končen in dejansko plačan; ali
 zneska davka, ki bi ga bilo treba plačati po zakonu (ZDDPO-2) na tuje dohodke, če
odbitek ne bi bil moţen.
Kadar ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja
dohodka z drugo drţavo, se za končen tuji davek na dohodke iz te drţave šteje znesek
tujega davka, izračunan po stopnji, določeni v mednarodni pogodbi.
Če se zaradi sprememb, zlasti vračil ali naknadnih plačil tujega davka, spremeni odbitek,
mora oziroma lahko zavezanec v obdobju, ko je do spremembe prišlo, povečati oziroma
zmanjšati davek in sicer za znesek, enak razliki med priznanim odbitkom in odbitkom, ki bi
bil moţen, če bi se sprememba upoštevala.

2.5 OBDAVČITEV
PRI
PRENOSU
PREMOŢENJA,
KAPITALSKIH DELEŢEV, ZDRUŢITVAH IN DELITVAH

ZAMENJAVAH

Pri statusnih preoblikovanjih se ob izpolnjevanju predpisanih pogojev ugodnosti (kot je
npr. nevtralnosti pri obdavčitvi pri zdruţitvi ali delitvi) priznavajo na podlagi priglasitve
davčnemu organu. Na podlagi priglasitve statusnega preoblikovanja davčni organ
upravičenja lahko delno ali v celoti zavrne le v primeru, če ugotovi, da je glavni namen ali
eden od glavnih namenov statusnega preoblikovanja izogibanje davčnim obveznostim.
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Davčni zavezanec mora v primerih zdruţitev in delitev v davčnem obračunu, ki ga sestavi
na obračunski dan zdruţitev ali delitev, razkriti skrite rezerve, ki se nanašajo na preostalo
ali preneseno premoţenje. Skrite rezerve so razlika med pošteno vrednostjo in davčno
vrednostjo sredstev in obveznosti po stanju na dan sestave davčnega obračuna. Poštena
vrednost je znesek:
 za katerega je mogoče prodati ali na drug način zamenjati sredstvo,
 s katerim je mogoče poravnati obveznosti,
 za katerega je mogoče zamenjati podeljen kapitalski instrument med dobro
obveščenima in voljnima strankama v poslu, v katerem sta stranki medsebojno
neodvisni in enakopravni.
Davčna vrednost posameznega sredstva ali obveznosti je znesek, ki se prisodi temu
sredstvu ali obveznosti pri obračunu davka oziroma na podlagi katerega se izračunajo
prihodki, odhodki, dobički in izgube pri obračunu davka.
Za obdavčitev pri prenosu statutarnega sedeţa evropske druţbe (SE) in evropske zadruge
(SCE) iz Slovenije v drţavo članico, ki ni Slovenija, in iz drţave članice, ki ni Slovenija, v
Slovenijo, se za SE in SCE smiselno uporabljajo upravičenja in obveznosti glede oprostitve
davka v zvezi z dobički, priznavajo izgube, amortizacije, prevzema rezervacij, ki veljajo pri
prenosu premoţenja, če dobički, izgube, amortizacija in rezervacije izvirajo oz. se
nanašajo na sredstva in obveznosti, ki ostanejo dejansko povezani s poslovno enoto SE in
SCE v Sloveniji ali drţavi članici.

2.6 DOHODKI Z VIROM V SLOVENIJI IN OBDAVČITEV Z DAVČNIH
ODTEGLJAJEM
V zakonu so določeni dohodki, ki imajo vir v Sloveniji oziroma zunaj nje, kar ji daje
pravico, da obdavči nerezidenta za dohodke, ki imajo vir v Sloveniji, z davčnim
odtegljajem, rezidentu Slovenije pa omogoči odpravo pravnega dvojnega obdavčevanja
dohodkov, ki imajo vir v tujini. Dohodki, ki imajo vir v Sloveniji, so v zakonu taksativno
našteti, ostali dohodki po tem zakonu so dohodki z virom zunaj Slovenije. Zakon pa
posebej določa, da so z davčnim odtegljajem obdavčeni naslednji dohodki:
 dividende in dohodki, podobni dividendam: med dohodke podobne dividendam
štejemo tudi prikrito izplačilo dobička. To je vsako nadomestilo, ki ga zagotovi
izplačevalec povezani osebi (osebi, ki ima v lasti najmanj 25 odstotkov vrednosti
ali števila delnic ali deleţev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru izplačevalca ali
obvladuje izplačevalca na podlagi pogodbe ali na način, ki se razlikuje od razmerij
med nepovezanimi osebami), kot je zlasti zagotovitev vseh oblik sredstev in
opravljanja storitev, vključno z odpustom dolga, brez plačila ali po ceni, niţji od
primerljivih trţnih cen, ali plačila za sredstva in storitve, če sredstva niso bila
prevzeta ali storitve niso bile opravljene. Davek pa se od teh dohodkov ne
izračuna, odtegne in plača, če so izplačani prejemniku, ki je rezident v drţavi
članici EU oziroma EGP, ki ni Slovenija, pod pogojem, da je prejemnik v drţavi
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rezidentstva zavezanec za davek od dohodkov, da v drţavi rezidentstva ne more
uveljavljati slovenskega davka in da transakcija ne pomeni izogibanja davkom;
plačila za obresti, razen obresti v posebej določenih primerih, pri čemer je treba
poudariti, da banke ne plačujejo davčnega odtegljaja od vseh obresti, ki jih
plačujejo, razen obresti, ki so plačane osebam, ki imajo sedeţ ali kraj dejanskega
delovanja poslovodstva ali prebivališče v drţavah, razen drţav članic EU, v katerih
je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička niţja od 12,5
odstotka. S 1. junijem 2010 je uvedena tudi posebna ureditev davčnega odtegljaja
za obresti od dolţniških vrednostnih papirjev, ki jih izda gospodarska druţba, ki je
ustanovljena v skladu s predpisi v Sloveniji;
plačila za uporabo ali pravico do uporabe avtorskih pravic, patentov, zaščitnih
znakov in drugih premoţenjskih pravic in drugi podobni dohodki;
plačila za nakup nepremičnin, ki se nahajajo v Sloveniji;
plačila za storitve nastopajočih izvajalcev ali športnikov, če ta plačila pripadajo
drugi osebi;
plačila za storitve, če so opravljena osebam, ki imajo sedeţ ali kraj dejanskega
delovanja poslovodstva v drţavah, ki niso članice EU in v katerih je splošna stopnja
obdavčitve oz. stopnja obdavčitve dobička niţja od 12,5 odstotka.

Osnova za davčni odtegljaj od navedenih dohodkov je vsak posamezni dohodek.
Davek se obračuna in plača po stopnji 15 odstotkov. Obrazec za obračun davčnega
odtegljaja (ODO-1) je določen s pravilnikom o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od
plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predloţitve obrazca davčnemu
organu.
V primeru izplačevanja dohodkov nerezidentom drţav, s katerimi ima Slovenija sklenjeno
mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko prejemnik prihodka z
namenom, da izkoristi ugodnosti po tej pogodbi, plačniku davka predloţi izpolnjen
zahtevek za zmanjšanje ali oprostitev plačila davka.
Davek se ne odtegne od plačil dohodkov Republiki Sloveniji, samoupravni lokalni
skupnosti v Sloveniji in Banki Slovenije ter zavezancu rezidentu in nerezidentu za
dohodke, ki jih dosega v poslovni enoti v Sloveniji, če izplačevalcu sporočita svoji davčni
številki.
Posebej je urejeno obdavčenje, ki velja za matične druţbe in odvisne druţbe iz različnih
drţav članic EU in obdavčenje, ki velja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe
premoţenjskih pravic med povezanimi druţbami iz različnih drţav članic EU.

13

3 OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
Osnovna naloga izdelave obračuna davka od dohodkov pravnih oseb je, da se ugotovi
osnova za obdavčitev dobička. Pri sestavljanju gre predvsem za davčno politiko, kot
posebno vrsto poslovne politike, ki jo je mogoče uresničevati znotraj davčnih olajšav in
drugih oblik zmanjšanja davka. Gre tudi za odlaganje plačila davka na kasnejša obdobja.

3.1 DAVČNA STOPNJA
Na področju sistema davka od dohodkov pravnih oseb je bil sprejet ukrep, katerega cilj in
namen je bil povečanje likvidnosti gospodarstva v trenutnih razmerah. Po teh
spremembah so se namreč akontacije DDPO izračunavale in plačevale po stopnji, ki je
veljala za tekoče davčno obdobje, kar pomeni za zavezance niţje akontacije DDPO in s
tem takojšnjo razbremenitev oziroma pozitivni vpliv na likvidnost zavezancev.
Na podlagi določil ZDDPO-2, znaša splošna davčna stopnja za obračun davka od
dohodkov pravnih oseb, od leta 2010 naprej 20 odstotkov. Stopnja se je od leta 2006
postopoma zniţevala. Do leta 2006 je znašala 25 odstotkov, v letu 2007 je bila manjša za
2 odstotka in potem še vsako leto manjša za en odstotek. Te spremembe prikazuje
naslednja tabela.
Tabela 3: Davčne stopnje DDPO v Sloveniji v letih od 2005 do 2010

Leto

Davčna stopnja v %

2005

25

2006

25

2007

23

2008

22

2009

21

2010

20
Vir: ZDDPO-1, ZDDPO-2

Posebna stopnja davka 0 odstotkov pa je določena za:
 investicijske sklade, ki so ustanovljeni po zakonu, ki ureja investicijske sklade in
druţbe za upravljanje, če do 30. novembra tekočega obdobja razdelijo najmanj 90
odstotkov poslovnega dobička prejšnjega davčnega obdobja,
 pokojninske sklade, ki so ustanovljeni po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko
zavarovanje,
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 zavarovalnice, ki lahko izvajajo pokojninski načrt v skladu z zakonom, ki ureja
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, od dejavnosti izvajanja pokojninskega
načrta, če za ta del dejavnosti sestavijo ločeni obračun,
 druţbe tveganega kapitala, od dejavnosti izvajanja dopustnih naloţb tveganega
kapitala, če za ta del dejavnosti sestavijo ločeni obračun.
Stopnja za davčni odtegljaj od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji, je 15 odstotkov.

3.2 DAVČNA OSNOVA
3.2.1 SPLOŠNE DOLOČBE
Po splošnem načelu ugotavljanja davčne osnove je osnova za davek rezidenta in
nerezidenta za dejavnost oziroma posle v poslovni enoti ali preko poslovne enote v
Sloveniji dobiček, ki se ugotovi kot preseţek prihodkov nad odhodki, ki jih določa zakon.
Poslovni enoti se lahko pripišejo tudi stroški, ki nastanejo za namene te poslovne enote
zunaj Slovenije. Pri določanju prihodkov in odhodkov se upoštevajo prihodki in odhodki,
ugotovljeni v izkazu poslovnega izida oziroma letnem poročilu, ki ustreza izkazu
poslovnega izida, z določenimi odstopanji oziroma prilagoditvami na strani prihodkov in
odhodkov, ki so navedeni v nadaljevanju.
Pri spremembi računovodske usmeritve in popravkih napak se za nastale razlike preračuna
preneseni poslovni izid ali druge postavke kapitala. Zneski razlik povečujejo ali
zmanjšujejo davčno osnovo.
Preseţek iz prevrednotenja pri sredstvih, ki se amortizirajo, se mora prenašati v davčno
osnovo v davčnem obdobju v enakem znesku kot je obračunan znesek amortizacije od
prevrednotenega dela teh sredstev v tem davčnem obdobju.
Odprava dvojne obdavčitve in manj kot enkratne obdavčitve je določena tako, da se
prihodki ali odhodki, ki so bili ţe upoštevani pri ugotavljanju davčne osnove, ne
upoštevajo ponovno. Ker gre za prihodke in odhodke iz več preteklih obdobij, je
zavezanec dolţan zagotavljati in hraniti podatke o takšnih prihodkih in odhodkih.
V postopku prisilne poravnave se prihodki iz odpisa dolgov izvzamejo v znesku, v katerem
je zavezanec oblikoval rezerve v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje podjetij.
V tem primeru zavezanec v znesku prihodkov, ki se zaradi oblikovanja rezerv ne vključuje
v davčno osnovo, izgubi pravico do pokrivanja davčne izgube iz preteklih let.
3.2.2 PRIHODKI
Izvzem prihodkov iz naslova dividend in dohodkov, podobnim dividendam, ter dobičkov iz
odsvojitve lastniških deleţev
Pri izpolnjevanju predpisanih pogojev se iz davčne osnove izvzamejo:
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 dividende in dohodki, podobni dividendam in drugi deleţi v dobičku zaradi odprave
ekonomskega dvojnega obdavčenja, če so bili v tekočem ali v preteklih davčnih
obdobjih vključeni v davčno osnovo;
 dobički od odsvojitve lastniških deleţev v višini 50 odstotkov in pod pogoji, da je
udeleţba v kapitalu oziroma v upravljanju v višini najmanj 8 odstotkov, v času
najmanj 6 mesecev in če zavezanec v tem obdobju zaposluje vsaj eno osebo.
Izguba iz odsvojitve lastniških deleţev se pri ugotavljanju davčne osnove kot
odhodek ne prizna v višini 50 odstotkov. V primeru ustvarjanja dobička iz
odsvojitve lastniških deleţev v druţbi tveganega kapitala se celotni dobiček
izvzame iz davčne osnove;
 zavezancu, ki ustvari dobiček z odsvojitvijo lastniških deleţev oziroma delnic v
bankah, v zameno za izdajo ali prenos lastnih lastniških deleţev ali delnic druge
druţbe, se dobiček ali izguba iz te zamenjave izvzame iz davčne osnove
zavezanca.
V povezavi z izvzetimi prihodki iz naslova dividend in dohodkov, podobnih dividendam, ter
dobičkov iz odsvojitve lastniških deleţev je predpisana tudi višina davčno nepriznanih
odhodkov, ki se nanašajo na te dohodke. Določena je v pavšalnem znesku, to je v višini 5
odstotkov zneska v davčnem obdobju prejetih dohodkov.
Prilagoditve prihodkov in odhodkov pri poslovanju med povezanimi osebami
Pri poslovanju med povezanimi osebami rezidenti in nerezidenti se upoštevajo transferne
cene, kar pomeni, da se:
 prihodki upoštevajo najmanj do višine, ugotovljene z upoštevanjem primerljivih
trţnih cen med nepovezanimi osebami;
 odhodki pa največ do višine ugotovljene z upoštevanjem primerljivih trţnic cen.
Za povezani osebi gre v primeru, če ima oseba neposredno ali posredno v lasti najmanj 25
odstotkov vrednosti ali številka delnic ali deleţev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru
oziroma glasovalnih pravic v drugi osebi.
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov rezidenta iz poslov med dvema rezidentoma, ki sta
povezani osebi, se le v situacijah, ko ima en rezident ugodnejši davčni poloţaj kot drugi,
poveča davčna osnova zaradi prenizko izkazanih prihodkov ali previsoko izkazanih
odhodkov zavezanca. Pri tem se za ugodnejši davčni poloţaj šteje:
 ko eden od rezidentov izkazuje nepokrito izgubo iz preteklih let,
 ali plačuje davek po stopnji 0 odstotkov,
 ali plačuje davek niţji od splošne stopnje in
 ali je oproščen plačevanja davka.
V primeru poslovanja med povezanima osebama: rezidentom in fizično osebo, ki opravlja
dejavnost, se:
 prihodki upoštevajo najmanj do višine ugotovljene z upoštevanjem primerljivih
trţnih cen med nepovezanimi osebami;
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odhodki pa največ do višine, ugotovljene z upoštevanjem primerljivih trţnih cen.

Pri ugotavljanju prihodkov oziroma odhodkov od obresti na posojila med povezanimi
osebami se prihodki upoštevajo najmanj, odhodki pa največ do višine obračunane ob
upoštevanju priznane obrestne mere, razen, če zavezanec dokaţe, da bi v enakih ali
primerljivih okoliščinah dal oziroma dobil posojilo po obrestni meri, ki je niţja oziroma
višja od priznane obrestne mere, tudi posojilojemalcu oziroma od posojilodajalca, ki je
nepovezana oseba. Pri določanju obresti med povezanima osebama se zavezanec lahko
odloči, da upošteva v času odobritve posojila priznano obrestno mero ali pa v času
obračuna obresti po priznani obrestni meri.
3.2.3 ODHODKI
Za ugotavljanje dobička se priznajo odhodki, ki so potrebni za pridobitev prihodkov, ki so
obdavčeni po zakonu. Odhodki, ki niso potrebni za pridobitev prihodkov, so odhodki, za
katere glede na dejstva in okoliščine izhaja, da:
 niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso posledica opravljanja
dejavnosti;
 imajo značaj privatnosti;
 niso skladni z običajno poslovno prakso (kar pa niso odhodki nastali zaradi izrednih
in ne pogostih dogodkov, kot so na primer naravne nesreče).
Med odhodke, ki se v celoti ne priznajo, tako imenovani davčno nepriznani odhodki,
spadajo:
 izplačila dohodkov, ki so podobni dividendam, vključno s prikritim izplačilom
dobička,
 odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let,
 stroški, ki se nanašajo na privatno ţivljenje,
 stroški prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev,
 kazni, ki jih izreče pristojni organ,
 davki, ki jih je plačal druţbenik kot fizična oseba,
 davek na dodano vrednost, če ga zavezanec ni uveljavljal kot odbitek, čeprav je
imel pravico,
 obresti od nepravočasno plačanih davkov,
 obresti od posojil, prejetih od oseb iz drţav, kjer je stopnja davka od dobička niţja
od 12,5 odstotka,
 donacije,
 podkupnine in druge oblike premoţenjskih koristi, dane fizičnim ali pravnih osebam
zato, da nastane oziroma ne nastane določen dogodek, ki drugače ne bi.
Stroški reprezentance in stroški nadzornega sveta oziroma drugega organa, ki opravlja
zgolj funkcijo nadzora, so priznani v višini 50 odstotkov. Nepriznanih 50 odstotkov se
tukaj izvzame. Med stroške reprezentance se štejejo stroški za pogostitev, zabavo ter
darila (z logotipom ali brez) ob poslovnih stikih zavezanca s poslovnimi partnerji. Pri
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stroških nadzornega sveta gre za stroške sejnin, povračil stroškov, nagrad nadzornemu
svetu oziroma drugemu organu, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora.
Rezervacije, oblikovane v skladu s standardi, so priznane v višini 50 odstotkov, razen
posebnih rezervacij pri bankah, borznoposredniških druţbah in zavarovalnicah, ki se kot
odhodek priznajo v obračunanih zneskih, vendar največ v višini, kot je določeno v
zakonih, ki urejajo njihovo poslovanje. Ob porabi rezervacij se priznajo odhodki v delu, v
katerem rezervacije niso bile priznane. Prav tako se iz davčne osnove izvzamejo prihodki
iz odprave ali porabe rezervacij v delu, v katerem oblikovanje rezervacij ni bilo priznano
kot odhodek.
Obresti od preseţka posojil, prejetih od delničarja oziroma druţbenika, ki ima kadar koli v
davčnem obdobju neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotkov delnic ali deleţev,
če ta posojila presegajo štirikratnik (v letu 2008, 2009 in 2010 šestkratnik) zneska deleţa
tega delničarja oziroma druţbenika v kapitalu zavezanca, so davčno nepriznane, rezen če
zavezanec dokaţe, da bi preseţek posojil lahko dobil od posojilodajalca, ki je nepovezana
oseba.
Delno so priznani odhodki iz prevrednotenja zaradi slabitev in odpisa poslovnih terjatev
ter finančnih naloţb oziroma finančnih instrumentov razen slabitev kratkoročnih finančnih
naloţb in finančnih instrumentov, izmerjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
Slabitve, ki ob obračunu niso priznane kot odhodek, se priznajo od prodaji ali drugačni
odtujitvi terjatev, finančnih naloţb oziroma finančnih instrumentov.
Odhodki iz prevrednotenja zaradi slabitve dobrega imena se priznajo v obračunanem
znesku, vendar največ v višini 20 odstotkov začetno izkazane vrednosti dobrega imena.
Amortizacija se kot odhodek prizna v obračunani višini z uporabo metode enakomernega
časovnega amortiziranja, razen če bo obračunana po višjih stopnjah kot so določene v
zakonu. V tem primeru se bo višje obračunana amortizacija kot odhodek priznala v
kasnejših davčnih obdobjih, ker zakon dopušča moţnost priznavanja celotnih stroškov
amortizacije kot davčni odhodek, če zavezanec sredstva prej ne odtuji. Najvišje letne
amortizacijske stopnje so:
 za gradbene objekte vključno z naloţbenimi nepremičninami 3 odstotke,
 za dele gradbenih objektov vključno z naloţbenimi nepremičninami 6 odstotkov,
 za opremo, vozila in mehanizacijo 20 odstotkov,
 za dele opreme in opremo za raziskovalno dejavnosti 33,3 odstotka,
 za računalniško, strojno in programsko opremo 50 odstotkov,
 večletne nasade 10 odstotkov,
 osnovno čredo 20 odstotkov,
 druga vlaganja 10 odstotkov.
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Amortizacija, obračunana od dela nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev na
podlagi ocene stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve mesta, za katerega so
oblikovane rezervacije, se prizna v enaki višini kot rezervacije, to je 50 odstotkov.
Plače, druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo ter nadomestila plače za čas odsotnosti z dela
delavcev, se priznajo kot odhodek v obračunanem znesku, poslovodnih delavcev,
prokuristov in delavcev s posebnimi pooblastili pa tudi v obračunanem znesku v skladu z
zakonom oziroma s pogodbo o zaposlitvi. Tudi druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo, kot so
regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi ter povračila stroškov v
zvezi z delom, se priznajo kot odhodek v obračunanem znesku. Kot druga izplačila v zvezi
z zaposlitvijo, ki so davčno priznani odhodek, štejejo tudi stroški bonitet, ki so obdavčeni
po zakonu, ki ureja dohodnino. Ti vključujejo med drugim tudi uporabo sluţbenih
avtomobilov za privatne namene.
3.2.4 IZGUBA
Davčna izguba je ugotovljena negativna razlika med davčnimi prihodki in davčno
priznanimi odhodki. Za davčno izgubo davčnega obdobja lahko zavezanec zmanjšuje
davčno osnovo v naslednjih davčnih obdobjih in sicer neomejeno. To pa ne velja v
primerih, če je prišlo v davčnem obdobju do spremembe lastništva delniškega kapitala
oziroma kapitalskih deleţev ali glasovalnih pravic za več kot 50 odstotkov in zavezanec:
 ţe dve leti pred spremembo lastništva ali po njej ne opravlja dejavnosti ali
 dve leti pred spremembo lastništva ali po njej bistveno spremeni dejavnost, razen
če bistveno spremeni dejavnost zaradi ohranjanja delovnih mest ali sanacije
poslovanja.
Če zavezanec v davčno osnovo ne vključi prihodkov iz naslova odpisa dolgov v postopku
poravnave, v delu, ki se nanaša na oblikovanje rezerv po zakonu, ki ureja finančno
poslovanje podjetij, izgubi pravico do pokrivanja davčne izgube iz preteklih let v znesku
prihodkov, ki se zaradi oblikovanja rezerv ne vključujejo v davčno osnovo.

3.3 DAVČNE OLJAŠAVE
Davčne olajšave so eno izmed najbolj pogosto uporabljenih orodij za zmanjševanje
davčne osnove in pri davčnih zavezancih zelo pozitivno sprejete. Splošno pravilo, ki velja
za vse davčne olajšave je, da se lahko davčno olajšavo uveljavlja samo do višine davčne
osnove in da davčne olajšave skupaj ne smejo presegati višine davčne osnove.
Zakonodaja predpisuje določene pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se davčna olajšava
prizna, ti pogoji niso skupni, temveč opredeljeni za vsako davčno olajšavo posebej. V
Sloveniji je z davčno reformo sprejetih nekaj novosti pri olajšavah. Davčni zavezanci so pri
zadnjem obračunu DDPO lahko uveljavljali olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj,
olajšavo za investiranje, olajšavo za zaposlovanje, olajšavo za zaposlovanje invalidov,
olajšavo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraţevanju, olajšavo za
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in olajšavo za donacije.
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3.3.1 OLAJŠAVA ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ
Davčni zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 40 odstotkov
zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v obdobju, za katerega vlaga
obračun. Višina olajšave ne sme presegati davčne osnove. Pod pojmom vlaganja v
raziskave in razvoj zakonodajalec razume:
 notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca, vključno z nakupom
raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju
omenjene dejavnosti zavezanca,
 nakup raziskovalno-razvojnih storitev, ki jih izvajajo druge osebe, vključno s
povezanimi osebami, oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije.
Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 50 odstotkov
zneska, če ima sedeţ in opravlja svojo dejavnost na področjih drţave, ki ima BDP
na prebivalca niţji od povprečja drţave do 15 odstotkov in v višini 60 odstotkov
zneska, ki prestavlja vlaganja v raziskave in razvoj, če ima sedeţ in opravlja svojo
dejavnost na področju drţave, ki ima BDP na prebivalca niţji od povprečja drţave
za več kot 15 odstotkov, vendar največ v višini davčne osnove, to je tako
imenovana regijska olajšava. Vlada RS z uredbo določi shemo za izvajanje regijske
olajšave. Vlaganja v raziskave in razvoj mora zavezanec opredeliti v poslovnem
načrtu ali posebnem razvojnem projektu oziroma programu.
Če so vlaganja zavezanca financirana iz sredstev proračuna RS ali iz proračuna EU in
imajo naravo nepovratnih sredstev, zavezanec ne more uveljavljati olajšave.
Zavezanci, ki opravljajo svojo dejavnost na manj razvitih področjih drţave, lahko
uveljavljajo dodatno olajšavo v višini 15 oziroma 20 odstotkov zneska vlaganj v raziskave
in razvoj, ki ima naravo drţavne pomoči.
Zavezanec lahko za neizkoriščen del davčne olajšave v davčnem obdobju, zmanjšuje
davčno osnovo v naslednjih petih davčnih obdobjih. Pri zmanjševanju davčne osnove na
račun neizkoriščenega dela davčne olajšave iz preteklih davčnih obdobij, se davčna
osnova najprej zmanjša za neizkoriščen del davčne olajšave starejšega datuma in največ
do višine davčne osnove davčnega obdobja.
3.3.2 OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE
Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za investiranje v višini 30 odstotkov investiranega
zneska v opremo in v neopredmetena sredstva. Za opremo zakonodajalec ne šteje:
 pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme in
 motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon in
tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO
VI. Ne glede na to zahtevo pa je lahko davčni zavezanec za leto 2008 uveljavljal
olajšavo za investicije v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj
emisijskim zahtevam EURO V in v avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj
emisijskih zahtevam EURO IV. Za leti 2009 in 2010 je lahko zavezanec uveljavljal
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olajšavo za investicije v avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim
zahtevam EURO IV in v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj
emisijskim zahtevam EURO V.
Za neopredmetena sredstva se ne štejejo dobro ime in stroški naloţb v sredstva in sicer
tuja opredmetena osnovna sredstva.
Olajšava za investicije je omejena na največ 30.000 EUR in največ do višine davčne
osnove. Za neizkoriščen del investicijske olajšave zaradi prenizke davčne osnove lahko
zavezanec zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih obdobjih vlaganja, vendar
vsakokrat največ v višini davčne osnove in zmanjševanje ne sme presegati 30.000 EUR v
posameznem davčnem obdobju skupaj z zmanjšanjem za takšna vlaganja v tekočem
davčnem obdobju.
Če zavezanec proda oziroma odtuji opremo ali neopredmeteno sredstvo, za katero je
izkoristil davčno olajšavo, prej kot v treh letih po letu vlaganja oziroma pred dokončnim
amortiziranjem v skladu z zakonom (ZDDPO-2) , če je to krajše od treh let, mora za
znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo in sicer v letu prodaje
oziroma odtujitve opreme ali neopredmetenega sredstva. Tudi v primeru finančnega
najemna se uporablja ta določba, če najemojemalec izgubi pravico uporabe opreme. Za
odtujitev se šteje tudi prenehanje zavezanca. Pri prenehanju s stečajem ali likvidacijo, se
upošteva začetek stečajnega oziroma likvidacijskega postopka. Za odtujitev sredstva se ne
štejejo prenos premoţenja, zamenjava kapitalskih deleţev ter zdruţitve in delitve v skladu
z zakonom. Upoštevajo pa se olajšave in pogoji, ki bi veljali, če ne bi prišlo do prenosa
premoţenja, zamenjave kapitalskih deleţev in zdruţitve in delitve.
Olajšavo za investicije davčni zavezanec ne more uveljavljati, če je investicija financirana
iz sredstev proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna RS ali proračuna EU in
če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev.
3.3.3 OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE
Zavezanec, ki na novo zaposli osebo mlajšo od 26 let ali osebo starejšo od 55 let, ki je bila
pred zaposlitvijo vsaj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje in v obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri
tem zavezancu ali pri njegovi povezani osebi, lahko uveljavlja zniţanje davčne osnove v
višini 45 odstotkov plače te osebe, vendar največ v višini davčne osnove. Pogoj za
uveljavitev olajšave za zaposlovanje je, da to osebo zaposli za nedoločen čas na podlagi
pogodbe o zaposlitvi in v skladu s predpisi o delovnih razmerjih. Olajšava se lahko
uveljavlja za prvih 24 mesecev zaposlitve teh oseb v davčnem letu zaposlitve in naslednjih
davčnih letih do preteka 24 mesecev.
Olajšavo za zaposlovanje lahko zavezanec uveljavlja le, če poveča skupno število
zaposlenih delavcev v davčnem obdobju, v katerem na novo zaposli delavca, za katerega
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uveljavlja olajšavo. Za povečanje števila delavcev se šteje, če je število zaposlenih
delavcev na zadnji dan davčnega obdobja višje, kot je povprečje 12 mesecev v tem
davčnem obdobju ali manj mesecev, če je bilo obdobje krajše. Pri ugotavljanju povečanja
števila delavcev se zaposleni za delovni čas, krajši od polnega časa, upoštevajo
sorazmerno, pri čemer se zaposleni za določen čas ne upoštevajo.
V primeru obdavčitve pri prenosu premoţenja, obdavčitve pri zamenjavi kapitalskih
deleţev in obdavčitvi pri zdruţitvah in delitvah, se lahko olajšava za zaposlovanje prenese
na prevzemno druţbo pod pogoji, kot bi veljali, če do prenosa premoţenja, zamenjave
kapitalskih deleţev, zdruţitve in delitve ne bi prišlo.
Olajšava za zaposlovanje se izključuje z olajšavo za zaposlovanje invalidov, z olajšavami
za zaposlovanje po Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015
(Uradni list RS, št. 87/09) in po Zakonu o ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 35/10 –
UPB1).
3.3.4 OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV
Pri zaposlovanju invalidnih oseb so davčnemu zavezancu omogočene uveljavitve davčne
olajšave v višini:
 50 odstotkov plače invalidne osebe, če zaposli to osebo po zakonu, ki ureja
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov,
 70 odstotkov plače invalidne osebe, če zaposli invalidno osebo s 100 odstotno
telesno okvaro ali če zaposli gluho osebo.
Vendar kot ţe večkrat povedano, v obeh primerih upoštevana olajšava na sme presegati
višine davčne osnove.
Če zavezanec zaposluje invalide nad predpisano kvoto in katerih invalidnost ni posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu po zakonu, ki ureja
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne
osnove v višini 70 odstotkov plač te osebe, vendar največ v višini davčne osnove. Te
osebe se vštevajo v kvoto po datumu sklenitve pogodbe o zaposlitvi in sicer se najprej
vštevajo tiste osebe s starejšim datumom sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Ta olajšava se
izključuje z olajšavo navedeno v prejšnjem odstavku.
3.3.5 OLAJŠAVA ZA IZVAJANJE
IZOBRAŢEVANJU

PRAKTIČNEGA

DELA

V

STROKOVNEM

Če zavezanec sprejme vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje
praktičnega dela v strokovnem izobraţevanju, lahko uveljavlja zniţanje davčne osnove v
višini plačila tej osebi, vendar največ v višini 20 odstotkov povprečne mesečne plače
zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v
strokovnem izobraţevanju.
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3.3.6 OLAJŠAVA ZA PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
To olajšavo lahko uveljavlja zavezanec (delodajalec), ki financira pokojninski načrt
kolektivnega zavarovanja v skladu s pogoji Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju. Uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za premije prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, ki jih delno ali v celoti plača v korist delojemalcev
(zavarovancev), izvajalcu pokojninskega načrta s sedeţem v Sloveniji ali v drţavi članici
EU po pokojninskem načrtu. Pokojninski načrt mora biti odobren in vpisan v poseben
register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje. Odobren in vpisan mora biti za leto, v katerem so bile premije plačane.
Vendar največ do zneska, ki je enak 24 odstotkom obveznih prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje za delojemalca (zavarovanca) in ne več kot 2.390 EUR letno.
Znesek olajšave ne sme presegati davčne osnove, ki je izračunana za določeno davčno
obdobje. Glede valorizacije premije in načina objave valoriziranih zneskov premije, se
uporabljajo določbe zakona, ki ureja dohodnino.
3.3.7 OLAJŠAVA ZA DONACIJE
Plačilo donacij je pozitivna in v tem času, zelo dobrodošla gesta. Tudi na tem področju
zakonodaja dopušča olajšave. Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za donacije za znesek
izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno-varstvene, dobrodelne,
znanstvene, vzgojno-izobraţevalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne
namene. Olajšavo je mogoče uveljaviti, če gre za izplačila rezidentom v Sloveniji, ki so po
posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti. To olajšavo je
mogoče uveljaviti do višine 0,3 odstotka obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem
obdobju.
Uveljavljati je mogoče še dodatnih 0,2 odstotka obdavčenega prihodka davčnega obdobja
za znesek izplačil v denarju in v naravi za kulturne namene in za takšna izplačila
prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi nesrečami in drugimi
nesrečami, ki delujejo v naravnem interesu za te namene. Olajšavo se lahko uveljavlja ne
le za izplačila rezidentom Slovenije, ampak tudi za izplačila rezidentom drţav članic EU in
izplačila v drţave članice EGP, ki hkrati niso članice EU. Olajšave pa hkrati ni mogoče
uveljavljati za izplačila v drţave, s katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij, ki bi
omogočale spremljanje teh izplačil. Zavezanec lahko za znesek olajšave za izplačila v
denarju in v naravi za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom,
ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je niţja od 0,5 odstotka
obdavčenega prihodka davčnega obdobja in ki je zaradi prenizke davčne osnove tekočega
davčnega obdobja ni koristil. Ta olajšava zniţuje davčno osnovo v naslednjih treh davčnih
obdobjih.
Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove tudi za znesek izplačil v denarju in
naravi političnim strankam, vendar največ do zneska, ki je enak trikratni povprečni
mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu.
Tudi uveljavljanje olajšave za donacije je mogoče največ do višine davčne osnove.
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3.4 VSEBINA DAVČNEGA OBRAČUNA
Osnovni cilj obračuna DDPO je, izračunati davčno osnovo. To je preseţek prihodkov nad
odhodki, doseţen v posameznem koledarskem oziroma poslovnem letu. Vendar se
upoštevajo samo davčno priznani prihodki in odhodki, ki niso nujno enaki tistim v bilanci
poslovnega izida. Davčno načrtovanje vsekakor mora biti del poslovodnega
računovodstva. Namen je priprava informacij, na podlagi katerih poslovodstvo sprejme
odločitve, usmerjene k optimalnim poslovnim izidom. Od preseţka davčno priznanih
prihodkov nad davčno priznanimi odhodki se odštejejo še davčne olajšave in dobljena
davčna osnova se pomnoţi z davčno stopnjo, nato upoštevamo še odbitek tujega davka in
rezultat je davčna obveznost. Ob izračunani davčni obveznosti se upoštevajo vplačane
akontacije in preveč vplačane akontacije in pridemo do osnove za določitev novih
akontacij davka. To je zelo na grobo opredeljen postopek izračuna, natančneje ga
prikazuje tabela 4 oziroma po Pravilniku o davčnem obračunu DDPO Priloga 1, ki je
sestavni del obračuna DDPO. Stopnja obdavčitve je določena enotno, torej v fiksnem
znesku v višini 20 %. Če se stopnja obdavčitve spremeni, mora biti to jasno razvidno iz
Zakona o davku od dohodka pravnih oseb. To pomeni, da se bo osnovni zakon v tem delu
člena spremenil in mora ta sprememba biti ponovno uradno objavljena v Uradnem listu
republike Slovenije.
Tabela 4: Obračun DDPO
Zap.št.

Postavka

1.

PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih, od tega:

1.1.

Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vključno z davčnim
odtegljajem

2.
2.1.

Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov - zmanjšanje
(vsota 2.1. do 2.14.)
Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti

2.2.

Izvzem prihodkov iz odprave ali porabe ţe obdavčenih ali delno obdavčenih
rezervacij

2.3.

Znesek

2.4.

Izvzem prihodkov za ţe obdavčene prihodke ali odprave nepotrebnih rezervacij
Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni
upoštevala

2.5.

Izvzem dividend in dohodkov, podobnih dividendam

2.6.

Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deleţev razen dobičkov, ki se izvzamejo
v skladu s 6. in 7. odstavkom 25. člena ZDDPO-2

2.7.

Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deleţev na podlagi naloţb tveganega
kapitala v druţbi tveganega kapitala, v skladu s 6. odstavkom 25. člena ZDDPO-2

2.8.

Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deleţev oziroma delnic v bankah, v
skladu s 7. odstavkom 25. člena ZDDPO-2

2.9.

Izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega
obdavčevanja

2.10.

2.11.

Izvzem prihodkov iz odpisa dolgov v postopku prisilne poravnave po ZFPPod
Izvzem prihodkov, ki so v tekočem davčnem obdobju oz. so bili v preteklih
davčnih obdobjih ţe vključeni v davčno osnovo, zaradi odprave dvojne
obdavčitve

2.12.

Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov
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2.13.

Izvzem dobičkov v primeru uveljavljanja upravičenj pri prenosu premoţenja,
zamenjavah kapitalskih deleţev, zdruţitvah in delitvah

2.14.

Zmanjšanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma
vrednostnih papirjev za neupoštevane izgube pri prenosu premoţenja,
zamenjavah kapitalskih deleţev, zdruţitvah in delitvah glede na določbe VII.
poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu
ZDoh-2

3.

Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov - povečanje
(vsota 3.1. do 3.6.)

3.1.

Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami iz 16. člena

3.2.

Povečanje prihodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena

3.3.
3.4.

Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam iz 16. člena
Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam rezidentom
iz 17. člena

3.5.

Povečanje prihodkov nerezidenta za prihodke, ki se pripišejo poslovni enoti

3.6.

Povečanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma
vrednostnih papirjev za neobdavčene dobičke pri prenosu premoţenja,
zamenjavah kapitalskih deleţev, zdruţitvah in delitvah glede na določbe VII.
poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu
ZDoh-2

4.

DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI (1 - 2 + 3)

5.

ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih

6.

Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov - zmanjšanje
(vsota 6.1. do 6.43.)

6.1.

Izvzem odhodkov iz nepridobitne dejavnosti

6.2.

Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami iz 16.
člena

6.3.

Zmanjšanje odhodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena

6.5.

Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb iz 16.
člena
Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb
rezidentov iz 17. člena

6.6.

Zmanjšanje odhodkov v znesku 50 odstotkov oblikovanih rezervacij, ki niso
davčno priznane

6.7.

Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev (razen odhodkov
prevrednotenja terjatev, ki se po računovodskih standardih prevrednotujejo
zaradi spremembe valutnega tečaja), ki se po prvem odstavku 21. člena ne
priznajo

6.8.

Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja finančnih naloţb, ki se po 22.
členu ne priznajo

6.4.

6.10.

Zmanjšanje odhodkov pri banki za odhodke prevrednotenja posojil, vrednotenih
po metodi odplačne vrednosti, za znesek nad višino, ki jo določa zakon, ki ureja
bančništvo
Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenje dobrega imena, nad zneskom,
ki presega 20 odstotkov začetno izkazane vrednosti

6.11.

Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete prihodke na podlagi mednarodnih pogodb
o izogibanju dvojnega obdavčevanja

6.12.

Nepriznani odhodki za odhodke, podobne dividendam, vključno s prikritim
izplačilom dobička

6.13.
6.14.

Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub preteklih let
Nepriznani odhodki , ki zadevajo privatno ţivljenje (6.14.1. do 6.14.2.)

6.14.1.

Stroški, ki zadevajo privatno ţivljenje lastnikov in povezanih oseb

6.9.
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6.14.2.

Stroški, ki zadevajo privatno ţivljenje drugih oseb

6.15.
6.16.

Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev
Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izreče pristojni organ

6.17.

Nepriznani odhodki za davke

6.19.

Nepriznani odhodki za obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih
dajatev
Nepriznani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, določenih v 8. b točki
prvega odstavka 30. člena

6.20.

Nepriznani odhodki za donacije

6.21.
6.22.

Nepriznani odhodki za podkupnine in druge oblike premoţenjskih koristi
Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z
zaposlitvijo, če niso obdavčeni po Zakonu o dohodnini

6.23.

Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. členom

6.24.

Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance

6.25.

Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov nadzornega sveta oz. drugega
organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora

6.26.

Nepriznani odhodki za obresti od preseţka posojil

6.27.

Nepriznani odhodki za obračunano amortizacijo, ki presega amortizacijo,
obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi
predpisanih stopenj

6.28.

Nepriznani odhodki za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, katerih
nabavna vrednost je bila predhodno odpisana in davno priznana

6.18.

6.30.

Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred
dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo,
obračunano za davčne namene, in amortizacijo, obračunano za poslovne namene
Nepriznani odhodki za rezervacije, ki jih oblikuje banka glede na posebna
tveganja, ki presegajo višino, določeno z zakonom, ki ureja bančništvo

6.31.

Nepriznani odhodki za posebne rezervacije, ki jih oblikuje borznoposredniška
druţba glede na posebna tveganja, ki presegajo višino, določeno z zakonom, ki
ureja trg vrednostnih papirjev

6.32.

Nepriznani odhodki za zavarovalno-tehnične rezervacije pri zavarovalnicah, ki
presegajo višino ali zgornjo mejo, določeno z zakonom, ki ureja zavarovalništvo

6.33.

Nepriznani odhodki za plače, druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo ter nadomestila
plače za čas odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta in zaradi drugih
odsotnosti z dela poslovodnih delavcev, prokuristov in delavcev s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi, ki presegajo znesek obračunan v skladu z zakonom
oz. pogodbo o zaposlitvi

6.34.

Nepriznani odhodki za nagrade vajencem, ki presegajo višino, določeno z
zakonom

6.29.

6.36.

Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deleţev, razen za izgube,
ki se izvzamejo v skladu s 6. in 7. odstavkom 25. člena ZDDPO-2
Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deleţev na podlagi naloţb
tveganega kapitala v druţbi tveganega kapitala, v skladu s 6. odstavkom 25.
člena ZDDPO-2

6.37.

Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deleţev oziroma delnic v
bankah, v skladu s 7. odstavkom 25. člena ZDDPO-2

6.38.

Zmanjšanje odhodkov za izgube v primeru uveljavljanja upravičenj pri prenosu
premoţenja, zamenjavah kapitalskih deleţev, zdruţitvah in delitvah

6.39.

Zmanjšanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma
vrednostnih papirjev za neobdavčene dobičke pri prenosu premoţenja,
zamenjavah kapitalskih deleţev, zdruţitvah in delitvah glede na določbe VII.
poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu

6.35.
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ZDoh-2

6.40.

Zmanjšanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri prevzemni druţbi glede na
določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri novi pravni osebi oziroma prevzemni
pravni osebi glede na določbe 2. točke 4. odstavka 51. člena Zdoh-2

6.41.

Zmanjšanje odhodkov za odhodke, ki so ţe zniţevali davčno osnovo v tekočem
ali preteklih davčnih obdobjih

6.42.
6.43.

Nepriznani odhodki v skladu s 5. odstavkom 31. člena ZUDDob
Nepriznani odhodki iz naslova udeleţbe delavcev pri dobičku v skladu z ZUDDob

7.

Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov - povečanje
(vsota 7.1. do 7.12.)

7.1.

Povečanje odhodkov za porabo rezervacij, ki ob oblikovanju niso bile ali so bile
delno priznane kot odhodek

7.2.

Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev, ki se priznajo ob
odpisu celote, ali dela terjatev, ki niso bile poplačane oz. poravnane

7.3.

Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja finančnih naloţb, ki niso bili
davčno priznani

7.5.

Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja in odpise drugih sredstev, ki se
priznajo ob prodaji oz. odtujitvi
Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja dobrega imena za preseţni
znesek, ki kot odhodek ni bil priznan.

7.6.

Povečanje odhodkov za razliko pri amortizaciji do zneska, obračunanega po
metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj

7.7.

Povečanje odhodkov za odpis do celotne nabavne vrednosti opredmetenih
osnovnih sredstev ob prenosu v uporabo

7.8.

Povečanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred
dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo,
obračunano za poslovne namene, in amortizacijo, obračunano za davčne namene

7.9.

Povečanje odhodkov nerezidenta za odhodke, ki se pripišejo poslovni enoti

7.10.

Povečanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma
vrednostnih papirjev za neupoštevane izgube pri prenosu premoţenja,
zamenjavah kapitalskih deleţev, zdruţitvah in delitvah glede na določbe VII.
poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu
ZDoh-2

7.11.

Povečanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri prevzemni druţbi glede na
določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri novi pravni osebi oziroma prevzemni
pravni osebi glede na določbe 2. točke 4. odstavka 51. člena Zdoh-2

7.12.

Povečanje odhodkov v skladu s 6. odstavkom 31. člena ZUDDob

8.

DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (5 - 6 + 7)

9.
10.

Razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki (4 - 8)
Razlika med davčno priznanimi odhodki in prihodki (8 - 4)

11.

Sprememba davčne osnove zaradi prehoda na nov način
računovodenja, pri spremembah računovodskih usmeritev, popravkih
napak in prevrednotenjih (11.1 - 11.2. + 11.3. - 11.4. + 11.5. - 11.6.)

11.1.

Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način
sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu

11.2.

Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način
sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu

11.3.

Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih
usmeritev in popravkov napak

11.4.

Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih

7.4.
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usmeritev in popravkov napak, vključno z rezervacijami za pokojnine, jubilejne
nagrade in odpravnine

11.6.

Povečanje davčne osnove za znesek preseţka iz prevrednotenja gospodarskih
kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni poslovni izid, vključno s preseţki
iz prevrednotenja sredstev, ki se amortizirajo
Zmanjšanje davčne osnove za ţe obdavčene dolgoročne rezervacije za pokojnine,
jubilejne nagrade in odpravnine pri prehodu na nov način računovodenja

12.

Povečanje davčne osnove (vsota 12.1. do 12.8.)

12.1.

Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi prodaje ali odtujitve
sredstva pred predpisanim rokom

12.2.

Znesek izkoriščene davčne olajšave za novozaposlene delavce zaradi predčasne
prekinitve delovnega razmerja

12.3.

Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete dividende in dohodke, podobne
dividendam, v višini 5% izvzetih dohodkov

11.5.

12.5.

Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deleţev, v
višini 5% izvzetih dohodkov
Povečanje davčne osnove za izvzeti del dobičkov iz odsvojitve lastniških deleţev v
primeru likvidacije oz. prenehanja zavezanca v obdobju 10 let po ustanovitvi

12.6.

Povečanje davčne osnove za ţe uveljavljene davčne izgube zaradi bistvene
spremembe dejavnosti v dveh letih po spremembi lastništva

12.7.

Povečanje davčne osnove za skrite rezerve prenosne druţbe pri zdruţitvah in
delitvah, v skladu z 38. členom ZDDPO-2

12.8.

Povečanje davčne osnove za predhodno davčno priznane odhodke iz oslabitve
terjatev, zaradi neizpolnitve pogojev za odpis

13.

DAVČNA OSNOVA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 -10), če > 0

14.

DAVČNA IZGUBA (11 + 12 - 10), če < 0

15.

Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave (vsota 15.1. do 15.17.,
vendar največ do višine davčne osnove iz zap. št. 13)

15.1.

Zmanjšanje davčne osnove za prejete obresti od kratkoročnih in dolgoročnih
vrednostnih papirjev, ki so jih do 8. aprila 1995 izdale RS, občine ali javna
podjetja, ki so jih ustanovile RS ali občine

15.2.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

15.3.

Pokrivanje izgube

15.4.

Zmanjšanje davčne osnove za neizkoriščeni del olajšave za vlaganja v opremo in
v neopredmetena dolgoročna sredstva po 1. odstavku 49. člena ZDDPO-1

15.5.

Zmanjšanje davčne osnove za neizkoriščeni del olajšave za vlaganja v opremo za
raziskave in razvoj po 2. odstavku 49. člena ZDDPO-1

15.6.
15.7.

Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po 1. stavku 1. odstavka 55. člena
Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po 3. stavku 1. odstavka 55. člena

15.8.

Olajšava za investiranje po 55. a členu

15.9.

Olajšava za pripadajoči znesek dobička, ki se izplača delavcem

15.10.

Olajšava za zaposlovanje invalidov

15.11.
15.12.

Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraţevanju
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

15.13.
15.14.

Olajšava za donacije – izplačila za humanitarne, invalidske, dobrodelne,
socialnovarstvene, znanstvene, zdravstvene, vzgojno-izobraţevalne, športne,
ekološke in religiozne namene
Olajšava za donacije – izplačila za kulturne namene in izplačila prostovoljnim
društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

15.15.

Izplačila političnim strankam

15.16.

Davčna ugodnost za začetno investicijo v ekonomski coni – vlaganja v osnovna
sredstva

12.4.
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15.17.

Davčna ugodnost za odpiranje novih delovnih mest v ekonomski coni

16.
17.

OSNOVA ZA DAVEK (13 - 15)
DAVEK (zap. št. 16 krat 20 odstotkov)

18.

Odbitek tujega davka

19.

Povečanje ali zmanjšanje davka zaradi sprememb odbitka tujega davka

20.

DAVČNA OBVEZNOST (17 - 18 + - 19)

21.
22.

Zmanjšanje davčne obveznosti za plačani znesek odtegnjenega davka
Vplačane akontacije

23.

OBVEZNOST ZA DOPLAČILO DAVKA (20 - 21- 22), če > 0

24.

PREVEČ VPLAČANE AKONTACIJE (20- 21- 22), če < 0

25.

OSNOVA ZA DOLOČITEV AKONTACIJE DAVKA

26.
27.

Akontacija (20%)
Mesečni obrok akontacije - če je akontacija večja od 400,00 EUR

28.

Trimesečni obrok akontacije - če je akontacija manjša od 400,00 EUR

Vir: MF-DURS, Priloga 1 (osnovni obrazec)

Osnovni obrazec (Priloga 1) vsebuje vključno z obrazcem za obračun davka od dohodkov
pravnih oseb, tudi podatke o davčnem zavezancu. Metodologija za izpolnjevanje obrazca
za obračun DDPO je natančno predstavljena v Prilogi 2. Sestavni del obračuna, poleg
osnovnega obrazca, so še morebitne priloge od Priloge 3 do Priloge 19. Morebitne priloge
vsebujejo naslednje podatke: podatki iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida oziroma
podatki iz drugih poročil, podatki v zvezi z razkritjem skritih rezerv v primeru zdruţitev in
delitev, podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o
izogibanju dvojnega obdavčenja, podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube, podatki v
zvezi z olajšavami, podatki v zvezi z odbitkom tujega davka, podatki v zvezi s povečanjem
ali zmanjšanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka, podatki v zvezi z
vrednostnimi papirji, podatki v zvezi z dolgoročnimi rezervacijami, podatki v zvezi z
opravljenimi nabavami storitev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev z območij drţav z
davčno ugodnejšim reţimom, podatki v zvezi s posojili med povezanimi osebami, podatki
v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami in podatki v zvezi z
ustvarjenimi dobički in izgubami iz naloţb v druţbe tveganega kapitala.
Zavezanci, ki so gospodarske druţbe, vključno z bankami, zavarovalnicami in
investicijskimi skladi, predloţijo davčni upravi tudi podatke iz :
 bilance stanja,
 izkaza poslovnega izida,
 izkaza bilančnega dobička oziroma bilančne izgube,
izdelane na podlagi zakona, ki ureja gospodarske druţbe in na podlagi računovodskih
standardov, na obrazcih, kakor jih predpisuje organizacija, ki je pooblaščena za
obdelovanje in objavljanje podatkov.
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4 NAČIN POBIRANJA DAVKA IN NADZOR

4.1 REGISTRACIJA ZAVEZANCEV
Davčni zavezanec za plačevanje davka od dohodkov pravnih oseb je vsaka pravna oseba,
ki kjerkoli neodvisno oziroma samostojno opravlja dejavnost. Davčni zavezanec opravlja
dejavnosti samostojno, če jo opravlja za svoj račun in na svojo odgovornost. Pod
dejavnostjo razumemo proizvodnjo, predelovalno, trgovsko in storitveno dejavnost,
vključno s premogovniško, kmetijsko in poklicno dejavnostjo, kot tudi izkoriščanje
premoţenja in premoţenjskih pravic, ne glede ne namen ali rezultat opravljanja
dejavnosti. Zavezancu za davek se dodeli davčna številka in se uporablja v zvezi z vsemi
davki. Uporablja se za enotno opredelitev in povezavo podatkov v evidencah, ki jih vodita
Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) in Carinska uprava Republike Slovenije.
Davčna številka je sestavljena iz osmih številk, od katerih je sedem naključno izbranih,
osma pa se izračuna po posebnem modulu.
4.1.1 DAVČNI REGISTER
Davčni register je register zavezancev za davek. Je enotna, z drugimi evidencami
povezana informatizirana baza podatkov. Vodi in upravlja ga DURS. Davčni register se
vzpostavi na podlagi davčne številke in drugih podatkov o zavezancu za davek, ki jih
davčna sluţba potrebuje za izvajanje svojih nalog. Pravni podlagi, ki urejata področje
davčnega registra sta Pravilnik o vodenju in vzdrţevanju davčnega registra (Uradni list RS,
št. 31/05, 120/07, 31/10) in Zakon o davčni sluţbi (ZDS-1; Uradni list RS, št. 1/07-UPB2,
40/09, 33/11). Podatke v registru davčnih zavezancev DURS sprotno aţurira na podlagi
obvestil zavezancev davek o spremembi podatkov ali na podlagi podatkov iz drugih
registrov in evidenc, kot so podatki iz matične knjige rojstev, matične knjige umrlih, iz
sodnega registra ter drugih uradnih evidenc.
Prijavo za vpis pravne osebe v davčni register mora predloţiti:
a) pravna oseba, zdruţenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, in
druga oseba, ki je subjekt vpisa v sodni register, Poslovni register Slovenije ali
kakšen drug register oziroma evidenco, mora v osmin dneh po vpisu v sodni
register, Poslovni register Slovenije ali drug register oziroma evidenco, sporočiti
davčnemu uradu, upoštevaje svojo organiziranost, podatke o:
 številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje
dejavnosti in pridobivanje prihodkov,
 poslovnih enotah v tujini,
 kapitalskih naloţbah doma in v tujini,
 številkah računov v tujini,
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 povezanih osebah in
 o osebi , ki vodi poslovne knjige;
b) oseba, ki nima sedeţa ali druge oblike registracije v RS, predloţi davčnemu uradu
prijavo za vpis v davčni register pred začetkom opravljanja dejavnosti na območju
RS;
c) oseba, ki je ţe vpisana v davčni register, mora v 15 dneh po nastanku spremembe
predloţi obrazec za prijavo sprememb ali dopolnitvi podatkov, ki jih vsebuje prijava
za vpis v davčni register, če jih davčni organ ne pridobi po uradni dolţnosti na
podlagi podatkov iz drugih registrov in evidenc.
K prijavi je treba priloţiti vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej. Dokumenti in
dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom so, po Zakonu o upravnih taksah, takse
prosti. Subjekt vpisa se v davčni register vpiše po uradni dolţnosti ali na podlagi prijave za
vpis v davčni register. Davčni urad izda subjektu vpisa v davčni register, v osmih dneh po
vpisu, potrdilo o vpisu ter mu dodeli davčno številko, ki se jo navede na potrdilu.
DURS si z nenehnim posodabljanjem sistema in z vzpostavitvijo najrazličnejših povezav
prizadeva, da davčni register zagotavlja kvalitetne informacije o davčnih zavezancih vsem
aplikacijam v davčni upravi in omogoča učinkovito izmenjavo podatkov tudi z drugimi
registri in uporabniki.
4.1.2 PRAVICE IN DOLŢNOSTI ZAVEZANCEV ZA DAVEK
Poslanstvo Davčne uprave Republike Slovenije je, da davčnim zavezancem zagotavlja
storitve najvišje kakovosti in jim tako pomaga pri izpolnjevanju njihovih davčnih
obveznosti s pošteno in nepristransko uporabo predpisov. Na drugi strani pa se pričakuje
tudi od davčnega zavezanca, da vestno opravlja svoje obveznosti, ki jih ima v zvezi z
odmero, prijavo in plačilom davka. Tako lahko govorimo o naslednjih pravicah in
dolţnostih zavezancev za davek.
Pravica do informiranja in seznanjenosti
Zavezanci za davek imajo pravico:
 da so pravočasno in na primeren način obveščeni o spremembah v zakonih o
obdavčenju in v drugih predpisih v zvezi z obdavčenjem ter do pojasnil o načinu
izvajanja posameznih določb predpisov o obdavčenju;
 do informacij o načinu izračunavanja in plačevanja davkov;
 do podatkov o stanju svojih davčnih terjatev in obveznosti;
 do vpogleda v podatke v davčnih evidencah.
Pravica do izdaje zavezujoče informacije
Zavezanci za davek imajo pravico, da ob izpolnjenih pogojih davčni organ izda pisno
informacijo o davčni obravnavi nameravanih transakcij oziroma nameravanih poslovnih
dogodkov.
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Pravica do pomoči
V primeru, da zavezanec za davek nima pooblaščenca oziroma svetovalca in iz nevednosti
ne uporablja procesnih pravic, ki jih ima v davčnem postopku, ga davčni organ opozori,
katera postopkovna dejanja lahko opravi za izpolnitev obveznosti in uveljavljanje pravic,
da davek pravilno in pravočasno napove, obračuna in plača ali zahteva vračilo.
Pravica do nepristranske in poštene obravnave
Zavezanci za davek imajo pravico, da jih davčni organ obravnava nepristransko. Davčni
organ pri izvrševanju svojih pooblastil in izrekanju ukrepov ne sme preseči tistega, kar je
nujno potrebno za izpolnitev ciljev predpisov o obdavčenju. Pri izbiri več moţnih pooblastil
in ukrepov davčni organ izbere tiste, ki so za zavezanca za davek ugodnejši, če se s tem
doseţe namen zakona.
Pravica do tajnosti podatkov
Zavezanci za davek imajo tudi pravico, da se podatki, ki jih posredujejo davčnemu organu
ter drugi podatki v zvezi z njihovo davčno obveznostjo, varujejo kot zaupni in se razkrijejo
samo, če zakon tako določa.
Pravica do pravnega sredstva
Če se davčni zavezanec z odločitvijo davčnega organa ne strinja, ima pravico do pravnega
sredstva. Prav tako lahko ob izpolnjenih pogojih predloţi obračun davka po izteku
predpisanega roka, popravi pomanjkljivosti oziroma pomote, popravi obračun davka, če je
davčna obveznost izkazana previsoko in predloţi obračun davka na podlagi samoprijave.
Pravica do vljudnosti
Davčni organ je pri obravnavi zavezancev za davek dolţan ravnati s skladu z načeli etike
davčnih delavcev in upoštevati osebno dostojanstvo zavezanca za davek.
Pravica do zakonite izpolnitve davčne obveznosti
Zavezanci za davek imajo pravico, da napovejo, obračunajo in plačajo le toliko davka in
na način ter v rokih, kot je določeno z zakonom ali akti na podlagi zakona.
Pravica do posebnega načina odplačevanja davčne obveznosti
Zavezanci za davek imajo pravico, da na davčni organ naslovijo vlogo, s katero zahtevajo
odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačevanja davka.
Pravica do vračila preveč plačanega davka
Če je ugotovljeno preplačilo davka, imajo zavezanci za davek pravico, da se jim preveč
plačani davek vrne.
Pravice v zvezi z davčno izvršbo
Davčni organ mora v postopku davčne izvršbe upoštevati osebno dostojanstvo zavezanca
za davek in poskrbeti, da je izvršba zanj čim manj neugodna.
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Dolţnosti pravočasnega plačevanja davčnih obveznosti
Izpolnitev davčne obveznosti je temeljna obveznost zavezanca za davek, ki jo mora
izpolniti pravočasno, ne glede na svoje druge obveznost.
Dolţnost dajanja podatkov in sodelovanja v postopku
Zavezanci za davek morajo davčnemu organu dajati resnične, pravilne in popolne
podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje davka. Poleg tega morajo navesti vsa
dejstva, na katera opirajo svoje zahtevke, in predlagati dokaze, s katerimi se ta dejstva
dokazujejo. Zavezanec za davek mora pri vodenju davčnega postopka sodelovati z
davčnim organom pri ugotavljanju dejstev v njegovo breme ali korist.
Obvezna uporaba davčne številke
Na davčnih napovedih, obračunih davka, drugih dokumentih in vlogah, naslovljenih na
davčni organ, morajo davčni zavezanci navesti svojo davčno številko.
4.1.3 SANKCIJE
Z globo od 1.600 do 25.100 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik in druga fizična oseba, ki opravlja dejavnosti, če:
1) ne predloţi ali ne predloţi v roku, določenem z Zakonom o davčni sluţbi,
davčnemu organu prijave za vpis v davčni register (drugi in četrti odstavek 44.
člena in drugi odstavek 45. člena);
2) ne predloţi ali ne predloţi v roku, določenim z Zakonom o davčni sluţbi, davčnemu
organu podatkov (tretji odstavek 44. člena in tretji odstavek 45. člena);
3) ne obvesti davčnega urada o spremembah podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis
v davčni register, v roku, določenem Z zakonom o davčni sluţbi (47. člen).
Z globo od 420 do 4.100 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika.

4.2 DAVČNO OBDOBJE TER OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE DAVKA
4.2.1 DAVČNO OBDOBJE IN PREDMET OBDAVČITVE
Pravne osebe domačega prava (rezidenti), pravne osebe tujega prava in druţbe oziroma
zdruţenja oseb po tujem pravu, vključno z druţbo civilnega prava, ki je brez pravne
osebnosti in ni zavezanec za dohodnino (nerezidenti), za dejavnost oziroma posle v
poslovni enoti oziroma preko poslovne enote v Sloveniji, morajo za določeno davčno
obdobje vloţiti obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Obveznost za davek od
dohodkov pravnih oseb, se ugotavlja na podlagi davčnega obračuna za davčno obdobje.
Davčno obdobje je po navadi koledarsko leto. Davčni zavezanec pa lahko kot davčno
obdobje izbere tudi poslovno leto, ki se razlikuje od koledarskega leta, pri čemer davčno
obdobje ne sme presegati obdobja 12 mesecev. V tem primeru mora z vlogo o izbiri
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obvestiti davčni organ, izbranega davčnega obdobja pa ne sme spreminjati najmanj tri
leta.
Predmet obdavčitve na podlagi zakona (ZDDPO-2) so naslednji dohodki:
 dobiček rezidenta in dobiček nerezidenta, ki ga dosega z opravljanjem dejavnosti
oziroma poslov v poslovni enoti ali preko poslovne enote, ki se nahaja v Sloveniji,
 dohodki rezidenta in nerezidenta, za katere je določena obveznost davčnega
odtegljaja (ZDDPO-2, 70. člen).
4.2.2 OBRAČUN PO NAČELU SAMOOBDAVČITVE
Davek od dohodkov pravnih oseb, glede na način ugotavljanja in plačevanja davčne
obveznosti, uvrščamo med obvezne dajatve, za katere velja načelo samoobdavčitve.
Davčni zavezanec je torej sam dolţan sestaviti in predloţiti davčni obračun in na podlagi
davčnega obračuna tudi sam izpolniti obveznost. Osnovna funkcija izdelave davčnega
obračuna je ugotoviti osnovo za obdavčitev dohodka. Pri njegovem sestavljanju gre
predvsem za davčno politiko kot posebno vrsto politike, ko jo je mogoče uresničevati
znotraj davčnih olajšav in drugih oblik zmanjšanja davka ali kot odlaganje plačila davka na
kasnejša obdobja. Pri izdelavi davčnega obračuna oziroma davčnega izkaza morajo
zavezanci upoštevati računovodska pravila vrednotenja in temeljne računovodske
predpostavke.
Davčni obračun mora vsebovati vse podatke, potrebne za izračun in nadzor pravilnosti
izračuna davka, pri čemer mora ugotoviti davčno osnovo in uporabiti davčno stopnjo ter
upoštevati olajšave. Oblika obračuna je predpisana z zakonom ali pa jo predpiše minister
pristojen za finance. Davčni obračun mora vsebovati tudi vse podatke iz evidenc, ki ji
davčni zavezanec vodi v skladu z drugimi predpisi in računovodskimi standardi, in iz
poročil, ki jih davčni zavezanec sestavlja v skladu s posebnimi predpisi in računovodskimi
standardi.
4.2.3 PREDLOŢITEV DAVČNEGA OBRAČUNA
Davčni zavezanec mora predloţiti davčni obračun pristojnemu davčnemu uradu oziroma
Posebnemu davčnem uradu. Pristojni davčni urad je tisti davčni urad, pri katerem je
zavezanec za davek vpisan v davčni register. Za banke, hranilnice, zavarovalnice, druţbe,
ki prirejajo trajne klasične igre na srečo oziroma posebne igre na srečo, ter druţbe, ki
prirejajo posebne igre na srečo v igralniških salonih, borze, borznoposredniške druţbe,
investicijske druţbe, druţbe za upravljanje, pokojninske druţbe in klirinško depotne
druţbe ter gospodarske druţbe, katerih skupni prihodki so v preteklem davčnem obdobju
presegli 50.000.000,00 EUR, je pristojen Posebni davčni urad.
Zavezanec za DDPO mora obvezno predloţiti obračun davka od dohodkov pravnih oseb
davčnemu organu:
 do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, če ima zavezanec za davek davčno
obdobje enako koledarskemu letu;
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najpozneje v teh mesecih od začetka tekočega poslovnega leta za preteklo
poslovno leto, če davčni zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki
se razlikuje od koledarskega leta in je enako poslovnemu letu.

Davčni obračun mora predloţiti tudi davčni zavezanec, ki je v skladu z zakonom o
obdavčenju oproščen plačila davka in davčni zavezanec, ki ugotovi, da nista nastali niti
davčna obveznost niti terjatev iz naslova davka. To je potrebno zaradi moţnosti
kasnejšega nadzora nad pravilnostjo teh ugotovitev.
Davčnemu zavezancu, ki iz opravičljivih razlogov, ki jih ni mogel predvideti, ne more
predloţiti davčnega obračuna v predpisanem roku, davčni organ na njegov predlog dovoli
predloţitev davčnega obračuna po izteku predpisanega roka. Pogoja za uporabo tega
instituta sta:
 da zavezanec ni mogel predloţiti davčnega obračuna v predpisanem roku in
 da zavezanec navede utemeljene opravičljive razloge za zamudo, ki jih ni mogel
predvideti oziroma odvrniti in preprečujejo predloţitev davčnega obračuna v
predpisanem roku. Opravičljivi razlogi so na primer: naravne nesreče, poţar, smrt
v druţini in podobno. Dokazno breme o obstoju razlogov je na zavezancu. Če
dokazov ne more ali še ne more predloţiti, mora to pojasniti. Organ v tem primeru
sklepa, ali bodo razlogi dejansko nastopili.
V primeru, da davčni zavezanec odda napačen ali pomanjkljiv davčni obračun, lahko te
pomanjkljivosti oziroma pomote popravi v roku 30 dni po poteku roka za preloţitev
davčnega obračuna. Gre za formalne pomanjkljivosti oziroma pomote v imenih in
številkah, pisne ali računske pomote. Popravi jih tako, da predloţi nov obračun, na
katerem navede, da je popravek prejšnjega. Popravljen davčni obrazec učinkuje od
dneva, od katerega je imel učinek davčni obračun, ki se popravlja, če davčni zavezanec v
popravljenem obračunu poveča davčno obveznost. Če davčni zavezanec zniţa davčno
obveznost, popravljen davčni obračun učinkuje od dneva predloţitve popravljenega
obračuna. Učinki popravljenega obračuna imajo za posledico doplačilo davka oziroma
vračilo davka. Vendar pa zavezanec v primeru povečane davčne obveznosti ne obračuna
in ne plača za ta čas zamudnih obresti oziroma v primeru zniţane obrestne mere ne more
zahtevati obresti od preveč obračunanega in plačanega davka.
Kadar pride do prenehanja davčnega zavezanca, to je stečaj, vse oblike likvidacije (redna
in sodna), prenehanje brez likvidacije (izbris po zakonu, ki ureja finančno poslovanje
podjetij, prenehanje po skrajšanem postopku), sestavi davčni zavezanec davčni obračun
na dan pred začetkom prenehanja in ga predloţi davčnemu organu v 30 dneh od dneva,
ko se je začel postopek prenehanja. Za posamezne oblike prenehanj so določena še
posebna pravila glede sestavljanja in predlaganja davčnega obračuna. Posebna pravila so
določena tudi za postopek prisilne poravnave in za postopke materialnih statusnih
preoblikovanj.
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Zavezanec predloţi davčnemu organu davčni obračun na obrazcu DDPO, ki je priloga 1
Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št.
67/10), katerega se izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca DDPO, ki je
priloga 2 tega pravilnika. Zavezanec poleg tega predloţi tudi podatke v skladu z
metodologijo, ki je priloga 3 omenjenega pravilnika, ter podatke na obrazcih, ki so skupaj
s posamezno metodologijo za izpolnjevanje posamezne priloge (priloge 3 a do 19)
Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Zavezanec poleg
obračuna DDPO, ki ga izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca, predloţi
tudi:
 priloge, ki so sestavni del davčnega obračuna in so objavljene v Pravilniku o
davčnem obračunu DDPO (Uradni list RS, št. 67/10),
 Obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj, ki je
določen s Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in
razvoj (Uradni list RS, št. 138/06),
 Obrazec za uveljavljanje davčne regijske olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj,
ki je določen u Uredbo o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (Uradni list
RS, št 110/07) in
 Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje – Pomurje ter Obrazec
za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje – Pomurje, ki je določen z Uredbo
o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne
olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 (Uradni list RS,
št. 3/10).
Davčni zavezanci predloţijo davčni obračun v elektronski obliki preko sistema e-Davki. Za
oddajo obrazca preko tega sistema, mora davčni zavezanec predhodno pridobiti digitalno
potrdilo. Davčna uprava Republike Slovenije je pripravila program za vnos podatkov za
obračun DDPO. Zavezanci si ga lahko prevzamejo s spletnih strani DURS-a.

4.3 PLAČEVANJE DAVKA
Po oddaji obračuna, mora davčni zavezanec tudi sam izpolniti svojo davčno obveznost. V
skladu z 69. členom ZDDPO-2 rezident in nerezident za dejavnost oziroma posle, ki jo
opravlja v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji med davčnim obdobjem
plačuje akontacije davka. Akontacija davka se določi na podlagi podatkov po davčnem
obračunu, ki so podlaga za ugotovitev davka za minulo davčno obdobje, potem ko so bili
upoštevani tudi plačani zneski davka, ki je bil odtegnjen od posameznega dohodka
oziroma z davčnim odtegljajem. Za plačano akontacijo davka se rezidentu in nerezidentu
od dohodkov, ki jih dosega z opravljanjem dejavnosti oziroma poslov v poslovni enoti ali
preko poslovne enote v Sloveniji, zmanjša obveznost za plačilo davka po davčnem
obračunu za posamezno davčno obdobje. Davčno obveznost davčni zavezanec zmanjša za
plačani znesek odtegnjenega davka in vplačane akontacije. Pozitivna razlika je znesek
davka, ki ga mora doplačati, negativna razlika oziroma preplačilo davka, če presega 10
EUR, se davčnemu zavezancu vrne po uradni dolţnosti v tridesetih dneh od dneva
predloţitve davčnega obračuna.
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Če davčni zavezanec ni uveljavljal odbitka za dohodke, vštete v davčno osnovo, lahko
zahteva vračilo ţe obračunanega in plačanega davka. Na primer, da zavezanec v davčni
obračun za leto 2010 vključi obresti, obračunane od v tujino danega posojila, ki pa še niso
bile nakazane in zato tudi davčni odtegljaj še ni bil obračunan, potem v obračunu za leto
2010 še ne bo mogel uveljaviti odbitka v tujini plačanega davka. Uveljavil ga bo lahko
šele, ko bo ta ob nakazilu obresti v Slovenijo, to je lahko naslednje leto ali kasneje, tudi
dejansko plačan. To bo storil tako, da bo zahteval vračilo davka, plačanega za leto 2010,
v katerem so bile obresti vštete v davčno osnovo.
Razliko med izračunanim davkom in plačano akontacijo mora davčni zavezanec plačati v
roku trideset dni od predloţitve davčnega obračuna, preveč plačano akontacijo pa nam
mora davčni organ samodejno vrniti najkasneje v tridesetih dneh po predloţitvi davčnega
obračuna. V primeru prenehanja davčnega zavezanca, postopka prisilne poravnave in pri
statusnih spremembah, se davek plača hkrati s predloţitvijo obračuna.
Med davčnim obdobjem davčni zavezanec plačuje akontacije davka v mesečnih ali
trimesečnih obrokih in sicer:
 v mesečnih obrokih, če znesek akontacije presega 400 EUR,
 v trimesečnih obrokih, če znesek akontacije ne presega 400 EUR.
Obroki akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in
morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti. Tako mesečne akontacije zapadejo v
plačilo desetega v mesecu za pretekli mesec in trimesečne akontacije zapadejo desetega v
mesecu za preteklo trimesečje.
Če je davčna osnova ugotovljena za obdobje, krajše od enega leta, je treba letno osnovo
za plačilo akontacij preračunati na letno raven. Letni znesek davčne obveznosti
izračunamo kot zmnoţek davčne osnove in stopnje (20 %, 0%). Izračunan znesek, če
presega 400 EUR, delimo z dvanajst in dobimo znesek mesečnega obroka akontacije. Če
je dobljena letna obveznost 400 EUR ali manjša, pa znesek delimo s štiri (trimesečna
akontacija).
Pri plačevanju akontacij mora davčni zavezanec upoštevati tudi razlike na račun prevelikih
oziroma premajhnih akontacij v prvih mesecih tega leta in sicer v času do predloţitve
davčnega obračuna za preteklo obdobje, na podlagi katerega se ugotavlja tudi velikost
akontacij v tekočem obdobju. Tako mora davčni zavezanec razliko za ţe dospele obroke
(praviloma januar in februar) plačati pri prvi akontaciji po predloţitvi davčnega obračuna,
preostale akontacije do konca leta pa ustrezno povečati. Če pa bodo akontacije v tekočem
obdobju na podlagi davčne osnove v davčnem obračunu za preteklo obdobje, manjše od
tistih, plačanih pred predloţitvijo obračuna, je razumljivo, da bodo naslednje akontacije
tudi ustrezno manjše. Tudi v takem primeru se poračunajo ţe v plačilo zapadle in plačane
akontacije in se razlika oziroma znesek preplačila vrne ali pobota.
Davčni zavezanec, ki prične poslovati, sam izračuna akontacijo davka, ki je enaka znesku
davka, izračunanega glede na višino predvidene davčne osnove davčnega obdobja, za
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katerega se plačuje akontacija. Obrazloţeni izračun predvidene davčne osnove v davčnem
obdobju, višino akontacije ter obrokov akontacije, predloţi davčnemu organu v osmih
dneh po vpisu v primarni register oziroma uradno evidenco. Obrazloţeni izračun predloţi
davčni zavezanec ne glede na to, če je izračunal dobiček ali izgubo.
Obveznost za davek od dobička, kot posledica dobička preteklega leta, nastopi šele v
tekočem letu. Slabši poslovni izid in likvidnost tekočega leta, v primerjavi s preteklim
letom, je lahko resna groţnja likvidnosti, saj visoka obveznost za davek od dobička izhaja
iz poslovnega izida preteklega leta. Tako bo imelo podjetje v naslednjem letu izdatke iz
naslova visokih akontacij davka od dobička in izdatke ob dospelih obveznostih zaradi
morebitnih novih naloţb. Morebitna izplačila dividend lahko še poslabšajo likvidnost.
Zakon o davčnem postopku dopušča moţnost, da davčni zavezanec pri pristojnem
davčnem organu zaprosi za zmanjšanje plačila akontacij, če ugotovi, da so akontacije,
glede na pričakovane poslovne izide, prevelike. To mora storiti najkasneje trideset dni
pred dospelostjo obroka akontacije. Vlogi mora priloţiti davčni obračun za davčno obdobje
pred vloţitvijo vloge, oceno davčne osnove za tekoče leto in podatke, ki dokazujejo
spremembo davčne osnove. Na drugi strani pa ima tudi davčni organ pravico z odločbo
določiti novo velikost akontacije, če pri nadzoru zavezančevega poslovanja ugotovi, da
akontacija ne ustreza pričakovanemu poslovnemu izidu.

4.4 DAVČNI INŠPEKCIJSKI NADZOR
V drţavah EU lahko srečamo različne načine organiziranja davčnih uprav. Nekatere drţave
so celo uvedle finančno policijo. Enotno vsem davčnim upravam pa je, da skrbijo za
odmero, obračunavanje, nadzor in izterjevanje davkov in drugih dajatev. Naloge davčne
sluţbe v RS opravlja Davčna uprava Republike Slovenije, ki je organ v sestavi ministrstva,
pristojnega za finance. Davčni nadzor opravlja davčni organ s kontrolo in inšpekcijskimi
pregledi. Naloge nadzora se opravljajo na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,
zakona o davčni sluţbi in zakona, ki ureja upravo.
Kontrola obsega preverjanje pravilnosti in pravočasnosti vlaganja davčnih napovedi in
davčnih obračunov, obračunavanja in plačevanja davkov na podlagi obrazcev in drugih
predpisanih podatkov. Kontrola se praviloma opravlja v prostorih davčnega organa.
Inšpekcijski pregled obsega preverjanje pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja
davkov, poslovanja davčnih zavezancev, preverjanje knjigovodskih in drugih evidenc,
ugotavljanje neprijavljenih dohodkov in odrejanje ukrepov, določenih z zakonom.
Davčni inšpekcijski nadzor (DIN) je del davčnega nadzora, ki obsega nadzor nad
izvajanjem oziroma upoštevanjem zakonov o obdavčenju in Zakona o davčnem postopku.
Opravlja se tako v korist kot v breme zavezanca za davek. Nanašati se mora predvsem na
tista dejstva in okoliščine, ki lahko vplivajo na povečanje ali zmanjšanje davčne
obveznosti, ali ki vplivajo na prenos davčne obveznosti med davčnimi obdobji.
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4.4.1 TEMELJNI PREDPISI
Postopek DIN ureja ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/2006 in 24/2008 – ZDDKIS), ki v
2. členu določa, da se za vprašanja davčnega postopka, ki niso urejena:
 z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo,
 z zakonom o obdavčenju,
 z ZDavP-2,
 zakonom, ki ureja davčno sluţbo,
 zakonom, ki ureja carinsko sluţbo ali
 zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor,
uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
4.4.2 OBSEG IN ČASOVNO OBDOBJE DAVČNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA
Izbor zavezancev za DIN se opravi na podlagi objektivnih kriterijev, ki morajo upoštevati
 načelo enakomernega inšpekcijskega nadziranja vseh zavezancev za davek in
 načelo pomembnosti davka, ki ga zavezanec za davek prispeva v javnofinančnih
prihodkih.
Objektivni kriteriji so pripravljeni zlasti na podlagi statističnih metod, naključnega izbora in
predhodnih ugotovitev v postopkih nadzora. Na podlagi teh kriterijev, davčni organ
pripravi letni načrt inšpekcijskega nadzora. V letni načrt se lahko vključi tudi DIN pri
zavezancih za davek na predlog pristojnih drţavnih organov ali če to narekujejo
ugotovitve v postopku davčnega nadzora. Zavezanec za davek nima pravice zahtevati
določenega načina izbora. Ima pa dolţnost, da davčnemu organu da na razpolago vse
podatke, potrebne za pobiranje davkov, ter omogoči davčnemu organu vpogled v svojo
dokumentacijo. Na zahtevo davčnega organa mora zagotoviti tudi dokumentacijo, s katero
razpolaga povezana oseba, določena z zakonom o obdavčenju, ki ni ustanovljena v RS ali
ne prebiva v RS. Z globo od 1.600 do 25.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne predloţi
dokumentacije ali ne da pojasnil v zvezi s predmetom davčnega nadzora ali ovira davčni
nadzor. Z globo od 400 do 4.000 evrov se kaznuje za navedeno, tudi odgovorna oseba
davčnih zavezancev.
DIN je lahko:
a) celostni, ki obsega vsa področja poslovanja oziroma vse vrste davkov za eno ali
več davčnih obdobij, in
b) delni, ki obsega posamezna področja poslovanja oziroma je omejen na enega ali
več davkov oziroma eno ali več davčnih obdobij.
DIN pri pravnih osebah lahko vključuje tudi razmerja med lastniki pravnih oseb in
pravnimi osebami oziroma člani pravnih oseb in pravnimi osebami.
Časovno obdobje v katerem je moţno izvesti DIN, je vezano na zastaranje pravice do
odmere davka. Pravica do odmere davka zastara v petih letih od dneva, ko bi bilo treba
davek obračunati, odtegniti, odmeriti ali plačati. Pri velikih gospodarskih druţbah se DIN
praviloma nadaljuje od zadnjega davčnega obdobja, za katerega je bil opravljen
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predhodni DIN. Pri pravnih osebah, ki niso velike gospodarske druţbe in pri fizičnih
osebah, ki opravljajo neodvisno samostojno dejavnost, obsega DIN največ tri predhodna
davčna obdobja, če gre za davčno obdobje, ki je enako koledarskemu letu oziroma
poslovnemu letu, oziroma največ 36 mesecev, če gre za davčno obdobje, ki ni enako
koledarskemu oziroma poslovnemu letu. DIN se lahko razširi tudi na predhodna obdobja
in druge vrste davka, če obstaja sum zmanjšanja davčne obveznosti zaradi neplačila
davkov.
4.4.3 POTEK DAVČNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA
Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih
predpisov. Inšpekcijski nadzor izvršujejo inšpektorji, kot uradne osebe s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi. Če ni s predpisi o posamezni inšpekciji drugače določeno, je
lahko za inšpektorja imenovana oseba, ki ima:
 predpisano izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih usluţbencev,
 ustrezne delovne izkušnje, določene s predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in
sistematizacijo v organih drţavne uprave in
 opravljen strokovni izpit za inšpektorja.
DIN se začne z vročitvijo sklepa in osem dni po njegovi vročitvi, lahko inšpektor začne
opravljati inšpekcijski nadzor. V primeru, da bi se z vročitvijo sklepa ogrozil namen
inšpekcijskega nadzora, se le ta zavezancu ne vroči in se DIN začne, ko davčni inšpektor
pri zavezancu za davek opravi kakršno koli dejanje z namenom opravljanja davčnega
inšpekcijskega nadzora.
Z začetkom DIN oziroma z vročitvijo sklepa o DIN je povezan institut samoprijave, s
katerim se ţeli zavezance za davek spodbuditi k temu, da bi morebitne kasneje
ugotovljene nepravilnosti v obračunih davka in davčnih napovedih sporočili davčnemu
organu. Samoprijava je mogoča najpozneje do vročitve sklepa o začetku DIN, oziroma do
začetka postopka o prekršku, oziroma do začetka kazenskega postopka.
Pravna oseba opravlja dejanja v DIN po zakonitem zastopniku. Zavezanec za davek lahko
določi pooblaščenca, ki ga zastopa v DIN, razen pri dejanjih pri katerih mora zavezanec
sam dajati izjave. Zavezanec za davek lahko imenuje osebo za dajanje podatkov in
pojasnil. Če davčni inšpektor oceni, da zavezanec za davek ali ta oseba ne dajeta
zadostnih podatkov in pojasnil, lahko zahteva podatke od drugih zaposlenih ali od tretjih
oseb. V zakonsko določenih primerih postavi davčni inšpektor zavezancu za davek
začasnega zastopnika. Med drugim tudi takrat, kadar je treba opraviti dejanje, ki ga ni
mogoče odloţiti, zavezanca za davek oziroma njegovega pooblaščenca ali zastopnika pa ni
mogoče pravočasno povabiti.
DIN se opravlja v poslovnih prostorih zavezanca za davek, ki opravlja dejavnost, lahko pa
tudi v poslovnih prostorih, kjer se zanj vodijo oziroma hranijo poslovne knjige in druge
evidence. Za ta namen mora dati zavezanec za davek na razpolago primeren delovni
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prostor in potrebne pripomočke. Če poslovni prostor zavezanca za davek ni primeren za
opravljanje DIN in če obstajajo drugi razlogi, kot na primer narava dejavnosti zavezanca
za davek, se lahko inšpekcijski nadzor opravlja v prostorih davčnega organa. DIN se lahko
opravlja tudi v stanovanjskih prostorih, ki jih je zavezanec za davek določil kot svoj sedeţ
ali poslovni prostor. Običajno se DIN opravlja v poslovnem delovnem času, če pa se izvaja
izven le tega, mora na to pristati zavezanec za davek ali pa je to nujno potrebno zaradi
namena davčnega inšpekcijskega nadzora.
Zavezanec za davek ima pravico, da je prisoten in da je tekoče obveščen o pomembnih
dejstvih in dokazih. V primerih, če to onemogoča potek ali namen davčnega
inšpekcijskega nadzora, davčni inšpektor ni dolţan obveščati davčnega zavezanca. Davčni
inšpektor, ki opravlja DIN, mora skrbeti za red pri delu in za dostojanstvo organa.
Opravlja DIN, preprečuje in odkriva davčne prekrške ter druga kazniva ravnanja in odloča
v davčnem postopku. Pri opravljanju teh nalog ima davčni inšpektor pravico:















ogledati si in pregledati vsa zemljišča, poslovne prostore in druge prostore, ki se
uporabljajo za opravljanje dejavnosti ali pridobivanje dohodkov,
vstopiti in pregledati poslovne in druge prostore (razen stanovanj), ki ne pripadajo
zavezancu, ker obstaja sum, da zavezanec v njih opravlja dejavnost,
pregledati prostore, objekte, naprave, delovna sredstva, napeljave, predmete,
blago, stvari, snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente,
pregledati evidence o zaposlenih, njihovem številu, pogodbah in dohodkih ter jih
primerjati s prijavljenimi podatki in podatki iz uradnih evidenc,
zaslišati stranke in priče v upravnem postopku,
pregledati listine, ki dokazujejo pravni status zavezanca za davek ter druge listine
in dokumente, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb,
brezplačno pridobiti in uporabljati osebne in druge podatke iz uradnih evidenc in
drugih zbirk podatkov, ki se nanašajo na zavezanca za davek in so potrebni za
izvedbo nalog davčnega inšpektorja,
fotografirati ali posneti na drug nosilec vizualnih podatkov osebe, prostore,
objekte, napeljave, in druge predmete,
reproducirati listine, avdiovizualne zapise in druge dokumente,
preveriti listine, ki spremljajo blago na poti oziroma pri transportu,
zbirati in pridobivati potrebna obvestila in podatke od oseb, ki bi utegnili biti
koristni za preprečevanje in odkrivanje kršitev predpisov o obdavčenju,
za največ 30 (izjemoma največ do 90 dni, če gre za obseţen in dolgotrajen DIN)
dni zaseči listine, predmete, vzorce, evidence in druge dokumente,
zavezancu za davek za največ tri dni prepovedati opravljati dejavnost.

O rezultatih DIN opravi davčni inšpektor z zavezancem za davek sklepni pogovor. Ga
opozori na sporna dejstva, ki vplivajo na obdavčenje, na pravne posledice ugotovitev in
na davčne učinke teh ugotovitev. Po končanem DIN se sestavi zapisnik, v katerem se
navedejo dejstva in dokazi, pomembni za obdavčenje zavezanca za davek in se mu vroči
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najkasneje v desetih dneh po končanem pregledu. Zavezanec lahko poda nanj pripombe v
dvajsetih dneh po vročitvi zapisnika.
V primeru ugotovljenih nepravilnosti, ki vplivajo na višino davčne obveznosti, izda davčni
organ po končanem DIN odmerno odločbo. Izda jo najpozneje v tridesetih dneh od dneva
prejema pripomb na zapisnik o DIN oziroma od dneva, ko je iztekel rok za pripombe. O
pripombah se mora davčni organ izjaviti v odločbi. Davek izračunan v odmerni odločbi,
mora biti plačan v tridesetih dneh od vročitve odločbe. Pritoţba zoper odmerno odločbo,
izdano v davčnem inšpekcijskem nadzoru, se lahko vloţi v roku trideset dni od vročitve
odločbe, vendar ne zadrţi njene izvršitve.
4.4.4 STROŠKI POSTOPKA
Stroški za prihod, zamuda časa in izgubljeni zasluţek bremenijo vsakega zavezanca za
davek, ki jih ima zaradi davčnega postopka. Stroški davčnega organa, kot so: potni stroški
uradnih oseb, stroški za oglase, obrazce in podobno, ki nastanejo v postopku, začetem po
uradni dolţnosti, bremenijo davčni organ, ki je začel davčni postopek.
Stroški davčnega postopka, kot so: izdatki za upravne takse, pravno zastopanje in
strokovno pomoč, izdatki za priče, izvedence, tolmače in ogled, gredo v breme davčnega
organa, če se je postopek končal ugodno za zavezanca za davek. Če pa se je postopek
končal neugodno za zavezanca za davek, gredo stroški v njegovo breme. Stroške
postopka trpi zavezanec za davek, če so bile v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora
ugotovljene nepravilnosti, ki imajo za posledico višjo davčno obveznost. Obračuna se le
stroške postopka DIN, ki so bili nujni za ugotovitev dejstev, ki dokazujejo, da je zavezanec
kršil zakon ali drug predpis. Zavezanec za davek trpi le stroške dejanj oziroma opravil v
postopku DIN, ki se nanašajo na tisti del nadzora, pri katerem so bile ugotovljene
nepravilnosti, če je za del predmeta nadzora ugotovljeno, da kršitev ni bilo.
Stroške postopka v vsakem primeru plača udeleţenec v postopku, če jih je povzročil po
svoji krivdi. Povrnitev stroškov mora zavezanec za davek zahtevati do izdaje odločbe, sicer
izgubi pravico do povrnitve stroškov.

42

5 PRORAČUN REPUBLIKE SLOVENIJE
DOHODKOV PRAVNIH OSEB

IN

DAVEK

OD

5.1 PRORAČUN REPUBLIKE SLOVENIJE
Definicije financ so v teoriji zelo različne in so odvisne od pojmovanja nalog drţave in
druţbenopolitične in ekonomske ureditve posamezne drţave. Pojem finance na splošno
označuje denarne posle in gospodarjenje z denarjem. Osnova za določitev pojma, obsega
in nalog financ je zadovoljevanje skupnih potreb oţjih ali širših teritorialnih skupnosti,
predvsem s pomočjo denarja. Pri zasledovanju svojih ciljev na področju proračunske
politike opravlja drţava tri osnovne funkcije: alokacijo finančnih virov, prerazdelitev
dohodka in stabilizacijo.
Da bi drţava lahko izvajala vse potrebne funkcije mora za svoje delovanje, med drugim
pridobiti zadostna sredstva in ta sredstva razdeliti ter jih odgovorno, učinkovito in
uspešno uporabiti. Proračun predstavlja bilanco javnih prihodkov in odhodkov ter je
sestavljen iz štirih entitet: drţavnega proračuna, občinskih proračunov, Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) in Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS). Podatki vseh štirih entitet so predstavljeni v konsolidirani bilanci javnih
financ. Drţavni proračun je pomemben instrument, ki ga ima vlada na voljo pri izvajanju
večletne makroekonomske politike, katere cilj je zagotavljanje javnih financ in
pospeševanje gospodarskega in druţbenega razvoja. Proračun RS je akt drţave, s katerim
so predvideni vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki drţave za eno leto,
ki je enako koledarskemu letu. Sprejeme ga Drţavni zbor po posebnem, predpisanem
postopku in sicer pred začetkom leta, na katerega se proračun nanaša.
Sestavni deli proračuna:
a) Splošni del proračuna
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Izkazujejo se prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne),
kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn
javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki zajemajo
tekoče odhodke, tekoče transferje, investicijske odhodke ter investicijske
transfere.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB
Zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za drţavo nimajo značaja
odhodkov (nepovratno dana sredstva), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil
finančnih naloţb oziroma kapitalskih vlog drţave v javna in zasebna podjetja,
banke in druge finančne institucije. Na strani prejemkov pa so v tem računu
izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, ampak so to sredstva iz
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naslova prejetih vračil posojenih sredstev drţave oziroma prejetih sredstev iz
naslova prodaje kapitalskih deleţev drţave v podjetjih, bankah in drugih finančnih
institucijah.
RAČUN FINANCIRANJA
V tem računu se izkazujejo tokovi zadolţevanja in odplačil dolgov, povezanih s
servisiranjem dolga drţave, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je
salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naloţb.
Zadolţevanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter na
sredstva, pridobljena z izdajo drţavnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem
trgu. Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter
odplačila glavnice zapadlih drţavnih vrednostnih papirjev. V računu financiranja se
kot saldo izkazuje tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med
proračunskim letom.
b) Posebni del proračuna
Pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih
proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja
predstavljene po politikah, programih, podprogramih in dejavnostih.
c) Načrt razvojnih programov
V načrtu razvojnih programov se odhodki načrtujejo po strukturi programske
klasifikacije, posameznih ukrepih in projektih ter virih financiranja po posameznih
letih za celovito izvedbo projektov in ukrepov.
Minister pristojen za finance, predpiše členitev bilance prihodkov in odhodkov, računa
finančnih terjatev in naloţb ter računa financiranja za drţavni in občinske proračune,
finančne načrte neposrednih in posrednih uporabnikov, ZZZS in ZPIZ, oba v obveznem
delu zavarovanja, po ekonomski in funkcionalni klasifikaciji.
Proračun je le predračun pričakovanih javnih prihodkov in odhodkov. Dejanski zneski so
lahko vidni šele, ko je končano izvajanje proračuna, to je po letu, za katerega je bil
sprejet proračun. V Republiki Sloveniji je najvišji organ nadzora proračuna Računsko
sodišče. In dejansko sliko izvajanja proračuna pokaţe, zaključni račun proračuna, ko ga
pregleda Računsko sodišče.

5.2 DDPO IN PRORAČUN RS
Javni sektor za izvajanje svojih nalog potrebuje sredstva, ki jih na različne načine
prispevajo drţavljani. Gre torej za transfer denarnih sredstev iz zasebnega v javni sektor.
Prihodke javnega sektorja tako delimo na:
 davčne prihodke,
 nedavčne prihodke,
 kapitalske prihodke,
 prejete donacije,
 transferne prihodke in
 prejeta sredstva iz evropske unije.
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Ţe samo ime davek od dohodkov pravnih oseb nam pove, da DDPO spada med davčne
prihodke javnega sektorja. Davke lahko sicer klasificiramo na različne načine. Najbolj
podrobno klasifikacijo uporablja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
(OECD). Pri tej klasifikaciji se davki delijo glede na to, kaj je predmet obdavčitve. Takšna
klasifikacija omogoča primerjave med drţavami, čeprav natančno primerjanje zaradi
različnosti davčnih sistemov in vodenja davčne politike, ni moţno. DDPO je torej davčni
prihodek in podrobneje je razvrščen med davke na dohodek in dobiček, kar je razvidno iz
tabele številka 5.
Tabela 5: Davčni prihodki

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN
DELOVNO SILO
DAVKI NA PREMOŢENJE

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO
IN TRANSAKCIJE
DRUGI DAVKI

Dohodnina
Davek od dohodkov pravnih oseb
Drugi davki na dohodek in dobiček
Prispevki zaposlenih
Prispevki delodajalcev
Prispevki samozaposlenih
Ostali prispevki za socialno varnost
Davek na izplačane plače (ukinjen leta 2010)
Posebni davek na določene prejemke
Davki na nepremičnine
Davki na premičnine
Davki na dediščine in darila
Davki na promet nepremičnin in na finančno
premoţenje
Davek na dodano vrednost
Drugi davki na blago in storitve
Trošarine
Dobički fiskalnih monopolov
Davki na posebne storitve
Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje
dejavnosti
Letna povračila za uporabo cest
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
Davki na motorna vozila
Carine
Druge uvozne dajatve
Drugi davki

Vir: Bilten javnih financ (julij , avgust 2011)

Davčni in nedavčni prihodki skupaj tvorijo tekoče javnofinančne prihodke.
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Davčni prihodki vsebujejo prihodke od vseh davkov in prispevkov za socialno varnost. Za
davke je značilno, da so obvezna dajatev, ki predstavlja enostranski prisilni odvzem
realnega dohodka. Posameznik pri plačevanju davka ne dobi neposredno protiusluge s
strani drţave, vsaj ne hkrati s plačilom. Pri plačevanju prispevkov, ki so ravno tako
obvezna dajatev, smo pri njihovem plačevanju deleţni določenih pravic. Nedavčni in drugi
prihodki vsebujejo prihodke od prodaje blaga in storitev, različnih taks in pristojbin, glob
in denarnih kazni, sredstev od prodaje drţavnega premoţenja, razne donacije, dobička
javnih podjetij ipd. Njihova značilnost je, da niso prisilna dajatev in drţava neposredno
ponudi svojo storitev. V bistvu je plačevanje nedavčnih prihodkov dosti bolj pravična
dajatev, saj drţavljani vedo, kaj so plačali, poleg tega se plača storitev, ki se potrebuje.
Vendar pa plačevanje nedavčnih prihodkov ne bi zadostovalo za izvajanje funkcij, ki jih
opravlja drţava. Nedavčni prihodki tako zavzemajo le skromen deleţ vseh javnofinančnih
prihodkov. V Sloveniji je bil leta 2010 deleţ davčnih prihodkov 86,85 %, nedavčnih in
drugih prihodkov pa skupaj le 13,15% vseh javnofinančnih prihodkov.
Tabela 6: Prihodki javnega sektorja RS v letu 2010

Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacije
Transferni prihodki
Prejeta sredstva iz EU

12.848.421.985
923.048.139
175.725.667
12.622.364
109.543.603
724.676.397

Deleţ davkov v skupnih
prihodkih (v %)
86,85
6,24
1,19
0,08
0,74
4,90

SKUPAJ PRIHODKI

14.794.038.156

100,00

Prihodki

v EUR

Vir: Ministrstvo za finance, Konsolidirana globalna bilanca javnega financiranja 2010

Bilanca javnega financiranja je konsolidirani zbirni račun prihodkov in odhodkov vseh štirih
blagajn javnega financiranja v Sloveniji. Medsebojni tokovi med posameznimi
javnofinančnimi blagajnami pa so izločeni (konsolidirani). V bilanco niso zajeti neposredni
javnofinančni prihodki in del javnofinančnih odhodkov drţavnih in občinskih zunaj
proračunskih skladov. Sredstva kupnin iz naslova privatizacije in poraba teh sredstev so
izkazana posebej in niso sestavni del bilance drţavnega proračuna. Osnovni viri podatkov
za konsolidirano globalno bilanco javnega financiranja so podatki o prihodkih drţavnega
proračuna, ki se vplačujejo preko evidenčnih računov Agencije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje (AJPES), ter podatki iz tekoče evidence Ministrstva za finance.
Tekoča evidenca Ministrstva na finance vsebuje:
 podatke o realizaciji tistih prihodkov drţavnega proračuna, ki se vplačujejo
neposredno na račune proračuna,
 podatke o vseh odhodkih drţavnega proračuna in
 podatke iz obveznih mesečnih poročil o javnofinančnih prihodkih in odhodkih ZPIZ,
ZZZS in vseh občin.
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Temeljne pravne vire financiranja javne porabe v RS predpisuje Ustava RS, ki med drugim
določa, da drţava in lokalne skupnosti pridobivajo sredstva za uresničevanje svojih nalog z
davki in z drugimi obveznimi dajatvami ter s prihodki od lastnega premoţenja, ki ga
izkazujejo s premoţenjskimi bilancami (146. člen). Ustava tudi določa, da lahko drţava
predpiše davke, carine in druge dajatve samo z zakonom, lokalne skupnosti pa ob
pogojih, ki jih določata ustava in zakon (147. člen).
V RS se je davčna stopnja za izračun DDPO od leta 2006 do 2010 postopno zniţevala.
Deleţ DDPO v celotnih davčnih prihodkih je leta 2006 predstavljal 8,01 % in je do leta
2008, kljub padanju davčne stopnje, postopno naraščal, saj je letu 2008 znašal 9,02 %.
Po letu 2008 pa je padel na 5,5 % in v letu 2010 je deleţ DDPO v celotnih davčnih
prihodkih, predstavljal le še 3,49 %. Razlog za niţje prihodke iz naslova DDPO so tudi
slabitve v finančnem sektorju, ki so vplivale na zniţevanje davčne osnove
Tabela 7: Deleţ DDPO v skupnih prihodkih v konsolidirani globalni bilanci javnega
financiranja 2005-2010

Leto
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Davčni prihodki

DDPO

10.883.952.238
11.761.989.523
12.757.941.708
13.937.364.573
12.955.413.485
12.848.421.985

594.227.373
942.330.089
1.113.243.145
1.257.036.956
712.228.068
448.602.436

Deleţ DDPO v
davčnih prihodkih
(v %)
5,46
8,01
8,73
9,02
5,50
3,49

Vir: Bilten javnih financ (julij, avgust 2011)

Ob davčni reformi leta 2006 bi bilo nujno zniţati tudi proračunske odhodke. Davčna
reforma iz leta 2006 je zniţala javnofinančne prihodke ţe v prvem letu za 112 mio EUR,
oziroma 0,4 BDP-ja. Če ne bi ukinili davka na izplačane plače oziroma zniţali davčne
stopnje pri DDPO, bi imeli danes v proračunu za več kot 3 % BDP višje prihodke. Zniţanje
oziroma nujne strukturne reforme odhodkovne strani, pa hkrati z zniţanjem
javnofinančnih prihodkov, niso bile narejene. Nivo odhodkov je še vedno enako visok,
oziroma so se v letu 2008 uvajale še dodatne nove pravice, ki so povečale obseg
odhodkov.
Na podlagi poročil iz delovanja Davčne uprave skozi leta je razvidno, da davki
predstavljajo največji deleţ javnih prihodkov. To pomeni, da so davki izredno pomembna
kategorija v proračunu RS, med tem ko v zavesti drţavljanov tega ţal ni opaziti.
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6 RAZISKAVA NA PODROČJU POZNAVANJA ZAKONODAJE
DAVČNIH ZAVEZANCEV

6.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJEV RAZISKAVE
Davek od dohodkov pravnih oseb spada med najkompleksnejše davke, kljub temu pa
predstavlja najpomembnejšo vrsto davka z vidika neposrednega obdavčenja pravnih oseb.
Vse pravne osebe, razen tistih, ki so izvzete iz obdavčitve, morajo plačevati davek od
dobička. Davčna osnova je ustvarjen dobiček podjetja, ki se lahko zmanjša ob
upoštevanju določenih olajšav. Med osnovnimi cilji poslovanja podjetij, je prav gotovo
ustvarjati dobiček, saj je podjetju potreben, da lahko iz lastnega vira financira svojo rast
in razvoj, da si zagotovi ohranitev in razširitev delovnih mest, zastavi in izvede nove
projekte in podobno. Davčni sistem naj bi čim manj posegal v ekonomske odločitve
podjetij. Vendar plačevanje davkov ţe samo po sebi pomeni zniţevanje realnega dohodka.
Davčna politika se večinoma ves čas spreminja, vsaj deloma, spremembe pa ne privedejo
vedno do ţelenih ciljev. Cilj novega zakona ZDDPO-2 je bil, da bi bil podjetjem v RS bolj
prijazen v primerjavi s predhodnim zakonom, saj drţava teţi k temu, da bi se slovensko
gospodarstvo čim hitreje razvijalo. Zakonsko davčno stopnjo določi drţava in se je v RS od
leta 2006 postopno zniţevala. Davčna stopnja je pomemben kazalec višine obdavčitve
podjetij, vendar je potrebno upoštevati tudi davčne ugodnosti. Na prvi pogled lahko z
višino davčne stopnje presodimo, ali je drţava za podjetja davčno prijazna ali ne, vendar
se lahko pri tem pošteno zmotimo. Davčni prihodki javnega sektorja v RS so v letu 2010
predstavljali 86,85 % deleţ vseh prihodkov, DDPO pa le 3,49 % deleţ davčnih prihodkov
javnega sektorja. A kljub relativno majhnemu deleţu, ki ga predstavlja DDPO, ima za
podjetja neposreden vpliv na uspešnost poslovanja. Za drţavo pa predstavlja le enega
izmed ekonomskih instrumentov, ki prinaša javno finančne prihodke.
Z raziskavo med 250 davčnimi zavezanci, na področju poznavanja oziroma razumevanja
vsebine davka od dohodkov pravnih oseb, ţelim slediti predvsem trem ciljem. Prvi cilj je
ugotoviti koliko se davčni zavezanci sploh spuščajo v zakonodajo, ki ureja področje DDPO.
Ali so seznanjeni z davčno stopnjo, koliko vplivajo razpoloţljive davčne olajšave na
načrtovanje v njihovem podjetju in kako skušajo zniţati davčno osnovo. Drugi cilj
raziskave je ugotoviti kakšen odnos imajo do plačevanje obravnavanega davka in ali se
jim zdi potreben davek. In zadnji tretji cilj raziskave me vodi do ugotovitve, kako davčni
zavezanci gledajo na davke nasploh.

6.2 NAČRTOVANJE RAZISKAVE
Kot raziskovalni inštrument v raziskavi je uporabljen anketni vprašalnik. Vprašanja v
anketi so formirana v obliki zaprtega tipa vprašanj. Zaprti tip vprašanj pomeni, da so
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zraven vprašanj ponujeni odgovori in anketiranec izbere enega izmed njih. Uporabljena je
tudi kombinacija zaprtega in odprtega tipa vprašanj, v primeru, da se anketiranec z
nobenim odgovorom ne strinja, lahko pod drugo navede svoj odgovor. Ciljna skupina
anketiranja pri raziskavi so davčni zavezanci oziroma direktorji, odgovorne osebe ali
zakoniti zastopniki. Uporabljena je poštna anketa, torej so anketni vprašalniki poslani na
naslove anketirancev. Naslove sem pridobila iz Poslovnega registra Slovenije (PRS). PRS
je osrednja javna baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedeţem na območju RS, ki
opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost ter o njihovih podruţnicah in drugih delih
poslovnih subjektov. PRS je za večino poslovnih subjektov primarni register, saj se z
vpisom registrirajo samostojni podjetniki, gospodarske druţbe in fizične osebe –
sobodajalci. Kot iskalni pogoj v PRS sem uporabila različne kraje v RS, da bi tako zajela
širše območje in omejila sem se na gospodarske druţbe.
Pri sestavi anketnega vprašalnika sem bila pozorna na to, da bodo vprašanja jasna in
nedvoumna, da bo anketirancu takoj jasno, kaj se od njega pričakuje. Nisem pisala
maratonsko dolgega uvodnega pisma, da ne bi prišlo do odpora za izpolnjevanje, ţe na
samem začetku. Kratek nagovor, s pojasnitvijo namena, je naveden kar na začetku
ankete. Vprašanja so pisana v nekem smiselnem oziroma logičnem vrstnem redu in jezik
ankete na zelo razumljivem nivoju. Vodilo me je tudi načelo, da bo anketa kratka in
jedrnata, da z izpolnjevanjem ne bo vzela anketirancu veliko časa. Da bi res zadostila
vsem tem pogojem, ki sem si jih zastavila, sem pred izvedbo anketiranja izvedla pilotski
poskus z manjšim številom anketirancev. Po dogovoru z osmimi izbranimi davčnimi
zavezanci, ki so mi omogočili, da anketo izpolnijo in mi posredujejo informacije: koliko
časa so porabili za izpolnjevanje, ali je anketa enostavna in razumljiva in ne nazadnje tudi
smiselna. Na podlagi teh odgovorov sem ugotovila, da je bila anketa v glavnem dobro
zastavljena, saj anketirani davčni zavezanci pri odgovarjanju na anketni vprašalnik niso
opozorili na kakšne pomanjkljivosti. Ankete sem po zaključenem pilotskem poskusu
poslala na 250 naslovov, pridobljenih iz PRS in da bi bila odzivnost čim večja, sem priloţila
tudi z naslovom opremljene kuverte, za vračilo anket.

6.3 ZBIRANJE INFORMACIJ
Prejela sem 87 rešenih anketnih vprašalnikov, kar pomeni, da je bila odzivnost naključno
izbranih davčnih zavezancev 34,8 %. Upoštevati je potrebno dejstvo, da so bili anketni
vprašalniki naslovljeni na direktorje oziroma lastnike ali njihove zakonite zastopnike, kar je
seveda zaradi časovne stiske ciljne skupine raziskave prispevalo k slabši odzivnosti. Da bi
raziskava temeljila na dovolj velikem vzorcu, sem se odločila, da se še dodatno
angaţiram. Preko poslovnih in osebnih vezi, sem za sodelovanje prosila še pet večjih
računovodskih servisov. Vsakemu od njih sem poslala 25 anketnih vprašalnikov in
narejeno škatlo, za vstavljanje anket, da sem ohranila anonimnost. Njihovi komitenti so
ob prihodu v računovodski servis, ankete izpolnili in jih vstavili v pripravljene škatle. Tako
sem pridobila še dodatnih 125 izpolnjenih anket, kar pa je vplivalo, da se je raziskava
časovno malo podaljšala. Skupna podlaga za analizo, z anketnimi vprašalniki dobljenih
informacij, je tako 212 anket.
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6.4 ANALIZA Z ANKETNIMI VPRAŠALNIKI DOBLJENIH INFORMACIJ
Ankete sem natančno pregleda in ugotovila, da so v celoti pravilno izpolnjene. Pridobljene
rezultate sem sistematično zloţila v tabelo in tako prišla do pomembnih ugotovitev
raziskave.
V nadaljevanju sledi teoretična in grafična interpretacija, z anketnimi
vprašalniki pridobljenih rezultatov.
Na prvo vprašanje ankete: »Ali spremljate zakonodajo, ki ureja področje davka od
dohodkov pravnih oseb in sledite spremembam na tem področju?«, se je 21 %
anketirancev opredelilo, da jo spremljajo, 68 % jih zakonodajo spremlja deloma in 11 %
anketirancev jih to področje ne zanima.
Graf 1: Ali spremljate zakonodajo, ki ureja področje davka od dohodkov pravnih oseb
in sledite spremembam na tem področju? (n=212)

Vir: lasten

Veljavne zakonodaje in sprememb na področju DDPO ne spremlja 23 anketirancev, ki so
se pri drugem vprašanju ankete opredelili, zakaj ne sledijo zakonodaji. 13 % jih meni, da
je zakonodaja preobseţna in teţko razumljiva. 47 % raje prepušča te zadeve
usposobljenim osebah, ki se ukvarjajo z zakonodajo in poznajo vse podrobnosti. Samo
2 % anketirancev se zdi nepomembno, da bi to področje sploh spremljali. Svoj dragoceni
čas, pa 38 % anketirancev, raje posveča njihovi osnovni dejavnosti.
Graf 2: Če ste na prvo vprašanje odgovorili z ne, obkroţite po vašem mnenju
najprimernejši odgovor, zakaj ne! (n=23)

Vir: lasten
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Pri vprašanju: »Kdo vam izdeluje obračun davka od dohodkov pravnih oseb?«, odgovori
niso ravno relevantni. Zaradi majhnega števila vrnjenih poštnih anket, sem zadevo
razširila s pomočjo računovodskih servisov. Kar pomeni, da je 125 anketirancev, to je kar
59 % celotnega vzorca, komitentov računovodskih servisov. Pridobljen rezultat tega
vprašanja je torej, da 93 % davčnim zavezancem, obračune izdeluje računovodski servis,
6 % jih ima lastno računovodstvo in 1 % jih obračun DDPO izdela s pomočjo davčnega
svetovalca. Pod moţnostjo drugo, ni bilo odgovorov.
Graf 3: Kdo vam izdeluje obračun davka od dohodkov pravnih oseb? (n=212)

Vir: lasten

Pri četrtem vprašanju anketnega vprašalnika me je zanimalo, če davčni zavezanci poznajo
davčno stopnjo, za obdavčitev davčne osnove, ki velja od leta 2010 dalje. Davčna stopnja
je 20 % in kar 87 % anketirancev je pravilno odgovorilo, 3 % jih meni, da je davčna
stopnja 25 %, 2 % jih navaja, da je davčna stopnja 23 % in 8 % davčnih zavezancev
misli, da je davčna stopnja 21 %.

Graf 4: Davčna stopnja za davek od dohodkov pravnih oseb v RS v letu 2010 je:
(n=212)

Vir: lasten
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Ali so zavezanci mnenja, da je nabor davčnih olajšav, s katerimi lahko zmanjšujejo davčno
osnovo, zadosten, nam prikazujejo naslednji rezultati. Samo 21 % anketirancev je
zadovoljnih z razpoloţljivimi olajšavami, 73 % jih meni, da je olajšav premalo in 6 % jih
meni, da je olajšav absolutno premalo.

Graf 5: Ali je po vašem mnenju nabor olajšav, ki so na voljo za zmanjševanje davčne
osnove, zadosten? (n=212)

Vir: lasten

Šesto vprašanje nam daje odgovore na to, kakšnega pomena so davčne olajšave pri
poslovnih odločitvah podjetnikov. 18 % jih je odgovorilo, da so olajšave, ki so na voljo,
odločilnega pomena pri poslovnih odločitvah v njihovem podjetju, pri 39 % anketiranih
podjetnikov olajšave ne vplivajo na njihove odločitve in pri 43 % podjetnikov se omenjen
vpliv pojavi včasih.

Graf 6: So olajšave, ki so na voljo za zmanjševanje davčne osnove davka od
dohodkov pravnih oseb, v vašem podjetju odločilnega pomena
pri poslovnih odločitvah? (n=212)

Vir: lasten
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Vsi prihodki in odhodki niso davčno priznani. Zakonodajalec je bolj kot ne točno določil,
kateri prihodki in odhodki se lahko upoštevajo pri obračunu davka od dohodkov pravnih
oseb. Ali davčni zavezanci ločijo razliko med prihodki/odhodki in davčno priznanimi
prihodki/odhodki, me je zanimalo v sedmem vprašanju ankete. 71 % anketirancev loči
razliko med tema dvema pojmoma, 25 % jih očitno ve, da obstaja razlika, vendar se v to
ne spuščajo in 4 % anketirancev meni, da med prihodki/odhodki in davčno priznani
prihodki/odhodki ni razlike.
Graf 7: Ali ločite razliko med prihodki/odhodki in davčno priznanimi prihodki/odhodki?
(n=212)

Vir: lasten

V osmem vprašanju ankete so davčni zavezanci odgovarjali na vprašanje, kolikokrat med
koledarskih oziroma poslovnih letom preverjajo bilančni rezultat in vključno z njim višino
davčne obveznosti iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb. 22 % jih rezultata med
letom sploh ne preverja, 14 % jih bilančni rezultat preverja vsake tri mesece, 8 % dvakrat
na leto in 56 % anketirancev bilančni rezultat preveri eden ali dva meseca pred koncem
obračunskega obdobja.
Graf 8: Kolikokrat med koledarskih (poslovnim) letom preverjate bilančni rezultat in
vključno z njim višino davka od dohodka pravnih oseb? (n=212)

Vir: lasten
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Davčno stopnjo določi drţava. Ali mislite, da se na višino davčne osnove da vplivati? Tako
je bilo zastavljeno deveto vprašanje anketnega vprašalnika. Ponudila sem tri odgovore in
od podjetnikov ţelela, da obkroţijo tisto trditev, s katero se najbolj strinjajo. 59 %
anketirancev meni, da se z dobrim davčnim načrtovanjem lahko izboljša poslovanje in s
tem zmanjša davčna osnova. 23 % jih je mnenja, da s koriščenjem davčnih olajšav, lahko
privarčujejo velik del prigaranega zasluţka. Zakonodaja je preprečila, da bi lahko na
kakršen koli način davčno osnovo zniţali, pa jih meni 18 % anketirancev.
Graf 9: Davčno stopnjo določi drţava. Ali mislite, da se na višino davčne osnove da
vplivati? Obkroţite trditev, ki bi po vašem mnenju ustrezala kot odgovor!
(n=212)

Vir: lasten

Na deseto vprašanje: »Kako v vašem podjetju poskušate zniţati davčno osnovo?« je 43%
anketirancev odgovorilo, da z davčnimi olajšavami, 16 % jih je obkroţilo z davčnimi
olajšavami in omejevanjem realizacije, 23 % anketirancev zmanjšuje davčno osnovo z
omejevanjem realizacije in 18 % jih je obkroţilo odgovor, da davčne osnove ne poskušajo
zniţevati.
Graf 10: Kako v vašem podjetju poskušate zniţati davčno osnovo? (n=212)

Vir: lasten
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Koliko se davčni zavezanci zavedajo pomembnosti obstoja davka od dohodkov pravnih
oseb za drţavo, saj z njim vpliva na gospodarsko poslovanje podjetij, sem pod številko
enajst zastavila vprašanje, če mislijo, da je obstoj tega davka sploh potreben. Večina, to
je 79 % se tega dejstva zaveda, vendar se jim zdi davčna stopnja previsoka in premalo
olajšav, 16 % anketirancev bi DDPO ukinilo in samo 5 % jih misli, da je DDPO potreben
davek in se očitno strinjajo tudi z davčno stopnjo in naborom davčnih olajšav.
Graf 11: Mislite, da je davek od dohodkov pravnih oseb potreben davek? (n=212)

Vir: lasten

V zadnjem, dvanajstem anketnem vprašanju sem ţelela dobiti odgovor na to, kako davčni
zavezanci gledajo na davke na sploh. S pridobljenimi rezultati sem ugotovila, da se samo
3 % anketirancev strinja, da so davki nujno potrebni za normalno delovanje drţave. 54 %
anketirancev se zaveda, da so davki finančni temelj drţave, vendar so po njihovem
mnenju previsoki. S trditvijo, da ob poznavanju zakonodaje in njenih lukenj, lahko na
legitimen način davčno breme minimaliziramo, se strinja 19 % anketirancev. In relativno
velik deleţ 24 % anketirancev je mnenja, da se morajo podjetja zadolţevati, da lahko
plačujejo davke in so s tem obsojena na propad.
Graf 12: Katera od naslednjih trditev najbolj ustreza vašemu pogledu na davke
nasploh? (n=212)

Vir: lasten
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6.5 PREDSTAVITEV UGOTOVITEV
Davek od dohodkov pravnih oseb je za drţavo le eden izmed ekonomskih instrumentov, ki
prinaša javno finančne prihodke. Vendar ga lahko uvrstimo med najkompleksnejše davke,
za podjetnike pa predstavlja neposreden vpliv na uspešnost njihovega poslovanja.
Raziskava na področju razumevanja vsebine davka od dohodkov pravnih oseb pri davčnih
zavezancih je pokazala, da davčni zavezanci večinoma vsaj delno sledijo spremembam na
področju DDPO, le zelo majhen deleţ jih to ne zanima. Kot glavna razloga, da
spremembam ne sledijo, sta preobseţna in teţko razumljiva zakonodaja ter drugi razlog,
da svoj čas raje posvečajo svoji osnovni dejavnosti. Pomembnosti obstoja tega davka se
zaveda večina anketirancev, vendar ne bi imeli nič proti, če bi bila davčna stopnja niţja in
nabor davčnih olajšav večji. Ta ugotovitev je pomembna, ker obstoj tega davka je nujen
in njegova davčna ureditev je pokazatelj mednarodne konkurenčnosti.
V večini evropskih drţav je v zadnjih letih zaznati trend padanja višine davčne stopnje.
Tudi v RS se je davčna stopnja od leta 2006 dalje postopoma zniţevala. Večji del davčnih
zavezancev je seznanjen z 20 % davčno stopnjo, ki velja pri nas od leta 2010 dalje.
Davčno stopnjo določi drţava, vendar se na višino davčne osnove da vplivati. Več kot
polovica anketirancev verjame, da z dobrim davčnim načrtovanjem, lahko izboljša
poslovanje in s tem vpliva na zmanjšanje davčne osnove. Ţal pa jih skoraj petina
anketiranih davčnih zavezancev misli, da je zakonodaja močno prestroga in je
onemogočila, da bi lahko na kakršen koli način davčno osnovo zniţali. Davčne olajšave so
eno izmed najbolj pogosto uporabljenih orodij za zmanjševanje davčne osnove, kar je
potrdila tudi opravljena raziskava. Pri petini anketirancev imajo olajšave, ki so na voljo po
trenutno veljavni zakonodaji, odločilen vpliv pri poslovnih odločitvah. Da so davčne
olajšave pri davčnih zavezancih zelo ţelene, o tem ni dvoma in tako je tudi pokazala
raziskava, da je za večino nabor olajšav premajhen. Davčni zavezanci med koledarskih
oziroma poslovnih letom tudi preverjajo bilančni rezultat in vključno z njim višino davčne
obveznosti iz naslova DDPO. Več kot polovica jih to naredi mesec ali dva pred iztekom
obračunskega obdobja, nekateri preverjajo rezultat vsake tri mesece ali dvakrat letno.
Bilančnega rezultata med letom ne preverja petina anketiranih davčnih zavezancev in tudi
ti isti davčni zavezanci ne poskušajo zniţevati davčne osnove. Preverjanje bilančnega
rezultata proti koncu letu, je tipičen pokazatelj, da poskušajo davčni zavezanci v primeru
previsoke davčne osnove, le to nekako zmanjšati ali zajeziti. Če se le da, lahko zajezijo
realizacijo in po moţnosti še vključijo kakšno davčno olajšavo.
Davki nasploh so pomemben vir drţave in bi morali biti tudi pozitivno sprejeti na strani
davkoplačevalcev. Vendar je tehtnico teţko z obeh strani pravilno obteţiti, da bosta obe
strani zadovoljni. Drţava bi rada čim več in davkoplačevalci bi dali čim manj. Več kot
polovica z raziskavo zajetih davčnih zavezancev se zaveda, da so davki finančni temelj
drţave, vendar so previsoki. Ob poznavanju zakonodaje in njenih lukenj, lahko na
legitimen način davčno breme minimaliziramo. Kar preveč negativen vpliv do davkov je
zaznati pri več kot petini anketirancev, saj, da lahko podjetja plačujejo davke, se morajo
zadolţevati in s tem številčno propadajo.
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7 ZAKLJUČEK
Vsaka drţava članica EU je suverena pri odločanju o svoji davčni politiki, skupno so
določena le načela, po katerih se morajo ravnati. Trend v vseh modernih drţavah je, da
ţelijo biti čim bolj konkurenčne, s tem privabiti čim več tujih vlagateljev in tako povečati
gospodarsko rast drţave. Eden izmed instrumentov za povečanje konkurenčnosti je prav
gotovo ugodna davčna zakonodaja, saj je z njo v veliki meri mogoče vplivati na odločitev
gospodarskih subjektov, kje bodo imeli kraj svojega poslovanja. Konkurenčen davčni
sistem je posebej pomemben na področjih, kjer je prisotna velika mobilnost
gospodarskega poslovanja. Določene drţave so se soočile s trendom »bega kapitala« v
davčno bolj ugodne jurisdikcije. Ta trend se je v preteklih letih pojavil tudi pri nas. Da bi
to zajezili, smo z novim zakonom ZDDPO-2 sprejeli nova pravila. Z novo ureditvijo
izvzetja dividend in kapitalskih dobičkov iz davčne osnove, je naša davčna zakonodaja
postala nekoliko bolj davčno konkurenčna, vendar je pri izvzemu kapitalskih dobičkov še
vedno večje število omejevalnih določb, ki utegnejo odvrniti druţbe, da bi za primerno
davčno okolje izbrale Slovenijo.
Davek od dohodkov pravnih oseb je eden izmed najpomembnejših davkov, z vidika
neposrednega obdavčenja pravnih oseb, s katerim drţava uravnava poslovanje podjetij. V
strukturi davčnih prihodkov sicer predstavlja zelo majhen deleţ, vendar pa lahko z njim
drţava vpliva na odločitve glede organiziranosti podjetja, virov financiranja podjetja, na
investicijske odločitve, na zaposlovanje v podjetju, na izvajanje praktičnega dela vajencev,
študentov in dijakov, in podobno. Pomemben instrument s katerim drţava vpliva na
poslovanje podjetij, so davčne olajšave. Davčna olajšava pri obračunu DDPO je znesek, s
katerim nam drţava omogoča, ob določenih pogojih, zmanjšati davčno osnovo, na podlagi
katere nato z uporabo davčne stopnje, izračunamo davčno obveznost. Davčni zavezanec
za plačevanje DDPO je vsaka pravna oseba, ki kjerkoli neodvisno oziroma samostojno
opravlja dejavnost. Obdavčeni so torej po svetovnem dohodku, kar pomeni, da so
zavezani za davek od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji in zunaj nje. Glede na
način ugotavljanja in plačevanja davčne obveznosti uvrščamo DDPO med obvezne
dajatve, za katere velja načelo samoobdavčitve. Pomeni, da je davčni zavezanec sam
dolţan sestaviti in predloţiti davčni obračun in tudi sam izpolniti obveznost. Davčni
obračun mora predloţiti pristojnemu davčnemu uradu. Med davčnim obdobjem, davčni
zavezanec plačuje akontacije davka v mesečnih ali trimesečnih obrokih.
Davčni zavezanci lahko s poznavanjem zakonodaje in spremljanjem številnih sprememb
na tem področju, na legalen način zmanjšajo davčno breme. Iz raziskave na področju
razumevanja vsebine davka od dohodkov pravnih oseb je mogoče ugotoviti, da se tega
dejstva v veliki meri zavedajo. Delno sami, v veliki meri pa preko svojih svetovalcev,
sledijo spremembam, poskušajo koristiti davčne olajšave in pred koncem davčnega
obdobja vsaj enkrat preveriti, kolikšna bo davčna obveznost iz naslova DDPO.
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PRILOGA
Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK
Priloga 1

SPOŠTOVANI DIREKTOR (odgovorna oseba ali zakoniti zastopnik)!
Sem Nataša Pugelj in zaključujem študij na Fakulteti za upravo, smer javna uprava. Da bi
lahko raziskavo z naslovom RAZUMEVANJE VSEBINE DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH
OSEB PRI DAVČNIH ZAVEZANCIH uspešno izvedla, potrebujem vašo pomoč. Vljudno vas
prosim, če si lahko vzamete nekaj minut vašega dragocenega časa in izpolnite anketni
vprašalnik. V priloţeni z naslovom opremljeni kuverti, mi ga prosim vrnite. Anketa je
anonimne narave, pridobljene rezultate bom uporabila le za raziskovalne namene
diplomske naloge.

ANKETNI VPRAŠALNIK
1. Ali spremljate zakonodajo, ki ureja področje davka od dohodkov pravnih oseb in
sledite spremembam na tem področju?
a) da

b) delno

c) ne

2. Če ste na prvo vprašanje odgovorili z ne, obkroţite po vašem mnenju
najprimernejši odgovor, zakaj ne:
a)
b)
c)
d)

Zakonodaja je preobseţna in teţko razumljiva.
To prepuščam na tem področju usposobljenim osebam.
Ne zdi se mi pomembno, da bi jo spremljal/a.
Svoj čas raje posvečam naši osnovni dejavnosti.

3. Kdo vam izdeluje obračun davka od dohodkov pravnih oseb?
a)
b)
c)
d)

lastno računovodstvo
računovodski servis
davčni svetovalec
drugo __________________________________________________________

4. Davčna stopnja za davek od dohodka pravnih oseb v RS v letu 2010 je:
a) 25 %

b) 23 %

c) 21 %

d) 20 %

5. Ali je po vašem mnenju nabor davčnih olajšav, ki so na voljo za zmanjševanje
davčne osnove, zadosten ?
a) da

b) ne

c) nikakor ne
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6. So olajšave, ki so na voljo za zmanjševanje davčne osnove davka od dohodkov
pravnih oseb, v vašem podjetju odločilnega pomena pri poslovnih odločitvah?
a) da

b) ne

c) včasih

7. Ali ločite razliko med prihodki/odhodki in davčno priznanimi prihodki/odhodki?
a) da

b) ne

c) ni razlike

8. Kolikokrat med koledarskim (poslovnim) letom preverjate bilančni rezultat in
vključno z njim višino davka od dohodkov pravnih oseb:
a)
b)
c)
d)

vsake tri mesece
dvakrat na leto
eden ali dva meseca pred koncem obračunskega obdobja
ne preverjam

9. Davčno stopnjo določi drţava. Ali mislite, da se na višino davčne osnove da
vplivati? Obkroţite trditev, ki bi po vašem mnenju ustrezala kot odgovor!
a) Z davčnim načrtovanjem, lahko izboljšamo poslovanje in zmanjšamo davčno
osnovo.
b) S koriščenjem davčnih olajšav, lahko privarčujemo velik del prigaranega
zasluţka.
c) Zakonodaja je preprečila, da bi lahko na kakršen koli način davčno osnovo
zniţali.
10. Kako v vašem podjetju poskušate zniţati davčno osnovo?
a)
b)
c)
d)

z davčnimi olajšavami
z omejevanjem realizacije
ne poskušamo
drugo: ________________________________________________________

11. Mislite, da je davek od dohodkov pravnih oseb potreben davek?
a) da

b) da, vendar je stopnja previsoka in premalo olajšav

c) ne

12. Katera od naslednjih trditev najbolj ustreza vašemu pogledu na davke nasploh?
a) Davki so nujno potrebni za normalno delovanje drţave.
b) Davki so finančni temelj drţave, vendar so previsoki.
c) Ob poznavanju zakonodaje in njenih lukenj, lahko na legitimen način davčno
breme minimaliziramo.
d) Da lahko podjetja plačujejo davke, se zadolţujejo in propadajo.

ZA VAŠE SODELOVANJE, SE VAM NAJLEPŠE ZAHVALJUJEM!
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