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POVZETEK

Magistrsko delo obravnava davčno planiranje in njegov vpliv na poslovne odločitve
podjetij. Davčno optimiranje razumemo kot zakonsko zmanjševanje davčnih obveznosti. Z
aktivno politiko davčnega planiranja je mogoče zmanjševati davčne obveznosti in
ohranjati čim višji dobiček, kar je osnovni cilj vsakega podjetja in osnova novim
investicijam ter razvoju podjetja. Država na drugi strani s politiko davčnih olajšav podjetja
spodbuja k določenemu ravnanju oziroma poslovnim odločitvam, ki so v korist celotnemu
okolju. Magistrsko delo se osredotoča na vpliv davčnih olajšav na poslovno politiko
podjetij ter učinke teh olajšav na področju naložb in novih zaposlitev. Z vidika države je
pomembno, kolikšen vpliv imajo davčne olajšave na poslovne odločitve podjetnikov. Ne
nazadnje davčne olajšave za državo pomenijo zmanjšanje določenih prihodkov proračuna.
Postavlja se vprašanje, ali davčne olajšave dosegajo svoj namen.
V času gospodarske recesije so države začele med seboj tekmovati v pridobivanju novih
investitorjev. Pri tem je pomembna konkurenčnost davčnega sistema. Mednarodna
primerjava efektivnih davčnih stopenj po letih je pokazala, da se Slovenija uvršča med
najmanj uspešne države po konkurenčnosti davčnega sistema. Še posebej je zaskrbljujoča
razlika med Slovenijo in novimi članicami EU, ki bolj agresivno znižujejo davčne stopnje,
da bi postale konkurenčnejše in privabile investitorje. Trend zmanjševanja obdavčitve
podjetij v EU bi moral biti podlaga pri spreminjanju davčne zakonodaje Slovenije, da bi se
zmanjšala obremenjenost podjetij in Slovenijo naredila konkurenčnejšo z davčnega vidika.
V Sloveniji so davčni zavezanci seznanjeni z možnostmi davčnega optimiranja in imajo
urejeno strokovno računovodstvo in davčno svetovanje. Davčne olajšave pa ne vplivajo na
njihove poslovne odločitve. Velike družbe optimirajo davčne obveznost za več let vnaprej,
druga podjetja pa le v tekočem letu. To pasivnost gre pripisati tudi nestabilni davčni
zakonodaji, ki onemogoča večletno davčno planiranje. Analiza koriščenja davčnih olajšav
kaže, da je nekatere olajšave koristilo majhno število davčnih zavezancev, nekaterih pa
celo nihče. Država bi morala davčne olajšave prilagoditi potrebam v poslovnem okolju in
jih narediti privlačne tudi za male zavezance. S tem bi spodbudila nove investicije domačih
in tujih investitorjev, ki so predpogoj za gospodarski razvoj in blaginjo države.
Ključne besede: davčno optimiranje, davčna politika, davčne olajšave, davčni sistem,
davčna obremenitev, davčni zavezanec.
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SUMMARY

THE IMPACT OF TAX PLANNING ON BUSINESS DECISIONS OF
COMPANIES
The Master’s thesis discusses tax planning and its impact on business decisions of
companies. Tax optimisation is understood as legal reducing of tax liabilities. With an
active tax planning policy it is possible to decrease tax liabilities and maintain the highest
possible profit, which is the primary goal of each company and the basis for new
investments and development of the company. The state on the other hand stimulates
companies with a tax relief policy to a certain behaviour or business decisions, which are
in favour of the whole environment. The Master’s thesis focuses on the impact of tax
relief on the business policy of companies and the effects of the relief in the field of
investments and new jobs. From the state’s point of view the impact of tax relief on
business decisions of businessmen is important. Nonetheless, the tax reliefs present for
the state a certain reduction of budget revenues. The question is whether tax reliefs
achieve their purpose.
In times of the economic recession states started to compete in attracting new investors.
In this matter, the competitiveness of the tax system is important. An international
comparison of effective tax rates showed, that Slovenia ranks among the last states,
concerning the competitiveness of the tax system. Particularly worrying is the difference
to the new EU members, which are more aggressively lowering the tax rates in order to
become more competitive and attract investors. The trend of business taxation reduction
in EU should be the basis for changing the tax legislation in Slovenia in order to reduce
the burden of the companies and make Slovenia more competitive from the tax point of
view.
In Slovenia, the taxable persons are familiar with the possibilities of tax optimisation and
use professional accounting services and tax consultations. But tax reliefs do not affect
their business decisions. Large companies optimize their tax liabilities for several years in
advance, while other companies do this only for the current year. This passivity is also
due to the unstable tax legislation, which prevents tax planning for several years in
advance. The analysis of the utilisation of tax reliefs shows, that some reliefs were used
by a small number of taxable persons and other even by no one. The state should adjust
the tax reliefs to the needs of the business environment and make them attractive also
for small taxable persons. This would encourage new investments of domestic and foreign
investors, which are the prerequisite for economic development and state’s prosperity.
Key words: tax optimisation, tax policy, tax relief, tax system, taxing burden, taxable
person.
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1 UVOD

V današnjem poslovnem svetu lahko gospodarski subjekt preživi le, če je konkurenčen.
Konkurenčnost pa je v veliki meri odvisna od davkov, ki jih podjetja plačujejo državi.
Davki niso nič drugega kot stroški, znano dejstvo pa je, da je vse stroške mogoče
zmanjšati.
Podjetja si za svoje kupce in za ohranitev svojega tržnega deleža prizadevajo na različne
načine. Sprva je bilo dovolj, da je podjetje zniževalo stroške na takšno raven, da se je
denar, vezan v proizvodnem procesu, čim hitreje obračal. Zniževanje stroškov je tudi
pomenilo selitev dela proizvodnje oziroma celih obratov v države s cenejšo delovno silo.
Znanje pa ostaja eno ključnih konkurenčnih prednosti, ne glede na to, kje se opravlja
proizvodnja dejavnost (Ramovš, 2005, str. 4).
»Biti korak pred drugimi« pa ne more biti le z zniževanjem stroškov, iskanjem novih
organizacijskih rešitev, razvojem znanja in novih proizvodov, ki se tržijo na večjih ali
manjših trgih, in s tržnimi nišami s pomočjo boljših ali slabših idej glede njihovega
oglaševanja. Za podjetje je pomembno optimiranje davkov. Gre za vprašanje, ki si ga
podjetja zvečine ne postavljajo (vsaj v ospredje svoje strategije ne), saj so davki sami po
sebi umevni in ljudje so jih plačevali že od nekdaj. Davki in stopnja obdavčitve
posameznih poslovnih subjektov pa se med državami razlikujejo. Postavlja se vprašanje
selitve proizvodnje oziroma proizvodnih subjektov iz ene države v drugo zato, da bi
dosegli konkurenčno prednost pred ostalimi. Zakaj ne bi podjetje pri selitvi upoštevalo
poleg ostalih pogojev tudi pogojev obdavčitve izdelkov, ki jih namerava proizvajati? Vse
dokler bodo obstajale razlike v višini davkov, bodo podjetja iskala takšne pravne rede, ki
bodo poleg ostalih dejavnikov, pomembnih za poslovanje, zagotavljala tudi nižje davke.
Kapital gre namreč tja, kjer so najugodnejši pogoji za njegovo oplemenitenje (Bjegovič,
1999, str. 51).
Večini podjetnikov je osnovno vodilo pri razvoju podjetja predvsem uresničitev osnovnega
cilja podjetja, to je maksimiranje dobička. Višina dobička pa je odvisna tudi od davčnih
obremenitev. K maksimiranju dobička vodi kreativna in timsko vodena davčna politika.
Davčna politika v podjetju ne sme biti pasivno vodena politika, ki nastopi šele ob izdelavi
davčne bilance na osnovi že izvedenih poslovnih dogodkov. V podjetju je potrebna aktivno
vodena davčna politika z ustreznim sodelovanjem z drugimi poslovnimi politikami in
nenehnim davčnim optimiranjem davčnih obveznosti. Sodelovati mora pri oblikovanju
poslovne politike in postavljanju podjetniških ciljev.
V slovenski literaturi je o tej temi zelo malo raziskanega. Problematika davčnega
načrtovanja, optimiranja pa je prisotna tako pri pravnih kot pri fizičnih osebah. Ta tema je
zelo aktualna, saj se je lastništvo nad poslovnimi subjekti šele sedaj oblikovalo in je
nastala težnja po optimiranju davčnih obveznosti. Še posebej v času stalnega
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spreminjanja davčne zakonodaje so davčni zavezanci postavljeni v položaj, ko ne morejo
dolgoročno planirati svojih davčnih obveznosti. Med poslovnimi subjekti se pojavlja
nezaupanje v pravni sistem in zakonodajo, kar jim onemogoča davčno optimiranje.
Predmet raziskovanja je torej razvitost davčnega planiranja in optimiranja v Sloveniji ter
vpliv davčnih olajšav na poslovne odločitve davčnih zavezancev. V magistrskem delu sem
želela preučiti, kako poslovni subjekti davčno politiko vključujejo v proces poslovne
politike. Raziskala sem, ali je davčna politika obravnavana zgolj kot posledica poslovnih
odločitev, ki so sprejete brez predvidevanja o davčnih posledicah njihovega sprejetja.
Raziskavo sem usmerila predvsem v mala in srednja podjetja ter samostojne podjetnike,
ki so omejeni s kadrom in znanjem za vodenje aktivne davčne politike. V okviru tega sem
raziskala, kako vplivajo kader, znanje, dejavnost in velikost poslovnega subjekta na
aktivnost davčnega optimiranja.
Na podlagi zbranih virov in literature, njihovega preučevanja, opravljenih anket sem
ugotovila, da je problematika teme, ki sem jo izbrala za magistrsko delo, zelo aktualna.
Nekaj aktivnosti in raziskav je izvedenih v razvitejših državah. V Sloveniji pa na tem
področju ni narejene nobene celovitejše raziskave. V tujini je tako narejena raziskava z
naslovom Corporate effective tax rates avtorjev Cristine Elscher in Wernerja Wanborna ter
raziskava Centra za evropsko ekonomsko raziskovanje z naslovom The Effective Tax

Burden of Companies and on Highly Skilled Manpower: Tax Policy Strategies in a
Globalized Economy. V Sloveniji se pojavljajo posamezni članki avtorjev, predvsem v obliki
strokovnih člankov, kot prispevki na konferencah, seminarjih, magistrske naloge.
Izpostavila bi literaturo Lidije Hauptman, Stanka Čokelca in Franca Koletnika, katerih
članki teoretično opredeljujejo davčno optimiranje. Ti članki so uporabni za splošni –
teoretični del moje naloge. V tuji in domači literaturi ni sistematično proučenega pomena
davkov in davčnih olajšav na ravni politike podjetja oziroma njihovega vpliva na
oblikovanje politike podjetja.
Poglavitni namen magistrskega dela je bil ugotoviti razvitost davčnega planiranja in
davčnega optimiranja v Sloveniji. Nadalje sem želela na splošno opredeliti pojem
davčnega planiranja in davčnega optimiranja ter predstaviti sodobne oblike in značilnosti
davčnega planiranja in optimiranja.
Cilj naloge je bil raziskati pomen davčnega planiranja na poslovne odločitve poslovnih
subjektov in ugotoviti, ali se poslovni subjekti zavedajo vpliva pravilnega davčnega
načrtovanja na poslovne učinke. V tej smeri je bil cilj naloge raziskati, ali je pri poslovnih
subjektih razvito davčno planiranje kot nadgradnja računovodstva.
Cilj naloge je bil proučiti pomen davčnih olajšav, ki jih država omogoča davčnim
zavezancem, in kako te vplivajo na delovanje podjetja in poslovne odločitve.

2

Cilj magistrske naloge je bil raziskati, kako vplivajo kader, znanje, dejavnost in velikost
poslovnega subjekta na aktivno politiko davčnega optimiranja, v obratni smeri pa tudi
raziskati vpliv davkov in davčnih olajšav na poslovno politiko poslovnih subjektov.
Na možnost aktivne davčne politike vpliva tudi stabilna davčna zakonodaja. Podcilj
magistrske naloge je bil raziskati, ali davčni zavezanci v času stalno se spreminjajoče
davčne zakonodaje in tudi gospodarskih trendov sploh dolgoročno davčno načrtujejo.
V magistrski nalogi sem določila tri hipoteze, ki se nanašajo na davčno optimiranje v
Sloveniji.
Hipoteza 1: Davčno optimiranje v Sloveniji še ni razvito.
Hipoteza 2: Pri postavljanju poslovnih ciljev delovanja poslovne organizacije so davčni
svetovalci in davčno planiranje izključeni.
Hipoteza 3: Davčne prednosti podjetja izhajajo iz kadrovskega potenciala, ki razpolaga z
ustreznim davčnim znanjem in veščinami.
Hipotezo 1 sem preverjala s pomočjo analize statističnih podatkov o uveljavljanju davčnih
olajšav v preteklih letih in z anketo, s katero sem ugotavljala, kakšen odnos imajo davčni
zavezanci do davčnega optimiranja in kakšna je njihova aktivnost pri optimiranju davčnih
obveznosti.
Pri Hipotezi 2 sem s pomočjo ankete raziskala, ali se davčni zavezanci pred poslovno
odločitvijo seznanijo z njenimi davčnimi učinki in obratno, ali ponujene davčne olajšave
davčne zavezance spodbudijo k določenim poslovnim odločitvam. Z metodo komparacije
sem primerjala različne statistične podatke po letih. Primerjala sem zaposlovanje,
investicije, vlaganja v raziskave in razvoj, število poslovnih subjektov na določenem
območju Republike Slovenije z davčnimi olajšavami. Z analizo števila davčnih svetovalcev
v zadnjih letih v Sloveniji sem preverila razvoj davčnega svetovanja.
Hipotezo 3 sem preverjala s pomočjo ankete in statistične metode. Raziskala sem, ali
obstaja povezava med kadrovskim potencialom in davčnim optimiranjem.
Vse hipoteze sem poskušala dokazati z različnimi metodami. Glavno orodje je
predstavljala anketa med poslovnimi subjekti in davčnimi svetovalci. Ciljno skupino
poslovnih subjektov so predstavljala mala in srednja podjetje ter samostojni podjetniki.
Metode, ki sem jih uporabila pri raziskovanju:
− metoda deskripcije, na podlagi katere sem teoretično preučevala domačo in tujo
literaturo, vire, članke, drugo publikacijo, internetne vire in opisala določena
dejstva oziroma predmet, ki sem ga raziskovala;
− metoda kompilacije (za povzemanje izsledkov iz različnih študij, različnih avtorjev);
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−
−
−

−

−

metoda komparacije (za primerjanje podobnih dejstev in ugotavljanje razlik);
deduktivna metoda, z uporabo katere sem sistematično proučila raziskovalna
dejstva, probleme in pojave, ki se nanašajo na obravnavano temo;
metoda ankete in vodenega intervjuja (za izpolnjevanje vprašalnikov), s katero
sem preverjala pravilnost svojega razmišljanja. Na njeni podlagi sem pridobila
veliko podatkov in pomembnih informacij s sočasno širino in različnimi vidiki
obravnavane problematike;
metoda analize in sinteze je bila uporabljena skozi celotno delo pri analiziranju in
razčlenitvi določenih mnenj in izkušenj. To pomeni, da sem preučila in povzela
pomembnejša stališča in sklepe v zvezi z davčnim optimiranjem. Na koncu naloge
sem posamezna spoznanja združila v enotno ugotovitev oziroma iz njih izpeljala
sklepe in zaključke;
statistična metoda (za analiziranje podatkov s pomočjo tabel, grafikonov).

Nalogo sem napisala z uporabo že usvojenega znanja in znanja, ki sem ga pridobila s
prebiranjem domače in tuje literature, zakonskih aktov in podzakonskih predpisov,
navodil, statutov, kodeksov ter drugih virov, pogovorov s sodelavci in strokovnjaki na
področju računovodstva, revidiranja in davčnega svetovanja ter s povzemanjem podatkov
iz različnih raziskav, letnih poročil podjetij in revizorskih poročil.
Z naštetimi metodami sem predstavila problem in predmet raziskovanja, potrdila oziroma
ovrgla hipoteze, ugotovila pomen obravnavane teme ter oblikovala ideje za nadaljnje
raziskave in strokovne razprave.
Preučevanje teme magistrskega dela je razdeljeno na dva dela, in sicer teoretični in
raziskovalni del. Teoretični del je predstavljen v več delih glede na vsebino preučevanja.
Raziskovalni del pa je povzet v enem sklopu. Magistrsko delo sestavlja šest poglavij, ki se
vsebinsko dopolnjujejo. Prvo poglavje je uvodno. V njem je obrazložena in opisana tema
ter glavni problem raziskave. Opredeljene so dosedanje raziskave. Opisani so glavni
namen in cilji magistrskega dela. V okviru tega so določene hipoteze in metode
raziskovanja, s katerimi so hipoteze potrjene ali ovržene. V drugem poglavju so opisani
pomen računovodstva pri poslovnih subjektih in pogoji, v katerih delujejo. V tem okviru so
raziskana dejstva, zaradi katerih morajo davčni subjekti začeti nadgrajevati računovodstvo
in uvajati svojo davčno politiko, ki jo vključujejo v poslovno politiko. V tem poglavju je
opisana povezava med različnimi politikami podjetja in pomen davčne politike. Preučen je
tudi vpliv davčnih interesov posameznih udeležencev v podjetju na davčno politiko
podjetja. Opisani so davčna taktika in pogoji za izvajanje davčne politike. V podpoglavju
so opisani davčno svetovanje, njegov namen, vrste in področja delovanja. V tem poglavju
so tudi obravnavani pogoji in cilji davčne politike. V tretjem poglavju sem opisala
makroekonomske in mikroekonomske pogoje za izvedbo davčnega optimiranja. Opisala
sem tudi dejavnike, ki vplivajo na optimizacijo in načine optimiranja davčnih obveznosti,
kot jih pozna teorija. V tem delu sem opisala razlike pri obdavčitvi posameznih vrst
organizacijskih oblik poslovnega subjekta in davčni vidik preoblikovanj. V drugem delu
tega poglavju sem s pomočjo zakonodaje preučila možnosti davčnega optimiranja v
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Sloveniji. Še posebej sem se posvetila pregledu davčnih olajšav, ki jih davčni zavezanci
lahko upoštevajo pri obračunu davka od dobička. V četrtem poglavju sem preučila davčno
planiranje v tujini, davčne olajšave v tujini in njihovo koriščenje. V podpoglavjih so
primerjave med državami na podlagi nominalnih davčnih stopenj, efektivnih davčnih
stopenj in deleža davkov. V petem poglavju sem s pomočjo pridobljenih statističnih
podatkov raziskala, v kakšni vrednosti se koristijo davčne olajšave. V šestem poglavju sem
s pomočjo analize anket, izvedenih med poslovnimi subjekti, ugotovila, kako je razvito
davčno planiranje v Sloveniji in kakšen vpliv imajo davčne olajšave pri poslovnih
odločitvah poslovnih subjektov. Analizirala sem povezavo med kadrovskim potencialom in
davčnim optimiranjem. V sedmem delu magistrske naloge sem preverila hipoteze.
Posamezna spoznanja sem združila in hipoteze potrdila ali ovrgla. V osmem poglavju sem
ocenila prispevek rezultatov magistrske naloge k znanosti in stroki ter njihovo uporabnost.
V devetem, sklepnem poglavju sem povzela ugotovljena dejstva in spoznanja, do katerih
sem prišla v okviru poglobljenega študija in raziskave magistrske naloge.
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2 DAVČNA POLITIKA

Davčni zavezanci za davek od dohodkov se pri svojem poslovanju soočajo z davčnimi
obremenitvami na dosežen poslovni dobiček pred obdavčitvijo. V ta namen imajo podjetja
v okviru svoje poslovne politike oblikovano tudi računovodsko in davčno politiko. Davčna
politika je sestavina celotne poslovne politike podjetja in je tesno povezana zlasti z
bilančno politiko podjetja (Wacker et al., 2005, str. 332).
Cilj vsakega gospodarskega subjekta je doseganje dobička. Podjetje z dobičkom ohranja
kapital in financira investicije, ki so pogoj za rast podjetja. Za uspešno poslovanje
gospodarskih subjektov je pomembno ustrezno poslovno okolje, ki ga zagotavlja država,
to pa zaračunava z davki.
Davčni sistemi so zaradi različnega zgodovinskega razvoja, raznih stranskih vplivov,
številnih kompromisov in nasprotovanj, velikosti države, gospodarskih struktur, števila
prebivalcev, dohodka na osebo, družbeno-ekonomskih odnosov in pripadnosti določeni
skupnosti različni za posamezne države.
Postopek ugotavljanja (izračuna) davčne osnove je določen z davčnimi predpisi. Ti lahko
predpišejo tudi razne odbitke, katerih posledica je znižanje davčne osnove. Odbitki od
osnove se delijo na oprostitve in olajšave. Olajšave se pojavljajo v dveh oblikah, in sicer
kot odbitek pred obdavčljivo osnovo ali kot znižanje davka, in dovoljujejo, da se siceršnja
obračunana davčna obveznost zniža za določen znesek (pogosteje) ali celo za določen
odstotek (redkeje) (Rupnik, 1995, str. 20).
Efektivna davčna stopnja je razmerje med celotnimi plačanimi davki in dohodkom pred
obdavčitvijo. Povprečno davčno stopnjo dobimo s primerjavo celotnega plačanega davka s
celotno davčno osnovo posameznega zavezanca (Stanovnik, 2003, str. 42). Mejno davčno
stopnjo pa, ko primerjamo del plačanega davka z ustreznim (pogosto zaokroženim) delom
davčne osnove.

2.1 DAVČNE OLAJŠAVE
Najbolj običajni ukrepi pri podpori gospodarstvu so razne olajšave na dohodek (dobiček)
pravnih oseb. Z njimi naj bi spodbudili vodstva podjetij in podjetnike, da bi se odločali za
širitev dejavnosti z novimi investicijami in povečanjem zaposlovanja. Podjetja torej dobijo
od države neko obliko popusta ali nadomestila stroškov, ki jih imajo z novo zaposlenimi,
ali delno povračilo vrednosti investicije. To nadomestilo se ne izplačuje neposredno,
temveč preko nižjega davka na dobiček (Razgledi, 2011).
Davčne olajšave in oprostitve so izjeme v pravni ureditvi davčnega sistema. Njihova
ureditev je posebna glede na splošno pravno opredelitev in je zato v pravni konsistenci
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tako legalna kot legitimna. Ta ureditev pa ima ekonomske posledice, ki potencialno lahko
(z)rušijo načelo davčne nevtralnosti (Škof et al., 2007).
Poznavanje davčnih olajšav je eden bistvenih elementov, da imajo te velik pomen pri
načrtovanju davčnih obveznosti. Zaradi tega je za podjetje pomembno poznavanje
davčnih olajšav. Davčne olajšave namreč zmanjšujejo davčne obveznosti, zato davčni
zavezanci težijo k maksimiranju davčnih olajšav, davčna uprava pa k njihovi minimizaciji
(Starašinič, 2007, str. 2).
Podjetniki davčno osnovo za plačilo davka v skladu z vsakokratnimi predpisi znižajo za
določen odstotek vrednosti investicij ter stroškov povečanega števila zaposlenih in tako
plačajo manj davka, kot bi ga sicer. Za izračun se tako uporablja ista, splošna davčna
stopnja, a je dejanska ali efektivna davčna stopnja nižja zaradi nižje osnove. Države te
olajšave formalno sicer ne obremenijo, saj se ne izkazuje kot odliv – imajo pa manj
prilivov. Tak način spodbud je zato lažje izvedljiv in sprejet, saj se ne kaže kot
proračunska poraba (Razgledi, 2011).
Davčne olajšave veljajo tudi za različne vrste zaslužkov zaposlencev, ki lahko zagotovijo
poslovanje z davčnimi olajšavami, kot so prispevki za življenjska zavarovanja, zdravstvena
zavarovanja ali pokojninski načrti. Veliko teh programov se ne šteje za obdavčljiv dohodek
za zaposlene, za podjetje pa pomeni davčne olajšave (Barron's Business Dictionary,
2012).

2.2 RAČUNOVODSTVO
Mesto, vloga in pomen računovodstva so se razvijali skupaj z družbo in civilizacijo
(Hočevar in Igličar, 1996, str. 2). Tako kot druga področja ima tudi računovodstvo svojo
zgodovino. Z njegovim razvojem se je spremenilo pojmovanje poslovne uspešnosti,
napredovale so računovodske metode in razvile so se poslovne teorije. Razvoj
računovodstva moramo proučevati kot interakcijo med računovodstvom in okoljem.
Poslovno okolje vpliva na razvoj računovodstva, po drugi strani pa tudi računovodstvo
vpliva na razvoj poslovnega okolja. Med dejavnike okolja lahko uvrščamo razvoj
ekonomske teorije, razvoj informacijske tehnologije in težnjo po večji kakovosti. Zaradi
razvoja so se začele uveljavljati nove metode. Računovodstvo je postajalo vedno bolj
podprto s teorijo in prakso, ki jo sprejemajo mednarodni računovodski standardi.
Računovodstvo ima tri namene, in sicer:
− pripravljanje poročil za notranje uporabnike,
− pripravljanje poročil za zunanje uporabnike,
− davčne namene.
V vse bolj dinamičnem in konkurenčnem poslovnem okolju postajajo kakovostne poslovne
informacije vse bolj pomembne za zagotavljanje dolgoročnega uspešnega delovanja
podjetij in doseganja začrtanih poslovnih ciljev. Podjetja morajo pravočasno imeti na
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razpolago pravilne, točne in razumljive poslovne informacije, ki jih vodstveni delavci lahko
uporabijo za sprejemanje čim bolj kakovostnih poslovnih odločitev. Podjetja želijo s
sedanjimi vlaganji in najrazličnejšimi dejavnostmi doseči čim večje poslovne koristi za vse
svoje deležnike, ki se praviloma kažejo v čistem dobičku in čistem pritoku denarja.
Uresničevanje želenih koristi je povezano s številnimi različnimi poslovnimi razmerami v
podjetju in njegovem okolju, ki jih ne moremo z gotovostjo predvideti. V tem primeru
govorimo o poslovnih tveganjih in naključjih (Koletnik, 2007, str. 11).
Tveganje predstavljajo možni dogodki, ki vplivajo na doseganje zastavljenih ciljev
podjetja. Osnovne kategorije tveganja so napake, prevare, izpustitve in zamude. Tveganje
je torej možnost, da nastopi negativni odmik doseženih ciljev podjetja od načrtovanih. Le
to izhaja iz negotovosti prihodnjih dogodkov in nepopolnih informacij; tveganje torej ni le
posledica porazdelitve negotovih dogodkov v prihodnosti, temveč je tudi posledica
nepopolnih in nekakovostnih informacij, ki jih poslovodstvo uporablja za sprejemanje
poslovnih odločitev (Berk et al., 2005, str. 30).
Da bi bilo teh tveganj čim manj, je nujno, da računovodstvo zagotavlja kakovostne
informacije, ki so podlaga za pravilne poslovne odločitve vodstvenih delavcev.
Pri zunanjem poročanju si podjetje prizadeva zadovoljiti informacijske potrebe širokega
kroga uporabnikov – od lastnikov, posojilodajalcev, zaposlencev, širše družbene skupnosti
do države. Državi želi prikazati čim manjšo uspešnost, da bi se zmanjšalo davčno breme,
drugim uporabnikom davčnih poročil pa želi običajno predstaviti čim ugodnejši izid
poslovanja. Da bi država preprečila zavajajoče prikazovanje uspešnosti poslovanja, za
davčno poročanje oblikuje natančna davčna pravila ali pa davčno poročanje približa
računovodskemu poročanju zunanjim uporabnikom, za katere se pripravljajo
računovodske informacije in poročila po razpoložljivih računovodskih metodah. Možnost
uporabe različnih metod vrednotenja je koristna in potrebna, saj podjetjem ni mogoče
določiti le enega načina vrednotenja računovodskih kategorij (Klobučar, 2004, str. 25).
Med pomembnimi nalogami računovodstva je tudi priprava podatkov za davčne namene.
Zato je davčno poročilo naslednje poročilo, ki zadeva javnost, čeprav je namenjeno
davčnim organom. V tem primeru so računovodski podatki podlaga za davčno politiko
podjetja. Podatki v ta namen so izkazani v davčni bilanci, s katero davčni zavezanec v
okviru predpisov tudi uresničuje svojo davčno politiko (Kavčič, 1997, str. 146).

2.3 DAVČNO SVETOVANJE IN POKLICNA ETIKA
Eden bistvenih pogojev za optimiranje davčnih obveznosti je razvitost davčnega
svetovanja, tako na državni ravni kot tudi v okviru samega podjetja. Kot ugotavlja
Holtova, se davčni svetovalci oziroma davčni strokovnjaki vključujejo v proces davčnega
optimiranja zlasti na področju investicijskih odločitev, finančnih odločitev in odločitev v
zvezi z delitveno politiko (Holt, 2001, str. 160).
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V poslovnem svetu so že dolgo znani in uveljavljeni poklici gospodarskih zaupnikov – to so
zunanji in notranji gospodarski revizorji, davčni svetovalci, ocenjevalci vrednosti podjetij
sredstev in drugi zaupniki. Gre za zaupanja vredne ljudi, katerim nestrokovnjaki za
omenjena področja popolnoma zaupajo. Svojo kredibilnost dokazujejo z neoporečnim
delom, ki ga na organiziran način usmerjajo in uravnavajo nosilci stroke, organizirani v
strokovna združenja, strokovne zbornice in inštitute. Ti so dolžni usmerjati, spremljati in
nadzirati metodološke ter organizacijske rešitve v stroki, pa tudi poklicno vedenje članov
takih združb. Skrbijo za stalno izpopolnjevanje poklicnih in etičnih pravil, ki so temeljno
orodje za usmerjanje in nadziranje kakovosti dela v stroki ter pomembno vplivajo na
izrazno vrednost strokovnih rešitev (Koletnik, 2000, str. 6).
Davčnega svetovalca lahko opredelimo kot finančnega zaupnika svoje stranke. Poklic je
primerljiv z odvetniškim, le da gre za drugo področje dela. Cilj, ki ga želi davčni svetovalec
doseči za svojega naročnika, je čim večji finančni in torej poslovni uspeh stranke. Za
davčne svetovalce veljajo stroga merila profesionalnega obnašanja. Davčni svetovalci
oziroma davčni strokovnjaki se morajo pri davčnem načrtovanju ravnati v skladu z
veljavnimi mednarodnimi pogodbami in sporazumi, državnimi zakonodajami in drugimi
obligatornimi pravili. V svetu je davčno načrtovanje že dolgo uveljavljeno, v Sloveniji pa se
davčni zavezanci šele začenjajo zavedati njegove pomembnosti (Kokotec-Novak, 2006,
str. 20). V okviru teh je močno poudarjena dolžnost lojalnega obnašanja do naročnika,
vendar se poleg tega zahteva tudi odgovorno ravnanje do države in javnosti. Prav
odgovornost do javnosti od davčnih svetovalcev zahteva obnašanje, ki omogoča ravnanje
v skladu s pričakovanji in zahtevami javnosti. Zdaj nista dovolj le poznavanje zakonodaje
in delovanje v skladu z zakonodajo, temveč je treba ravnati tudi v skladu s poklicno
odgovornostjo.
Davčni svetovalec mora spoštovati predvsem naslednja poklicno-etična pravila (Čokelc,
2006, str. 90):
− poklicno neodvisnost: zagotavlja, da lahko na izid davčnosvetovalne storitve vpliva
samo davčni svetovalec;
− opravljanje poklica na lastno odgovornost: omogoča, da davčni svetovalec z
ustrezno izobrazbo in strokovnostjo prevzame odgovornost za izid svetovanja;
− dolžnost vestnega ravnanja: vpliva na samo vedenje davčnega svetovalca, njegovo
organiziranost, sprejemanje in izpolnjevanje naročil ter čas izvedbe naročil;
− molčečnost in varovanje podatkov: zagotavlja, da naročnik lažje vzpostavi
zaupanje do davčnega svetovalca;
− dolžnost sprotnega izobraževanja: zagotavlja, da davčni svetovalci in njihovi
zaposleni ponujajo strokovno ustrezne storitve;
− dolžnost sklenitve poklicnega zavarovanja odgovornosti: zagotavlja, da se
naročniku povrne škoda, ki mu je bila povzročena z neustreznim davčnim
nasvetom.
Davčni svetovalci morajo pri opravljanju davčno svetovalnih storitev delovati v skladu z
veljavno davčno zakonodajo, njihovo ravnanje pa mora biti tudi moralno in etično
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sprejemljivo, torej skladno s pravili poklicne etike. Poklicno etiko predstavlja celota
pričakovanj in pravil o ravnanju nosilca določenega poklica, na podlagi katerih je nosilec
tudi nadzorovan. V ta namen poklicne organizacije za svoje člane v obliki poklicnih
kodeksov pripravljajo moralna in strokovna načela obnašanja ter skrbijo za sankcioniranje
kršiteljev. S tem ščitijo uporabnike storitev pred strokovnimi nepravilnostmi ter samovoljo
in zlorabami pripadnikov določenega poklica in hkrati dvigujejo družbeni ugled poklicnim
skupinam.
Treba je tudi dodati, da je Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov sprejela
kodeks etike za računovodske strokovnjake. Z računovodskim strokovnjakom razumemo
osebo, ki samostojno poklicno deluje ali pa deluje v kaki organizaciji; računovodski
strokovnjak potemtakem ni samo računovodja, ki načeluje računovodstvu v posamezni
organizaciji ali opravlja naloge knjigovodenja, računovodskega predračunavanja,
računovodskega nadziranja, računovodskega proučevanja in računovodskega poročanja,
temveč na primer precej tudi notranji revizor ali notranji revizor informacijskega sistema,
prav tako pa kateri koli zunanji revizor, davčni svetovalec ali ocenjevalec vrednosti, ki
opravlja posle po naročilu. Sedaj je etičnost pri poslovanju čedalje bolj poudarjena (Turk,
2007, str. 127).
Ureditve zakonodajalcev držav na področju pobiranja davkov so zaradi vrste davčnih
osnov za obračun davkov, načinov ugotavljanja davčnih osnov, načinov in postopkov
pobiranja davkov, izterjave in kazni pri neplačilu davkov praviloma zelo kompleksne in
zahtevne in jih posamezni davčni zavezanci ne morejo v celoti obvladati. Zato potrebujejo
visoko usposobljenega davčnega svetovalca, ki jim bo neodvisno in strokovno pomagal
izpolniti predpisane davčne obveznosti v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi s čim bolj
ugodnim davčnim učinkom (Repovž et al., 2005, str. 13).
Tako podjetniško (širše) kot davčno (ožje) svetovanje pomeni nudenje in prodajo
svetovalnih storitev na določenem poslovnem področju z namenom boljšanja učinkovitosti
in uspešnosti poslovanja podjetja. Izvajalec svetovalne storitve (svetovalec) ima položaj
svobodnega poklica, svoje strokovne sposobnosti pa nudi oziroma prodaja s polno
odgovornostjo, nepristranskostjo, zaupnostjo, molčečnostjo, zanesljivostjo in vestnostjo v
svetovanju (Repovž et al., 2005, str. 1).
Davčni svetovalec je finančni zaupnik podjetja, podjetnika oziroma vsakega naročnika.
Svojemu naročniku svetuje, kako doseči čim večji finančni in poslovni uspeh – čim večji
ostanek dobička po plačilu davka. Pri svojem delu uporablja vse svoje znanje in upošteva
domačo in tujo zakonodajo. Pojavlja se v dveh vlogah. Skrbi za interese svojih naročnikov,
skrbi pa tudi za zakonito ravnanje naročnika in pravilno uporabo davčne zakonodaje. Ti
dve vlogi si nasprotujeta in zahtevata veliko odgovornost pri pravilnem ravnanju.
Zaradi nenehnih sprememb in vedno zahtevnejše zakonodaje davčno svetovanje dobiva
večji pomen tudi v Sloveniji. Število podjetij, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano
računovodstvo in pravno dejavnost, iz leta v leto raste. Tako je bilo leta 1994 registriranih
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994 računovodskih gospodarskih družb, ki so imele 1911 zaposlenih. Leta 2011 pa je v
Sloveniji s tako dejavnostjo registriranih 2191 gospodarskih družb, ki so imele 4877
zaposlenih. Indeks rasti števila podjetij, ki imajo registrirano glavno dejavnost
računovodstvo in pravno svetovanje, leta 2011 glede na leto 1994 je bil 220,24, indeks
rasti zaposlenih pa 255,21. Indeks rasti vseh gospodarskih družb leta 2011 glede na leto
1994 je bil 180,13. To pomeni, da je računovodska in svetovalna stroka hitreje rastla in se
razvijala kot ostale dejavnosti.
Tabela 1: Računovodske in pravne dejavnosti po letih

Leto

Število podjetij

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

994
994
1080
1121
1151
1195
1219
1271
1314
1387
1479
1526
1568
1636
1953
2045
2191

Ver. indeks

Št. Zaposlenih

100,00
108,65
103,80
102,68
103,82
102,01
104,27
103,38
105,56
106,63
103,18
102,75
104,34
119,38
104,71
107,14

1911
2101
2324
2430
2469
2469
2668
2890
3039
2300
3662
3487
3674
3749
4527
4730
4877

Ver. indeks
109,94
110,61
104,56
101,60
100,00
108,06
108,32
105,16
75,68
159,22
95,22
105,36
102,04
120,75
104,48
103,11

Vir: Ajpes (2011).

2.4 DAVČNA POLITIKA PODJETJA IN POSAMEZNIKA
2.4.1 DAVČNA POLITIKA
Davčna politika je sestavina poslovne politike podjetja, ki predstavlja odločitve podjetja
glede doseganja ciljev na področju obdavčitve (Kokotec - Novak 1998, str. 111).
Vsak dober podjetnik, ki želi doseči pozitiven učinek optimiranja davčnih obveznosti, se
zaveda, kako pomembno je izvajanje pravilne davčne politike. Pogoj za izvajanje
učinkovite davčne politike pa je dobro poznavanje poslovnega okolja in seznanjanje z
njegovim nenehnim spreminjanjem. Poleg poslovnega okolja pa so za davčno politiko
pomembni tudi dejavniki, ki so v samem podjetju in vplivajo na poslovanje. Podjetje mora
slediti zastavljenim podjetniškim ciljem in jih uresničevati. Ob tem pa mora s pravilno
zastavljeno davčno politiko dosegati pozitiven učinek davčnega optimiranja.
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Davčna politika obsega določitev podjetniških ciljev na področju obdavčitve in potrebnih
sredstev za njihovo dosego. Izvajalci davčne politike morajo slediti poslovnim ciljem
podjetja, ki jih z uspešno vodeno davčno politiko in ob ustreznem poznavanju davčne
zakonodaje ter s strokovno usposobljenostjo realizirajo. Pri tem morajo upoštevati pravne
in ekonomske omejitve.
V praksi se pogosto enači pojma optimiranje in minimaliziranje davčnih obveznosti. To
prepričanje pa je napačno, saj ima podjetje več ciljev, ki jih je treba medsebojno uskladiti
in ki vplivajo drug na drugega. Med posameznimi cilji prihaja do različnih konfliktov, zato
je pomembno, da se podjetje zaveda posledic, ki jih prinaša odločitev za dosego
določenega cilja. Pozitivne posledice so, da kupci podjetju zaupajo, da upniki obdržijo ali
povečajo kreditiranje podjetja, da zaposleni čutijo varnost svoje zaposlitve. Negativne pa
so lahko, da kupci mislijo, da podjetje preveč zasluži na račun njihovih nakupov, da upniki
zahtevajo krajše plačilne roke, da zaposleni želijo večje osebne dohodke, večjo socialno
varnost.
2.4.2 POVEZAVA MED POSLOVNO, BILANČNO IN DAVČNO POLITIKO
Vsako podjetje ima svojo poslovno politiko, ki so ji podrejene vse ostale: prodajna,
finančna, kadrovska, računovodska, bilančna, davčna itd. Vse te politike so torej skupne
politike podjetja in pomembno vplivajo druga na drugo ter tudi na oblikovanje in
uresničevanje poslovnih ciljev. Za podjetnika je zelo pomembno, da si s svojo vizijo določi
položaj, ki ga želi s svojimi proizvodi ali storitvami doseči na tržišču (Čokelc et al., 2005,
str. 110).
Kot sestavni del poslovne politike lahko premišljena davčna politika podjetja omogoča
optimiranje davkov, prihranek denarnih sredstev in posledično povečanje razvoja in rasti
podjetja. Optimiranje davkov pa temelji predvsem na davčnih izogibih, ki omogočajo čim
manjše plačilo davkov. Pri tem pa je zelo pomembna tudi davčna morala. To pomeni, da
davčni zavezanci poravnavajo svoje obveznosti v skladu s predpisi.
Z davčno politiko je povezana tudi bilančna politika1. Je instrument za doseganje
podjetniških ciljev, zlasti na področju financiranja, investiranja, delitve dobička, plačila
davkov in informiranja.
Bilančno-davčna politika predstavlja načrtovano koriščenje različic vrednotenja in drugih
oblik merjenja gospodarskih kategorij pri sestavljanju davčne bilance. Glavni cilj v okviru
bilančno-davčne politike je vedno minimiziranje izdatkov za davke ob nespremenjenem
poslovnem procesu. Dejavnike, ki vplivajo na minimiziranje izdatkov za davke, pa je treba
analizirati z vidika časa in stroškov. Pomembno je poznavanje prihodnjega stanja podjetja,
prihodnje davčne tarife in možnosti koriščenja davčnih olajšav sedaj in v prihodnosti.
1

Veda, ki v okviru predpisov in načel ureja bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih
tokov in poročila o poslovanju.
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2.4.3 FAZE IZVAJANJA DAVČNE POLITIKE
Izvajanje davčne politike je nenehen, dinamičen proces zaradi nenehnih sprememb v
okolju in sprememb pri samem gospodarskem subjektu, ki izvaja davčno politiki. Davčna
politika poteka skozi različne faze (Špes, 2002, str. 69):
– proučevanje pogojev za izvajanje davčne politike,
– davčno načrtovanje,
– davčno administriranje,
– analiziranje doseženih rezultatov,
– nadzor, ki ga ne moremo opredeljevati kot fazo, saj je sestavni del vseh ostalih
faz.
Proučevanje pogojev za izvajanje davčne politike je pogoj za učinkovito davčno politiko.
Davčni zavezanec mora poznati makroekonomske in mikroekonomske pogoje za izvedbo
optimiranja davčnih obveznosti.
Davčno načrtovanje mora biti vključeno v celotno poslovno načrtovanje. Že v fazi
ustanavljanja organizacije je treba izbrati pravnoorganizacijsko strukturo poslovnega
subjekta, ki bo najbolj primerna za poslovanje pa tudi za davčno optimizacijo. Davčno
načrtovanje ne pomeni, da si podjetje kot edini cilj postavi minimiziranje davčnih
obveznosti, ampak da cilji davčnega optimiranja sledijo temeljnim ciljem podjetja.
Temeljni pogoj za učinkovito davčno politiko je urejeno davčno administriranje, ki je
osnova za izdelavo poslovnih bilanc. Na podlagi poslovne bilance in ZDDPO-2 ali ZDoh-2
davčni zavezanec naredi obračun davka oziroma davčno bilanco. Z davčno bilanco
gospodarske družbe uresničujejo svojo davčno politiko in prilagajajo davčne obremenitve
dolgoročnemu maksimiranju dobička ob istočasnem ocenjevanju bodočega razvoja
poslovanja in plačilne sposobnosti. Zavezanci morajo po zakonu narediti davčni obračun
po koncu poslovnega leta in ga morajo oddati Davčni upravi RS v treh mesecih po koncu
poslovnega leta. Za podjetje pa je nujno, da med letom naredi več davčnih obračunov, saj
tako lažje uresničuje zastavljene cilje.
Analiza davčnih rezultatov je pomembna faza izvajanja davčne politike, v kateri se
ugotavlja uspešnost priprave in izvedbe davčne politike. Pomeni predvsem primerjavo
med načrtovanimi in doseženimi rezultati davčne politike. Treba je poiskati vzroke za
odstopanja in narediti popravke kratkoročnega in dolgoročnega načrtovanja. Potrebne so
nenehne korekcije davčnih načrtov na osnovi ugotovljenih rezultatov davčnih analiz.
Analizirati je treba tako negativna kot pozitivna odstopanja doseženih rezultatov od
začrtanih, saj se lahko samo tako pridobivajo ustrezne izkušnje za natančnejše in boljše
načrtovanje (Špes, 2002, str. 85–86).
Izvajanje davčne politike je treba nadzorovati z namenom doseganja realizacije
zastavljene davčne politike. Nadzor naj bi se vršil nenehno, na osnovi vnaprej določenih

13

načrtov, ali nepričakovano s pomočjo zunanjih strokovno usposobljenih sodelavcev. To so
največkrat davčni svetovalci in revizorji (Šešok, 2012, str. 12).
Davčni nadzor pa vrši država. Obsega tri oblike nadzora, in sicer kontrolo, inšpekcijo in
preiskave (Kokotec-Novak, 2005, str. 115–117):
− kontrola obsega preverjanje pravilnosti in pravočasnosti vlaganja davčnih napovedi
in davčnih obračunov ter obračunavanja in plačevanja davkov. Z davčno kontrolo
se izvaja sprotni nadzor nad davčnimi zavezanci;
− davčno inšpiciranje pomeni naknadni nadzor nad davčnimi zavezanci. Inšpekcijski
pregled obsega preverjanje pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja davkov,
poslovanje davčnih zavezancev, preverjanje knjigovodskih in drugih evidenc,
ugotavljanje neprijavljenih dohodkov in odrejanje ukrepov, določenih z zakonom.
Namen delovanja inšpekcije je maksimirati prostovoljno obdavčenje in onemogočiti
davčnim zavezancem, da se nezakonito izogibajo plačevanju davkov;
− davčne preiskave v Republiki Sloveniji so organizirane na republiški ravni v okviru
Generalnega davčnega urada, kjer deluje Preiskovalno-analitski oddelek, in na
regionalni ravni v okviru davčnih uradov, kjer naloge opravljajo posamezni
inšpektorji preiskovalci.
2.4.4 VPLIV DAVČNIH VREDNOT UDELEŽENCEV V PODJETJU NA OBLIKOVANJE
DAVČNIH CILJEV
Vsako podjetje oblikujejo določene značilnosti in poslanstva. Pri oblikovanju svoje politike
se mora podjetje opredeliti zakaj in v čigavo korist obstaja, kako naj se razvija in deluje.
Na tej ravni odločajo lastniki in upravljavci podjetja. Njihove pristojnosti so pogojene z
izbrano pravnoorganizacijsko obliko podjetja. Na politiko podjetja vplivajo tudi drugi
udeleženci z različnimi interesi. V vsakem podjetju srečamo davčne interese notranjih
udeležencev (lastniki, upravljavci, menedžment, strokovnjaki in drugi zaposleni) in
zunanjih udeležencev (tržni udeleženci, podjetja, finančni poslovni udeleženci ter država,
družba in javnost). Procesni vidik določanja davčne politike podjetja zajema proces
usklajevanje interesov udeležencev v podjetju. Interesi udeležencev neposredno vplivajo
na oblikovanje ciljev politike podjetja.
Urlich (1990, str. 56) v svojem delu navaja dejavnike, ki so pomembni za oblikovanje
interesov udeležencev. Opredeljevanje davčnih vrednot udeležencev v podjetju je v tesni
povezavi z opredeljevanjem in oblikovanjem davčnih ciljev podjetja. Med vrednotami velja
poudariti odnos do davčnega organa. Sodelovanje z davčnim organom je odvisno od
raznih dejavnikov. O najboljšem sodelovanju med davčnim zavezancem in davčnim
organom govorimo takrat, ko davčni zavezanec sprejema davčni organ kot davčnega
svetovalca, ki mu je pripravljen v vsakem trenutku strokovno pomagati. To je pomembno
zlasti v primerih nedorečene zakonodaje ali pomanjkanja pravne prakse. Davčni
zavezanec predpostavlja, da davčni organ ne bo odločil v njegovo škodo. Zaupanje je
obojestransko. Davčni zavezanec je točen in pošten plačnik davka. Nasprotno pa lahko
davčni zavezanec sprejema davčni organ kot prisilni organ države, ki neupravičeno pobira
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davke in ne pomaga pri reševanju problemov. V tem primeru med davčnim zavezancem in
davčnim organom ne pride do komuniciranja.
Pomembna vrednota oziroma dejavnik, ki je pomemben za oblikovanje davčnih ciljev
podjetja je odnos do davčnega tveganja. Davčni zavezanec se pri svojem poslovanju
lahko davčnemu tveganju izogne. To pomeni, da posluje varno. V nasprotnem primeru pa
davčno tveganje zazna in vključuje v svoje poslovanje. Davčno tveganje lahko omeji ali pa
sprejme v največji meri ne glede na posledice.
Davčna morala je odnos davčnega zavezanca do legalnega izogibanja davkom in davčnim
utajam ter odnos do izpolnjevanja davčnih zavezancev. Davčna morala je odvisna od
pripadnosti družbi in koristoljubja. Ločimo pozitivno in negativno davčno mentaliteto. Prva
pomeni, da ima davčni zavezanec izoblikovan smisel za skupnost, ne dela samo zaradi
osebne koristi in meni, da je plačevanje davkov potrebno za delovanje skupnosti.
Nasprotno pa negativna davčna mentaliteta pomeni, da davčni zavezanec davke razume
kot davčno tatvino, nima izoblikovanega smisla za skupnost in dela zaradi osebne koristi
(Čokelc, 2000, str. 353-373).
Pri pojmu davčna morala je potrebno pojem pravičnega dojemanja plačevanja davkov
razumeti z ekonomskega in psihološkega vidika. Ekonomski vidik pomeni objektivno
pravičnost. Psihološki vidik pomeni zaznano pravičnost udeleženca v davčnem sistemu.
Pri določanju davčnih ciljev podjetja je pomemben vpliv posameznih udeležencev.
Udeleženci v podjetju imajo izoblikovane različne davčne interese, ki jih skušajo
uveljavljati skozi davčno politiko podjetja. Različni interesi se kažejo skozi odnos do
razporejanja dobička, odnos do davčne morale, odnos do lastnine, odnos do širših
družbenih ciljev, odnos do zemljepisne razsežnosti podjetja in odnos do upoštevanja ciljev
sodelavcev. Opredeljeni davčni interesi posameznikov so okvir, znotraj katerega se
oblikuje davčna politika podjetja in postavijo davčni cilji.
Davčni interesi udeležencev v podjetju se zelo razlikujejo ali si celo nasprotujejo. Za
notranje udeležence do davki izdatki, zato je njihov interes, da se zmanjšajo ali odložijo.
Za zunanje udeležence, še posebej državo, so davki prihodki, ki ji zagotavljajo delovanje.
Interes države je, da se davki plačujejo čim prej in v čim višji vrednosti. Tudi med
notranjimi udeleženci v podjetju prihaja do nasprotovanj. Pri procesu določanja politike
podjetja je potrebno najprej proučiti vse interese udeležencev v podjetju. Skozi njihovo
usklajevanje se oblikuje politika podjetja. Od vpliva in moči posamezne vrste udeležencev
je odvisno, kakšno davčno politiko si po podjetje izoblikovalo in katere davčne cilje
postavilo.
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2.4.4.1 Davčni interesi – cilji notranjih udeležencev v podjetju
Davčne interese in z njimi povezane davčne cilje notranjih udeležencev lahko v podjetju
opredelimo kot davčne cilje lastnikov, menedžerjev in zaposlenih. Ti cilji so omejeni z
izbrano pravnoorganizacijsko obliko podjetja, lokacijo poslovanja ter drugimi pravnimi in
ekonomskimi omejitvami (Hauptman, 2003, str. 592).
Med najpomembnejša davčna cilja notranjih udeležencev sodita povečanje čiste vrednosti
premoženja in povečanje čistega dobička. Davki zmanjšujejo vrednost premoženja in
dobička. Davki so po naravi denarni izdatki, za katere velja, da notranjim udeležencem ne
zagotavljajo neposrednega nadomestila za storitve, ki jim jih nudi država. Velja namreč,
da ne obstaja korelacija med davčnimi odhodki in koristmi, ki jih imajo notranji udeleženci
v podjetju. Posledica tega je, da notranji udeleženci v osnovi težijo k zmanjšanju davčne
osnove in posledično davčne obveznosti.
Kljub temu se davčni interesi notranjih udeležencev razlikujejo glede na udeleženca
(Hauptman, 2003, str. 592):
− davčni interes lastnikov podjetij je, da podjetje poveča moč čistega premoženja in
njegovo tržno vrednost; podjetje maksimiranje vrednosti čistega premoženja
doseže z minimaliziranjem davčnega bremena (sledi primerni razporeditvi čistega
dobička v obliki dividende oz. deleža v dobičku);
− menedžment, ki bi naj poosebljal interese podjetja, pogosto postavlja v ospredje
svoje lastne interese. Teži k zadostnemu zadržanemu dobičku za razvoj podjetja in
povečanju čistega premoženja ter maksimalnemu izplačevanju dobrih nagrad za
uspešno delo (plača, udeležba v dobičku, družbeništvo ali ugoden nakup delnic,
pokojninsko zavarovanje nad splošnim, neobdavčene odpravnine ipd.) in
sredstvom za osebni razvoj. Če lastni interesi prevladajo nad interesi podjetja,
menedžment ne teži k optimalnemu davčnemu bremenu podjetja, temveč k
maksimalni lastni koristi – ne glede na davčno breme podjetja – in minimalnemu
lastnemu davčnemu bremenu;
− zaposleni težijo k dobri plači in deležu v dobičku ter drugim ugodnostim (skupna
poraba in sredstva za osebni razvoj), ne glede na davčne posledice, ki bremenijo
podjetje, ter minimalnemu lastnemu davčnemu bremenu.
Odločilno vlogo za izbiro temeljnih ciljev imajo udeleženci z večjimi interesi in večjo močjo
uveljavitve teh interesov (Belak, 1999, str. 110). Večja kot je moč posamezne interesne
skupine udeležencev, večji je pomen davčnih ciljev te interesne skupine za podjetje.
Davčni cilji notranjih udeležencev so prikazani v tabeli 2.
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Tabela 2: Davčni cilji notranjih udeležencev v podjetju

Lastniki (družbeniki ali
delničarji
− ohranjanje čistega
premoženja in dobička
− minimaliziranje
davčnega (tudi
osebnega) bremena

Primerna razporeditev
dobička kot dividenda oz.
sprotni delež v dobičku, ki
naj bo večji od bančnih
obresti oziroma obresti
zadolžnic in tak obdržani
dobiček, da se bo primerno
povečalo čisto premoženje
in da se bodo večale
možnosti podjetja.

Menedžment

Zaposleni

− zaposlitev, plače in
− možnost zaposlitve, plače
in udeležbe ter
uveljavitev ob izzivu na
uveljavitve (tudi
uspeh organizacije
napredovanje)
− minimaliziranje osebnega
davčnega bremena
− maksimiranje
pokojninskih dajatev
delodajalca in
minimaliziranja osebnih
pokojninskih dajatev
− minimaliziranje osebnega
davčnega bremena
Skladna razporeditev učinkov Dobra plača in delež v
in delitev izidov za izpolnitev dobičku ter druge ugodnosti
smotrov in uresničevanje
(skupna poraba in sredstva
interesov udeležencev ob
za osebni razvoj).
zadostnem obdržanem
dobičku za razvoj podjetja in
povečanje čistega
premoženja. Tudi dobra
nagrada za uspešno delo
(plača, udeležba v dobičku,
družbeništvo ali ugoden
nakup delnic, pokojninsko
zavarovanje nad splošnim
ipd.) in sredstva za osebni
razvoj.
Vir: Belak (1999).

2.4.4.2 Davčni cilji zunanjih udeležencev
Davčni cilji zunanjih udeležencev so različni. Tako ločimo davčne cilje države, davčne cilje
finančnih poslovnih udeležencev in davčne cilje tržnih poslovnih udeležencev.
V nasprotju z notranjimi udeleženci v podjetju, za katere davki predstavljajo denarne
izdatke, so davki za državo oziroma lokalno skupnost sredstva, preko katerih pride do
potrebnih prihodkov, s katerimi bo pokrivala javne potrebe oziroma vse tiste potrebe, ki
ustrezajo interesom države. S pobiranje davkov, torej z izvajanjem davčne politike države,
si država zagotovi sredstva za uresničevanje splošnih družbenih ciljev (Ulrich, 1990,
str. 151).
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Davčni cilji države so torej (Wolf, 2000. str. 78):
− enakomerno izkazovanje dobička v podjetjih, kar omogoča pokrivanje državnih
izdatkov. S pomočjo zakonsko predpisanih davčnobilančnih načel vrednotenja
gospodarskih kategorij preprečuje prenos dobička na kasnejše obdobje in tako
aktivno vpliva na oblikovanje davčne osnove;
− politični cilj – davčna politika države je instrument za izvajanje gospodarske,
konjunkturne, strukturne in socialne politike, kjer država z izbiro regionalne politike
razvoja in z njo povezano lokacijo poslovanja, z obdavčitvijo ali z davčno bilančno
politiko (npr. investicijske olajšave, spodbujanje razvoja regij, panog,
subvencioniranje) motivira podjetja.
Davčni interes finančnih poslovnih udeležencev je, da je podjetje finančno močno in trajno
plačilno sposobno. Davki plačilno sposobnost zmanjšujejo, to pa pomeni, da bo podjetje
plačilno sposobnejše ob manjši davčni obremenitvi.
V določenih primerih pa podjetje izkazuje višje dobičke, kot jih resnično dosega. Takšno
ravnanje DURS z vidika davčnega nadzora sploh ne moti, je pa nezakonito s poslovnega
vidika, saj se na ta način prikriva realno slabša situacija v podjetju (Macarol, 2012).
Za tržne udeležence podjetja, končne potrošnike, so si davčni interesi nasprotujoči. Na eni
strani želijo čim manjšo obremenitev tistih davkov, ki jih v končni fazi plačajo kot kupci.
Po drugi strani pa podjetje s plačevanjem davčnih obveznosti udeležencem zagotavlja
kakovostno življenje in blaginjo. Tržni udeleženci posledično želijo čim višjo davčno
osnovo podjetja. V tabeli 3 so prikazani davčni cilji zunanjih udeležencev podjetja.
Tabela 3: Davčni cilji zunanjih udeležencev podjetja

Država, družba, javnost
− enakomerno izkazovanje
dobička v podjetjih
− cilji davčne politike
države

Finančni poslovni
udeleženci
− trajna plačilna
sposobnost
podjetja

Tržni udeleženci
− cenovna dosegljivost učinkov
(minimalen davek, npr. DDV, ki
povečuje prodajno ceno
poslovnega učinka)
− maksimalno plačilo davkov, ki
zagotavljajo kakovostno
življenje in blaginjo
(maksimiranje davčne osnove)

Vir: Belak (1999).

Davčni interesi notranjih in zunanjih udeležencev so raznoliki in celo nasprotujoči. Za
notranje udeležence so davki denarni izdatki, zato si prizadevajo za njihovo zmanjšanje ali
odložijo njihovo plačilo. Za državo so davki njeni prihodki, ki omogočajo njeno delovanje
in izpolnjevanje njenih nalog.
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Če bi država notranjim udeležencem v podjetju zagotovila enakovredno nadomestilo za
pobrane davke, si ti interesi ne bi nasprotovali. V strokovni literaturi naletimo na pojem
»pravični davčni sistem«, ki pa ga v realnem življenju iz različnih političnih, ekonomskih,
družbenih, zgodovinskih razlogov ni mogoče zagotoviti (Hauptman, 2003, str. 593).
2.4.5 POGOJI IN CILJI IZVAJANJA DAVČNE POLITIKE
Davčno politiko podjetja bi lahko opredelili kot odločitve podjetja glede doseganja ciljev
na področju obdavčitve. Glede na to je za njeno izvajanje potrebno naslednje (Čokelc,
Kokotec – Novak in Repovž 2005, 110–111):
− spoznati izhodiščno situacijo v podjetju. Ta je odvisna od enkratnih odločitev
(pravna oblika podjetja, sedež, poslovni program oziroma dejavnost) ter od
tekočih, ponavljajočih se odločitev (odločitve v zvezi s financiranjem,
investiranjem, organiziranjem, kadri itd.);
− v okviru podjetniškega ciljnega sistema določiti davčne cilje. To je minimiziranje
kvantitativnih komponent, ki opredeljujejo davčno obremenitev ob upoštevanju
restrikcij oziroma omejitev. Pri tem je zelo pomembno poleg pravnih omejitev
upoštevati tudi ekonomske, saj je s pravnega vidika možno v določenem trenutku
izkazati minimalen ali celo ničeln izid, z ekonomskega vidika pa tak izid ni
sprejemljiv zaradi interesov lastnikov ali finančnih ciljev podjetja;
− analizirati možnosti in opredeliti sredstva za doseganje teh ciljev.
Za uspešno doseganje davčnih ciljev je zlasti pomembno, da pravilno ocenimo prihodnjo
poslovno uspešnost in delovanje podjetja ter predvidimo prihodnje spremembe na
področju davčne politike države. Tu so zlasti pomembne spremembe davčnih stopenj,
davčnih osnov in davčnih olajšav.
Izhodiščni položaj podjetja je z davčnega vidika odvisen od enkratnih odločitev (pravna
oblika, sedež, dejavnost in podobno) in ponavljajočih se odločitev v zvezi s kadri,
nakupom, proizvodnjo, prodajo, financiranjem, investiranjem in organiziranjem.
Osnovni cilji vsakega podjetja bi morali biti:
− pravilno, zakonito obračunavanje in plačevanje davkov in
− ohranjanje dobička in ustvarjanje čim manjše razlike med bruto in neto dobičkom.
Pri opredeljevanju ciljev optimiranja davčnih obveznosti je potrebna racionalizacija
zasledovanja osnovnega podjetniškega cilja – dobička v smeri nekonfliktnosti z drugimi
cilji (konflikt med maksimizacijo dobička nosilcev kapitala in cilji zaposlenih, konflikt med
interesi in potrebami podjetja in celotne družbe itd.) (Špes, 2002a, str. 21). Davčni cilji so
lahko v nasprotju s cilji poslovne politike podjetja. Iz davčnega vidika je cilj izkazati čim
manjši poslovni izid, iz finančnega vidika je cilj zadržati čim več čistega dobička v podjetju,
iz vidika vlagateljev kapitala je cilj razdelitev čim več dobička med vlagatelje.

19

Davčna politika torej ni le minimiziranje davkov, ampak je doseganje kompromisov med
posameznimi cilji, saj je le tako mogoče dolgoročno izvajati zasledovanje ciljev
optimizacije davčnih ciljev. Za uspešno doseganje davčnih ciljev je zelo pomembno, da
čim bolj pravilno ocenimo prihodnjo poslovno uspešnost in delovanje podjetja ter
prihodnje spremembe na področju davčne politike države, zlasti spremembe v višini
davčnih sopenj ter spremembe pri opredelitvi davčne osnove in davčnih olajšav.
Obvladovati davke pomeni, da poslovodstvo podjetja ve, kdaj in kako bo poslovna
odločitev vplivala na davčne obveznosti podjetja in denarni tok. Pri tem so informacije
ključnega pomena za uspešno vodeno davčno politiko podjetja.
Lastnik ali upravljavec podjetja mora biti seznanjen z odbitki – olajšavami, ki jih davčno
optimiranje ponuja. Pri tem pa mora tudi dosledno voditi evidence, ki so potrebne za
podporo davčnemu načrtovanju, in dokumentirati vse poslovne transakcije. Na ta način
lahko prihrani pri plačilu davkov in omogoči rast podjetja (Battersby, 2011).
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3 OPTIMIRANJE DAVČNIH OBVEZNOSTI

Davki so prisilno sredstvo države, podjetja pa niso humanitarne organizacije. Nikomur ni
treba plačati več davčnih obveznosti, kot jih predpisuje zakon. Zahtevati nekaj več s strani
države v imenu morale je nesprejemljivo (Čokelc, 1999, str. 17).
Davčno načrtovanje oziroma planiranje opredeljujemo kot postopek, v katerem
analiziramo poslovanje davčnega zavezanca in na podlagi tako pridobljenih ugotovitev
podamo davčno konstrukcijo, ki davčnemu zavezancu omogoča izboljšanje poslovanja in
zmanjšanje davčnega bremena. Pri tem se morajo gospodarski subjekti zavedati, da je
davčno načrtovanje postopek, v katerem davčno obveznost ustrezno znižamo z uporabo
zakonitih metod in sredstev ter težimo k doseganju načrtovane uspešnosti in donosnosti
(Kokotec - Novak, 1996, str. 110).
Potreba po davčnem načrtovanju v podjetju se pojavlja predvsem iz naslednjih razlogov
(Preskar, 2004):
− davčna zakonodaja je zaradi obsežnosti, medsebojnih vplivov, izbire različnih
možnosti in tudi nenehnih sprememb zelo kompleksna,
− učinke davčne zakonodaje je ob različnih možnostih vrednotenja, upoštevanju
različnih olajšav in na ta način različnih ugotovitev davčnih osnov možno
preračunati,
− davčni učinki na različne kratkoročne in dolgoročne poslovne odločitve podjetja so
premalo poznani,
− s preudarnim ravnanjem je možno omejiti nepotrebne davčne učinke in se
pripraviti na izbirne možnosti, ki so pravno dovoljene,
− davčne obremenitve so relativno visoke,
− pomembno je preučevanje davčnih učinkov s časovnega vidika, predvsem je
pomemben čas izvedbe,
− za zagotavljanje likvidnosti podjetja,
− z razvojem računalništva so se povečale možnosti za izvajanje davčnega
načrtovanja.
Za davčno načrtovanje je bistveno (Špes, 2002a, str. 35):
− vsi podjetniški cilji oziroma načrti predstavljajo pomembno podatkovno podlago
davčnemu načrtovanju, to pa zagotavlja pomembne informacije podjetniškim
odločitvam z davčnega vidika,
− davčno načrtovanje mora biti dolgoročno, izdelati je treba več različnih davčnih
bilanc (ob upoštevanju različnih ciljev in tako zakonskih kot poslovnih pogojev
poslovanja) ter stremeti k uresničitvi tiste različice, ki bo ob maksimiranju dobička
vodila k optimalnim davčnim obremenitvam,
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−

−
−

med poslovanjem moramo nenehno načrtovati in iskati maksimalne davčne
olajšave ter načrtovati poslovne dogodke, pri katerih se ustvarjajo davčno
nepriznani odhodki,
rezultati davčnega načrtovanja pomenijo pomembno podlago načrtovanju plačilne
sposobnosti in iskanju virov financiranja,
pri načrtovanju davčnih rezultatov je pomembno upoštevati vse vrste davčnih
obremenitev kot tudi poslovno načrtovanje, saj so njuni rezultati soodvisni.

Pomen in naloga davčnega načrtovanja postajata vse bolj pomembna, saj zagotavljata
potrebne informacije za podjetniške odločitve z davčnega vidika v smislu stremenja po
čim manjših davčnih obremenitvah (Kruhar, 2001, str. 6).
Davčno optimiranje lahko opredelimo kot organiziranje poslovanja na način, ki je
popolnoma zakonit in hkrati optimalen z vidika izračuna višine davčne obveznosti.
Obravnavamo ga z dveh vidikov. Dolgoročni vidik davčnega optimiranja, kjer je prvovrstni
cilj bogatitev gospodarskega subjekta in šele nato lastnika kapitala, in kratkoročni vidik
davčnega optimiranja, kjer je cilj v prvi vrsti bogatitev lastnika kapitala.
Končni cilj davčnega optimiranja je zmanjšanje davkov brez prevelikega vpliva na splošno
organiziranost poslovanja (Karayan et al., 2002, str. 29). Pri tem je treba ločiti naslednje
ekonomske kategorije:
− bruto in neto dobiček2,
− poslovno in davčno bilanco3.

3.1 POGOJI ZA IZVEDBO OPTIMIRANJA DAVČNIH OBVEZNOSTI
Strategija optimiranja davčnih obveznosti pomeni najširšo dolgoročno usmeritev v
doseganju davčnih ciljev. Strategija oblikuje davčno politiko podjetja. Na podlagi
pripravljene strategija se izbere ustrezna davčna politika za doseganje davčnih ciljev, ki so
odvisni od makroekonomskih in mikroekeonomskih pogojev optimiranja davčnih
obveznosti.

2

Bruto dobiček, zmanjšan za obveznosti za davek od dobička pravnih oseb, je neto dobiček, bruto
dobiček je večji ali enak neto dobičku.
3
Poslovna bilanca je, upoštevajoč določene olajšave in dodatne davčne obremenitve, osnova za
davčno bilanco, prav tako pa davčna bilanca predstavlja zaključek poslovne bilance, saj šele z
ugotovitvijo davčne obveznosti iz naslova davka od dohodka pravnih oseb lahko zaključimo
poslovno bilanco s prikazom ustreznih davčnih obveznosti in neto dobička.
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Slika 1: Doseganje davčnih ciljev na osnovi davčne politike

STRATEGIJA

DAVČNA
POLITIKA

MAKROEKONOMSKI
POGOJI

DAVČNI CILJI

MIKROKONOMSKI
POGOJI

Vir: Špes (2002, str. 68).

Vsak gospodarski subjekt je postavljen v določeno gospodarsko, socialno, družbeno
okolje, ki mu določa in omogoča pogoje za izvedbo optimizacije davčnih obveznosti. Pri
tem ne gre za statičen, temveč dinamičen proces, saj se pogoji za izvedbo optimizacije
davčnih obveznosti nenehno spreminjajo. Spremembe se lahko odvijajo po volji
gospodarskih subjektov ali brez njihovih vplivov. Tako ločimo makroekonomske in
mikroekonomske pogoje.
3.1.1 MIKROEKONOMSKI POGOJI
Mikroekonomski pogoji za izvedbo davčnega optimiranja so v bistvu pogoji, ki jih nudi,
vsebuje in ustvarja vsak gospodarski subjekt sam in nanje tudi v veliko večji meri vpliva.
To so (Špes, 2002b, str. 4):
− organiziranost poslovnih funkcij,
− kadrovska struktura zaposlenih,
− struktura davčnih obveznosti podjetja,
− zahteve, želje in cilji lastnikov kapitala,
− zahteve, želje in cilji zaposlenih, tudi menedžmenta,
− urejenost poslovanja gospodarskega subjekta.
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3.1.2 MAKROEKONOMSKI POGOJI
Makroekonomski pogoji so pogoji, ki jih ponuja oziroma ustvarja okolje (Špes, 2002,
str. 23):
− višina davčnih obremenitev,
− višina davčnih olajšav,
− urejenost pravne države,
− razvitost davčnega svetovanja.
Davčni zavezanec nima direktnega vpliva na makroekonomske pogoje, lahko pa se jim z
obnašanjem pri poslovanju v največji meri prilagodi, jih izkoristi oziroma uveljavi na način,
da pride do optimalnih davčnih rezultatov. Upoštevanje samo enega izmed
makroekonomskih pogojev ne daje jasne slike o dejanskih pogojih za izvajanje
optimizacije davčnih obveznosti, temveč je treba upoštevati kombinacijo vseh navedenih
in tudi drugih makroekonomskih pogojev v posamezni državi. Davčna politika države
pomembno vpliva na poslovno uspešnost podjetja. Visoka davčna obremenitev podjetjem
zmanjšuje dobičke in s tem zavira investiranje. Z manjšanjem čistih dobičkov se krčijo
lastne zmogljivosti samofinanciranja.
Višina davčnih obremenitev ni zanemarljiva, še posebej, ker se od države do države
razlikujejo. Vse države članice Evropske unije in večina drugih držav na svetu obdavčuje
dohodke, ki jih dosegajo pravne osebe. Države članice so obdržale nadzor nad
sprejemanjem in izvajanjem davčne politike na področju davka od dohodkov pravnih
oseb. Pri obdavčevanju dohodkov pravnih oseb obstaja popolna nacionalna suverenost
držav članic. Tako imajo države članice različno obdavčitev dohodkov pravnih oseb z
različnimi rešitvami na področju obravnavanja prihodkov, odhodkov, oprostitev, olajšav,
obračuna ter z različnimi davčnimi stopnjami. Vse države članice pa morajo upoštevati
skupna načela Skupnosti, med drugim tudi načelo o svobodnem ustanavljanju podjetij, in
sprejete akte prava EU (uredbe, direktive in druge predpise sekundarnega prava) (Šircelj,
2004, str. 1016).
Samo splošna davčna stopnja neke države ni zadosten pokazatelj obremenitve, boljšo
sliko nam da efektivna davčna stopnja. Efektivna ali dejanska davčna stopnja je
izračunana kot razmerje med izkazanim davkom od dobička in celotnim dobičkom. Zaradi
davčnih olajšav ter načina izračuna davčnega izkaza je dejanska oz. efektivna davčna
stopnja manjša od nominalne. Razlika med splošno davčno stopnjo in efektivno davčno
stopnjo je v bistvu rezultat davčnega optimiranja. Večja kot je razlika, bolj uspešni smo pri
optimiranju.
Za izvajanje optimizacije davčnih obveznosti je zelo pomembno, da gospodarski subjekti
delujejo v pravno urejeni državi. Zakonodajalec je oziroma bi moral biti pri sprejemanju
davčnih norm vezan na temeljna ustavna in od njih izvedena pravna načela. Temeljno
ustavno načelo davčnega prava je: ni obveznosti – davka brez zakona (Brezovnik, 2001,
str. 24). V sodobnih pravnih državah je sprejem novih davkov in spreminjanje že
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obstoječih davčnih bremen v pristojnosti zakonodajnega telesa in se lahko predpisuje
samo z zakonom. Zaradi pogostega spreminjanja zakonov začne na področju zakona
vladati zmeda. Te pogoste spremembe podjetjem povzročajo precejšne stroške in
probleme. Podjetja v nestabilnem okolju težje dolgoročno načrtujejo poslovanje,
investicije itd.

3.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA OPTIMIZACIJO
3.2.1 ZNANJE
Davčne prednosti podjetja lahko izhajajo tudi iz kadrovskega potenciala, ki razpolaga z
ustreznim davčnim znanjem in veščinami. Če podjetje nima zaposlenega kadra, ki je
sposoben reševati kompleksne davčne probleme, bo moralo optimalne davčne konstrukte
in rešitve iskati s pomočjo zunanjih svetovalcev (Hauptman, 2003, str. 595).
Osnovni pogoj za izdelavo davčnih obračunov in iskanje optimalnih rešitev je dobro
poznavanje oziroma razumevanje davčne, računovodske in druge zakonodaje. Predvsem
računovodski kader in menedžment mora dobro poznati zakonodajo, pa tudi vsi tisti, ki so
odgovorni za nastajanje poslovnih dogodkov. Treba se je zavedati, da vsak poslovni
dogodek vpliva na poslovno bilanco in s tem tudi na davčno obremenitev.
Podjetje mora imeti strokoven in odgovoren računovodski kader, ki mora pri nastajanju
poslovnih dogodkov preprečevati nepravilnosti, netočnosti, nesmiselnosti in
pomanjkljivosti. Računovodski kader mora biti učinkovito sredstvo notranjega nadzora.
Računovodja je odgovoren za pravočasno in vsebinsko pravilnost knjiženih in drugih
opravil v računovodstvu, hkrati pa je glavni odgovorni za pravilno in pravočasno sestavitev
računovodskih in davčnih poročil (Preskar, 2004, str. 119).
Za zadovoljivo davčno optimiranje ni dovolj le strokovna računovodska služba. Pomemben
pogoj je tudi ta, da menedžment sam razume osnove računovodstva in zna izrabljati
dognanja in poročila davčnih strokovnjakov. Dober računovodja je veliko bolj koristen, če
menedžment sam razume osnove računovodstva in davčnih obračunov. Tudi učinek
morebitnega davčnega svetovanja je veliko večji, če menedžment razpolaga z davčnim
znanjem. Menedžment bo s tem razumel bistvo davčnega svetovanja in ga izkoristil v
korist podjetja.
3.2.2 IZVAJANJE SAMO DOVOLJENE DAVČNE DEJAVNOSTI
Stvari, ki so v lasti podjetja, niso osebna lastnina družbenikov, delničarjev, zaposlenih ali
menedžmenta. Strogo je treba ločiti poslovna in zasebna sredstva, pa tudi dokumentacijo.
Posebna pozornost mora biti namenjena zato, ker se iz davčno priznanih stroškov
izvzamejo stroški, ki so nastali pri uporabi sredstev za lastne namene.
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Pomembna je skrb nad neustvarjanjem davčno nepriznanih odhodkov, ker povečujejo
davčno osnovo in davčno obveznost.
3.2.3 PREUDARNO IN AŽURNO SKLEPANJE POSLOV
V vsakem podjetju je pomembno, da je sklepanje poslov preudarno. Če podjetje sklene
posel in ne dobi plačila, mu to nič ne koristi. Podjetje bo imelo stroške, ki jih bo treba
poravnati. Poleg tega bo podjetje dolžno obračunati in plačati DDV. Poskrbeti je torej
treba za dobičkonosnost poslov, preverjanje kupcev, izdajanje ustrezne dokumentacije in
izterjavo plačil.
Pravilnost davčnih evidenc in obračunov se lahko doseže le z vnaprejšnjo vzpostavitvijo
točnih rokov za izdajanje, kontroliranje, dostavljanje in knjiženje knjigovodskih listin, zato
sta ažurnost nastajanja podatkov o poslovnih dogodkih in njihovo pošiljanje v
knjigovodske obdelave zelo pomembna. Predvsem je pomembno, da podjetje ne zamuja z
davčnimi obračuni in plačili davka.
Načrtovanje naj zajema točni datum za oddajo davčnih obračunov ter plačilo davčnih
obveznosti, pa tudi načrt zagotovitve sredstev za plačilo davčnih obveznosti. Plačilo davka,
pa četudi s posojilom, je rentabilnejše kot neplačilo, saj so davčne obresti in kazni
praviloma najdražja možnost. Hitro in nepremišljeno izpolnjevanje davčnih obveznosti
brez strokovne podlage in davčnega načrtovanja lahko davčnega zavezanca privede do
davčnih prekrškov ali celo utaj (Preskar, 2004, str. 135).
3.2.4 PRAVILNA KNJIGOVODSKA DOKUMENTACIJA
Urejena knjigovodska evidenca je možna le, če je poslovanje urejeno in dobro
organizirano. Le urejena knjigovodska evidenca, ki temelji na pravilni knjigovodski
dokumentaciji, je lahko primerna osnova za pravilne davčne obračune in obveznosti.
Knjigovodske listine je treba preverjati formalno (pravilen naziv, točni datumi, pravilna
zaporedna številka, računska pravilnost zneskov, podpisi odgovornih oseb ipd.) in
vsebinsko (smiselnost poslovnega dogodka) (Kuhar-Puc, 2004).
Pomembna je tudi hramba dokumentacije. Arhiv mora biti urejen, varen in sistematičen.
Podjetja so začela dokumentirati svoje usmeritve obvladovanja davčnih tveganj in
ocenjevati različne vrste davčnih tveganj, s katerimi se srečujejo pri poslovanju, saj so
davčni stroški postali ključni stroški v globalnem konkurenčnem okolju (Gorjup, 2007).
3.2.5 ORGANIZIRANJE NOTRANJIH KONTROL
Dober sistem notranjih kontrol, ki preverja tako ročno kot računalniško vodene sisteme
evidentiranja, naj obsega naslednja področja (Kuhar - Puc, 2004):
− odnos poslovodstva do poštenosti,
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fizično varovanje sredstev (vključuje npr. dostop do računalnikov),
matematično in računovodsko preverjanje evidentiranja poslovnih dogodkov,
nadzorovanje in kontrolo na vseh ravneh,
preverjanje, ali obstajajo kontrole, ki zagotavljajo, da so poslovni dogodki
primerno odobreni in da so izvedeni le v okviru poslovanja davčnega zavezanca,
preverjanje, ali obstajajo kontrole, ki zagotavljajo, do so vsi poslovni dogodki v
računovodskih evidencah pravilno in popolno evidentirani.

3.3 NAČINI OPTIMIRANJA DAVČNE OSNOVE
Osnovni cilj optimiranja davčnih obveznosti je povečevanje dobička oziroma ohranjanje
čim manjšega razpona med bruto dobičkom in neto dobičkom (bruto dobiček zmanjšan za
obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb je neto dobiček) in poteka na dva načina
(Špes, 2002a, str. 21):
– pravilno, zakonito in pravočasno plačevanje davčnih obveznosti,
– izvajanje davčnih izogibov, nikakor pa ne davčnih utaj.
3.3.1 PRAVILNO, ZAKONITO IN PRAVOČASNO PLAČEVANJE DAVČNIH
OBVEZNOSTI
Pri obračunavanju davčnih obveznosti je zelo pomembna davčna morala davčnih
zavezancev. Pravilno, zakonito in pravočasno plačevanje davčnih obveznosti je zelo
pomembno načelo, brez katerega ni mogoče optimizirati davčnih obveznosti. Z
upoštevanjem tega se lahko izognemo nepotrebnemu plačilu dodatnih davkov, z
neupoštevanjem pa si povečamo davčno obveznost, saj nam vsako nepravočasno in
nezakonito plačevanje davčnih obveznosti povzroči dodatne stroške, namreč plačilo
zakonitih zamudnih obresti in predpisanih kazni.
S takšnim udejstvovanjem vsekakor ne povečujemo dobička, skrbimo pa za njegovo
ohranjanje, da se ne bi zmanjševal zaradi storjenih napak pri davčnem administriranju
(Špes, 2002c , str. 9).
3.3.2 IZVAJANJE DAVČNIH IZOGIBOV
Cilj vsakega podjetja je čim večja izognitev davkov, vendar je pomembno, da se to opravi
na zakonit način. S pravnega vidika lahko davčni zavezanec zmanjša svojo davčno
obveznost na naslednje tri načine (Bayer, 1997, str. 15−19):
− izognitev davku,
− zaobidenje davka ali davčno zaobidenje,
− utaja davka.
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3.3.2.1 Davčni izogib
Davčni izogib je zakonsko dopustno ravnanje, pomeni izogibanje davčnim obveznostim,
pri čemer ne kršimo obstoječih zakonskih predpisov. Najpogosteje to pomeni izrabo
davčnih olajšav. Obstajajo pa tudi druge možnosti: sprememba sedeža podjetja (npr.
izraba ugodnosti ekonomskih con), sprememba pravne oblike, pripojitev ali spojitev družb,
prodaja lastniških deležev v družbah, prenos poslovanja v »davčno prijazna okolja« in
drugo (Žibert, 2003, str. 33).
Izogibanje (izmikanje) plačilu davka oz. zakonita davčna evazija (angl. tax avoidance) je
izraz, s katerim se označujejo dopustna ravnanja davčnih zavezancev, namenjena
zmanjševanju njihove davčne obveznosti, s katerimi se dejansko ne kršijo zakonske
določbe, so pa ta dejanja po svoji naravi v nasprotju z duhom ali namenom zakona in zato
nesprejemljiva in vedno tudi nelegitimna (spoštovanje splošnih pravnih načel in
pravičnosti). Med pojavi davčnega izogibanja se naštevajo primeri davčnega načrtovanja,
kot so na primer prenos sredstev v države z ugodnejšim davčnim režimom, prenos
kapitalskih dobičkov v države z nižjimi davčnimi stopnjami, razdelitev dohodkov med
različne davčne zavezance, ki so obdavčeni z nižjimi mejnimi davčnimi stopnjami,
razdelitev dejavnosti na več delov zaradi izogibanja registracije za DDV itd.
V Avstraliji opažajo, da se davčni zavezanci izogibajo davkom tako, da skušajo izkoristiti
davčne ugodnosti, namenjene spodbujanju nekaterih dejavnosti, kot so naložbe v
kmetijstvu. Te naložbe omogočajo takojšen 100-odstoten odbitek, kar bi se sicer
obravnavalo kot investicije in posledično večletno amortizacijo. Vlagatelji so večinoma
stranke z začasnimi visokimi dohodki, ki bi bili podvrženi velikim davčnim obveznostim.
Naložbe potekajo tik pred koncem davčnega leta, saj se predvideva takojšnje znižanje
obveznosti (Kendal, 2009).
Poslovni dogodek, katerega edini namen je, da bi se izognili davku, velja za davčni sistem
izogibanja. Posledično davčne olajšave niso dovoljene in investitorji so lahko potencialno
kaznovani. To še zlasti velja da tako imenovane davčne sheme (Australian taxation office,
2012).
Izognitev davkom torej razumemo kot vse zakonsko dovoljene poskuse davčnega
zavezanca za zmanjšanje davčne obveznosti, kot so npr. (Kokotec - Novak, Repovž in
Čokelc, 2000, str. 3):
− izraba davčnih olajšav,
− neposredno zmanjševanje davčne obveznosti s spremembo dejavnosti, kraja
prebivanja oziroma sedeža davčnega zavezanca ali s podrednim zmanjšanjem
davčne obveznosti,
− sprememba statusa davčnega zavezanca, pripojitev, spojitev družb, sprememba
pravne oblike in drugo.
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3.3.2.2 Davčno zaobidenje
Davčno zaobidenje je izkoriščanje davčnih praznin v zakonu. Davčni zavezanec se načrtno
izogne plačilu davka, vendar pa pri tem ne krši nobenega predpisa. Če davčni organ
dokaže davčno zaobidenje, mora davčni zavezanec plačati davek, vendar pa ga kazen ne
doleti. V praksi se težko loči davčno izognitev od davčnega zaobidenja. Teoretično pa prvi
pojem označuje zakonito (legalno) in upravičeno (legitimno) izognitev plačilu davka, drugo
pa prav tako zakonito, vendar pa neupravičeno izmikanje plačilu davka (Selinšek, 2003,
str. 77–78).
Razlika med davčnim zaobidenjem in davčnimi utajami je ta, da davčno izogibanje ni
neposredno v nasprotju z zakonom, davčna utaja pa krši vsaj eno davčno določbo in je
posledično nezakonita. Davčno zaobidenje je sicer neposredno skladno z zakonodajo,
vendar pa take transakcije kršijo duh – smisel zakonodaje (Gouvernement du Québec,
2009).
Če davčni organ dokaže zaobidenje davka, je lahko zavezanec obdavčen, kot da tega
zaobidenja ne bi bilo. Plačati mora zaobiden davek, ne pa tudi kazni (Kokotec - Novak
et al., 2000, str. 5).
Davčno izogibanje omogočajo pravne praznine v davčnih zakonih. Pravne praznine so
določbe v davčnih zakonih ali njihove pomanjkljivosti, ki jih davčni zavezanci zlorabljajo,
da ne plačajo davka ali pa ga plačajo manj, kot bi ga sicer morali. Največ pravnih praznin
nastane zaradi sprejetja posebnih določb za določene dejavnosti, ki jih država favorizira.
Zaradi preprečevanja zakonitega davčnega izogibanja številne države sprejemajo določbe,
da je vsak posel (davčni odhodek) z davčnega stališča ničen, če je bil njegov edini namen
imeti neposredne ali posredne učinke v smislu izmikanja plačilu davka (angl. antiavoidence rules). Navedene določbe lahko imajo splošen značaj, lahko pa se nanašajo na
posebej določen poslovni dogodek ali situacijo.
3.3.2.3 Davčna utaja
Davki že od nekdaj pomenijo prisilno dajatev, ki jo država odreja z avtoriteto. Ker plačilo
davkov ne pomeni sorazmernega koriščenja ugodnosti, ki jih ponuja država, se pri
zavezancih pojavi odpor. S plačilom davka se davčnemu zavezanci zmanjša njegova
ekonomska moč in ravno zaradi zmanjšanja ekonomske moči se pri davčnem zavezancu
pojavi odpor in posledično v najekstremnejših primerih tudi utajevanje davkov.
Nezakonita davčna evazija (angl. tax evasion) pomeni nezakonito delovanje davčnega
zavezanca. Davčni zavezanec se namerno in zavestno odloči, da ne bo spoštoval davčne
zakonodaje in s tem oškodoval države za davčne prihodke. Davčna utaja se deli na
naklepno izmikanje, ki je kaznivo dejanje, in nenaklepno izmikanje, ki ima za posledico
dolžnost plačila celotnega davka. Davčni zavezanci utajujejo davek na različne načine. Ti
načini so navajanje neresničnih podatkov, napačna samoobdavčitev, nevlaganje davčnih
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obračunov. Države imajo različne kriterije, ki določajo, katera dejanja so kazniva in katera
le prekrški.
S pravnega vidika je davčna utaja opredeljena kot dejanje davčnega zavezanca, če
(Bayer, 1997, str. 15):
− davčnim ali drugim organom posreduje nepravilne ali nepopolne podatke, ki so
zanje pomembni,
− davčnega organa ne obvesti o pomembnih zadevah,
− protizakonito uporablja davčne označbe ali žige ali za koga drugega pridobi
neupravičene davčne ugodnosti.
Glede na pojmovanje davčne utaje obstaja več opredelitev, ki jih avtorji opredeljujejo v
nadaljevanju.
Wrede v Malogorski (2007, str. 19) davčno utajo opredeljuje kot dejanje, ki ga davčni
zavezanec stori zato, da bi zmanjšal svojo davčno obvezo. V tem trenutku z verjetnostjo
pričakuje, da bi moral plačati davke, če tega dejanja ne bi storil. Hkrati pa z verjetnostjo
pričakuje tudi kazen za storjeno dejanje.
Sauer (2004, str. 324) davčno utajo opredeljuje kot zmanjšanje davčne obveznosti ali
neupravičeno pridobitev oziroma uveljavitev davčne olajšave zase ali za drugega, tako da:
− davčnim uslužbencem ali drugim uslužbencem posreduje napačne ali nepopolne
podatke o davčno pomembnih dejanjih,
− davčnih uslužbencev ne obvesti o davčno pomembnih dejanjih, kar je v nasprotju z
zakonsko obveznostjo,
− opusti uporabo davčnih oznak (davčne številke), kar je v nasprotju z zakonsko
obveznostjo.
Paufler (1983, str. 415) loči subjektivno in objektivno stanje davčne utaje. Subjektivno
dejanje ne kaže le zunanje slike, temveč tudi notranjo naravnanost storilca. Pri davčni
utaji je davčni zavezanec ravnal z namero in hote. Davčni zavezanec torej mora poznati
vse okoliščine, saj drugače ne ravna namensko, temveč malomarno in nepazljivo.
Čokelc (2005, str. 1) utajevanje davkov označuje kot nezaželen pojav, ki povzroča tako
socialno kot narodno gospodarsko škodo, saj:
− utajevanje davkov vodi do izpada prejemkov v proračunu, izdatke pa moramo zato
pokriti z drugimi prejemki, kot je povečanje davčne stopnje ali uvajanje novih
davkov,
− utajevanje davkov krši načelo davčne pravičnosti,4

4

Davki so pravični, če izpolnjujejo dva pogoja: da so splošni in enakomerni. Zaradi svoje
pomembnosti so vsebovani v ustavah posameznih držav. Pojem pravičnosti se menja in je odvisen
od več dejavnikov v državi, med katerimi so najpomembnejši družbeno-ekonomska ureditev,
stopnja gospodarske razvitosti, demografska politika itd. (Pernak et al., 1999, str. 185).
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−

utajevanje davkov krši družbene vrednote, kar povzroča reakcijo na moralnem in
pravnem področju.

Davčna utaja (zatajitev) je zakonsko nedovoljeno neplačevanje davkov in pomeni
neupravičeno prikritje pravih in popolnih podatkov za določitev davčne obveznosti ali
opustitev obvezne prijave dohodka ali okoliščin, pomembnih za odmero dohodka. Lahko je
storjena iz malomarnosti ali naklepa. Naklepna davčna utaja nastane, kadar davčni
zavezanec ve, da davčna obveznost obstaja, a se ji poskuša izogniti. Utaja iz
malomarnosti nastane, kadar davčni zavezanec ve ali bi moral vedeti, da obstaja davčna
obveznost, saj je ta nedvoumno opredeljena z zakonom. Za davčnega zavezanca obstaja
informacijska obveza, da pozna davčne predpise (Čokelc, 2001, str. 27–29).
V Sloveniji je davčna utaja opredeljena kot kaznivo dejanje, ki ga povzroči zavezanec, če
prikriva podatke zato, da bi se izognil plačilu davka. Kaznivo dejanje pogosto
opredeljujemo kot davčno goljufijo, ker v bistvu poudarja potrebne elemente
protipravnega ravnanja – prikrivanje dejanskih okoliščin, spravljanje v zmoto, tako da
državni organ na škodo proračuna nekaj stori ali opusti (Šinkovec, 2000, str. 34).
Posledice nezakonitega in nepravočasnega obračunavanja in plačevanja davčnih
obveznosti so različne glede na to, ali gre za davčno nepravilnost, ki je opredeljena kot
davčni prekršek, ali za davčno zatajitev. V kazenskem pravu je davčna zatajitev eno izmed
kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, katerega predmet je napad na sistem države.
Ko gre za davčni prekršek, je davčni organ prekrškovni organ. Davčni inšpektor v skladu s
svojimi pooblastili preprečuje in odkriva prekrške in ob izpolnjevanju zakonskih pogojev
tudi odloča v postopku v prekršku. Davčni organ, ki opravlja davčni inšpekcijski nadzor,
lahko po zaznavi prekrška in ugotovitvi dejanskega stanja prekrška ter vseh okoliščin tega
prekrška v okviru zakonskih možnosti (DURS, 2012):
− kršitelja opozori,
− kršitelju izda plačilni nalog,
− kršitelju izda odločbo, v kateri izreče opomin ali globo,
− postopka o prekršku zoper kršitelja ne vodi zaradi zakonsko določenih razlogov
(prekršek je zastaral, prekršek neznatnega pomena …).
Ne glede na določene kazni za prekrške v zakonu se za prekršek ne kaznuje zavezanec za
davek, ki je plačal davek na podlagi samoprijave v skladu s 55. členom Zakona o davčnem
postopku (55. člen ZDavP-2-UPB4, Ur. l. RS, št. 13/2011).
Davčna utaja pravne osebe se obravnava kot kaznivo dejanje, za katero se smejo
predpisati naslednje kazni (12. člen ZOPOKD-UPB1, Ur. l. RS, št. 98/2001):
− denarna kazen,
− odvzem premoženja,
− prenehanje pravne osebe.
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Sostorilec davčne utaje je lahko tudi računovodja davčnega zavezanca, če je naklepno in
odločilno prispeval k izvedbi kaznivega dejanja, zato se ob ugotovitvi njegove krivde
kaznuje tudi ta.
Davčne prevare razdelimo na več skupin (Schilit, 2002, str. 2):
– predčasno prikazovanje prihodkov in prikazovanje vprašljivih prihodkov,
– prikazovanje lažnih prihodkov,
– povečevanje prihodkov iz enkratnih virov,
– odlaganje trenutnih odhodkov na kasnejše obdobje,
– neevidentirane ali prikrite obveznosti,
– odlaganje trenutnih prihodkov na kasnejše obdobje,
– odlaganje prihodnjih odhodkov na tekoče obdobje.
Pri davčni utaji davčni zavezanci zavestno delno ali v celoti utajijo davek. Med nezakonita
dejanja sodijo protizakonito prisvajanje sredstev, prilagajanje ali spreminjanje poslovnih
dogodkov v evidencah, spreminjanje ali uničenje poslovnih listin, evidentiranje namišljenih
poslovnih dogodkov. Dobiček je le redko mogoče v absolutnem smislu zmanjšati ali
povečati. Če pa prerazporejanje dobička iz enega obdobja v drugega ne zadostuje več
skladnosti računovodskih standardov, ki jim je družba zavezana, gre za prevaro. Po
področjih, ki jih pokrivajo računovodski standardi, pa se za uravnavanje dobičkov
najpogosteje izvaja pri poslovnih združitvah, neopredmetenih sredstvih, naložbah,
najemih, spremembah računovodskih usmeritev, nagradah zaposlencem, uskupinjevanju,
davkih, prodaji terjatev in oblikovanju rezerv (Perner, 2002, str. 7–8).
Med nezakonito prerazporejanje dobička med povezanimi osebami spadajo tudi nižje ali
višje transferne cene od tržnih, ki si jih povezane osebe zaračunavajo pri medsebojnem
poslovanju.
V najširšem pomenu so transferne cene blaga in storitev, ki jih zaračunava ena povezana
oseba drugi povezani osebi za dobavo blaga oziroma storitve (Rupnik, 1997, str. 19–20).
Transferna cena je lahko enaka ali podobna tržni ceni, za katero bi se med seboj
dogovorili dve nepovezani osebi. Problem transfernih cen je v središču zanimanja
menedžerjev, saj lahko prek tega kompleksnega sistema uresničujejo različne cilje.
Transferne cene so predvsem pomemben del mednarodnih skupin podjetij, vendar so
lahko aktualne tudi za menedžerje slovenske skupine povezanih podjetij. Menedžerji
matičnega podjetja včasih uporabljajo sistem transfernih cen v smeri umetnega
zniževanja dobičkonosnosti posameznega odvisnega podjetja tako, da zanje določijo
visoke nakupne in nizke prodajne cene. S tem utišajo zahteve delavcev po višjih plačah in
udeležbo delničarjev v dobičku, poleg tega pa prikrivajo visoko dobičkonosno dejavnost
podjetja (Broadbent in Cullen, 2003, str. 330).
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3.3.3 NAČELO POVEČEVANJA LIKVIDNOSTIH SREDSTEV PODJETJA
Slovensko gospodarstvo je vsesplošno nelikvidno, vendar pa na likvidnost podjetja
vplivajo tudi davčne obveznosti. Z optimiranjem davčnih obveznosti povečujemo tudi
likvidnost v podjetju, saj prispevamo k zmanjšanju plačila ali pa tudi neplačila davčnih
obveznosti (Špes, 2000, str. 84–85).
Primer negativne plati likvidnosti5 podjetja je davek na dodano vrednost. Pri davku na
dodano vrednost velja načelo fakturiranja. To pomeni, da se davčna obveznost davčnega
zavezanca izračunava kot razlika med izstopnimi davki in vstopnimi davki ne glede na to,
ali bo plačilo prejeto s strani kupcev in ali bodo plačane obveznosti do dobaviteljev.
Pri davku od dohodkov pravnih oseb zavezanec ugotovi višino davčne obveznosti na
podlagi davčnega obračuna, ki ga davčni upravi predloži do 31. marca naslednjega leta.
Davčni zavezanec mora razliko med plačanimi akontacijami davka od dobička in
obračunanim davkom od dobička plačati v roku 30 dni od predložitve obračuna. Davčni
organ vrne preveč plačani znesek najkasneje v roku 30 dni od predložitve obračuna. V
tem primeru torej sledi, da davčni zavezanec v primeru doplačila davka od dobička odda
davčni obračun čim pozneje, v primeru povračila pa čim prej.
Trdimo lahko, da je tudi rok plačila davčnih obveznosti pomemben za zagotavljanje
likvidnosti v podjetju. Čim daljši je rok plačila davčnih obveznosti, tem lažje si podjetje
zagotovi likvidna sredstva.
Gospodarski viri morajo zagotoviti vire za poravnavo davčnih obveznosti iz kapitala družbe
ali iz naslova tujih virov (krediti, odloženo plačilo obveznosti dobavitelju). Tako predstavlja
zagotavljanje ustreznih likvidnih virov za plačevanje davčnih obveznosti za gospodarske
subjekte strošek financiranja v višini obrestne mere za kredite ali strošek uporabe lastnih
sredstev, ki bi jih lahko imeli v tem času za produktivnejše naložbe.

3.4 DAVČNO NAČRTOVANJE V FAZI USTANAVLJANJA PODJETJA
Davčno načrtovanje mora biti vključeno v celotno poslovno načrtovanje, saj le tako
dosežemo pozitiven učinek iz tega naslova. Njegova učinkovitost se najbolje pokaže, če je
vključeno že v fazi nastajanja organizacije. Že na samem začetku je smotrno, da se izbere
primerno organizacijsko strukturo podjetja, obliko podjetja, sedež podjetja. Ob ustanovitvi
podjetja je pomembno vključiti davčnega strokovnjaka, ki bo s svojim znanjem in
izkušnjami pripomogel k najboljši odločitvi.
Ustanovitelji v fazi nastanka podjetja z izbiro pravnoorganizacijske oblike izberejo način
obdavčitve (vrste davkov, davčno osnovo, davčno stopnjo, davčne oprostitve, davčne
5

Likvidna sredstva izvirajo iz poslovanja, kar pomeni, da finančna sredstva posredno zagotavljajo
kupci.
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olajšave) in višino davčnega bremena v različnih fazah življenjskega cikla podjetja (v fazi
rasti, zrelosti in odmiranja)6. Svojo dejavnost lahko izvajajo na različnih geografskih
področjih, v državah z različno družbenoekonomsko in davčno ureditvijo. Glede na
mednarodno prepletenost poslovanja je takih podjetij čedalje več (Hauptman, 2003,
str. 589).
Proces ustanovitve podjetja je vedno bolj povezan tudi z davčnim planiranjem. Obseg
ustanovitvenega davčnega planiranja in davčnega planiranja v razvoju podjetja in
njegovega delovanja se povečuje. Prav tako se povečuje zahtevnost davčnega planiranja.
Davčno planiranje v času ustanavljanja podjetja zajema davčno planiranje naslednjih
odločitev7:
− izbire pravnoorganizacijske oblike in statusno preoblikovanje,
− izbira lokacije poslovanja in geografska območja poslovanja podjetja.
Nosilci planiranja pa morajo s politiko podjetja opredeliti poslanstvo ter smotre in temeljne
cilje podjetja, hkrati pa tudi temeljne opredelitve podjetja do njegovih udeležencev. Zato
so v središču planiranja na tej izhodiščni ravni upravljalno-vodstvenega procesa tudi
davčni politično-interesni potenciali8 in politika podjetja. Zunanji udeleženci podjetja ne
oblikujejo neposredno politike podjetja, niti ne odločajo o njej, pač pa posredno vplivajo
nanjo ali pa se ji le prilagajajo (Belak, 1999, str. 109).
3.4.1 PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA POSLOVNEGA PODJETJA
Podjetje lahko s svojo pravnoorganizacijsko obliko in lokacijo poslovanja vpliva na svojo
davčno obveznost. Od tega so odvisni način obdavčitve podjetja, davčne stopnje, vrste
davkov, davčnih olajšav. V Sloveniji je mogoča le taka pravnoorganizacijska oblika
podjetja, ki jo vnaprej določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, 60/2006).
Ta opredeljuje gospodarske subjekte, ki ustanavljajo družbe, vendar hkrati ureja pravni
položaj fizičnih oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost, ne da bi pri tem ustanovili
družbo.
Primerna pravna oblika gospodarskega subjekta je najpomembnejši pogoj za optimalno
obdavčitev. Od oblike poslovnega subjekta so odvisni vrsta knjigovodstva (dvostavno,
6

Različni načini obdavčitve v odvisnosti od pravnoorganizacijske oblike postavljajo pod vprašaj
načelo pravičnosti davčnega sistema, po katerem je treba vse davčne zavezance enakopravno
obravnavati, to pa pomeni, da so podjetja, ki ustvarijo enak dobiček, tudi enako obdavčena.
Upamo si trditi, da v praksi ne bomo našli davčnega sistema, kjer je zakonodajalcu uspelo pripraviti
takšno zakonodajo, ki bi zadostila davčni nevtralnosti pravnoorganizacijskih oblik.
7
O pomembnosti davčnega planiranja navedenih odločitev kaže dejstvo, da so tovrstno
problematiko davčnega planiranja raziskali: Jacobs (1995a), Bleicher (1994, str. 138–183), Rose
(1992, str. 75–232), Holt (2001, str. 21–26 in 30–33), Hauptman (2003).
8
Politični potenciali podjetja so izraz interesne pripravljenosti udeležencev podjetja za njegov
obstoj, razvoj in delovanje. Potenciali nastanejo z interesno pripravljenostjo ključnih udeležencev
za ustanovitev ter razvoj in delovanje podjetja in se izrazijo z uresničitvijo ideje ter ustanovitvene
in razvojne vizije podjetja na ravni politike podjetja kot njena vgraditev v poslanstvo, smotre in
temeljne cilje (Belak, 2000, str. 34).
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enostavno), ravnanje z gotovino, zapletenost poslovanja, stopnja plačevanja prispevkov,
stopnja obdavčitve dobička.
V Sloveniji poznamo pridobitno in nepridobitno dejavnost. Po ZGD-1 (1. člen) je pridobitna
dejavnost opredeljena kot vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja
dobička. V Zakonu o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2) so navedeni davčni
zavezanci za davek od dohodka pravnih oseb. To so davčni zavezanci, pravne osebe, ki
dosegajo dobiček z opravljanjem dejavnosti in imajo sedež na območju Republike
Slovenije. ZDDPO-2 navaja tudi organizacije, ki niso davčne zavezanke za davek od
dohodka pravnih oseb, če ne opravljajo pridobitne dejavnosti (ZDDPO-2, 9. člen, Ur. l. RS,
št. 117/2006).
Če pri ustanovitelju ne bo objektivnih zadržkov, bo ustanovitelj z vidika davčnega
planiranja poskušal izbrati takšno obliko organizacije, kjer ne bo treba plačati davka od
dohodka pravnih oseb, seveda ob predpostavki, da bo z izbrano obliko lahko dosegel
dolgoročne razvojne cilje (Hauptman, 2003, str. 595).
Tabela 4: Obdavčitev organizacije in davek od dobička pravnih oseb
ORGANIZACIJA
OBDAVČENI PO ZDDPO
−

−

OPROŠČENI PO ZDDPO;
razen za pridobitno dejavnost – nekatere izjeme

osebne družbe: družba z neomejeno
odgovornostjo, komanditna družba in tiha
družba,
kapitalske družbe: družba z omejeno
odgovornostjo, delniška družba,
komanditna delniška družba.

−
−
−
−
−
−

Banka Slovenije,
javna podjetja in javni gospodarski zavodi, ki
so v lasti Republike Slovenije oziroma občin,
invalidska podjetja,
investicijski skladi po Zakonu o investicijskih
skladih in družbah za upravljanje,
javni zavodi, razen za pridobitno dejavnost,
društva, verske skupnosti, javni in zasebni
skladi ter organizacije in zavodi, ustanovljeni
za ekološke, humanitarne, dobrodelne in
druge nepridobitne namene, razen za
pridobitno dejavnost.

Vir: Ajpes (2011).

Ajpes podjetja razvršča po veljavnih pravnoorganizacijskih oblikah. Kot prikazuje grafikon
1, so poslovni subjekti razdeljeni v šest skupin:
− gospodarske družbe in zadruge,
− samostojni podjetniki posamezniki,
− pravne osebe javnega prava,
− nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava,
− društva,
− druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene
dejavnosti.
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Grafikon 1: Podatki o številu poslovnih subjektov v Poslovnem registru na dan
31. 12. 2011

Vir: Ajpes (2011).

3.4.2 SAMOSTOJNI PODJETNIK ALI DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO –
DAVČNI VIDIK
Podjetniki se morajo pred začetkom poslovanja odločiti, kakšno pravnoorganizacijsko
obliko podjetja bodo ustanovili. Na njihovo odločitev vplivajo dejavniki, kot so
odgovornost, začetni kapital, knjigovodstvo, razpolaganje z gotovino in ne nazadnje
obdavčitev.
Dobiček samostojnega podjetnika se šteje za dohodek iz dejavnosti in je obdavčen v
skladu z Zakonom o dohodnini (Zdoh, Ur. l. RS, št. 117/2006). Obdavčitev po Zakonu o
dohodnini pomeni, da je davčna stopnja odvisna od višine zaslužka. Obdavčenje je
progresivno, najvišja davčna stopnja je 41 %. Pri izračunu davčne osnove sta dve
možnosti. Prva možnost je, da se davčna osnova računa kot razlika med davčno
priznanimi prihodki in davčno priznanimi odhodki. Druga možnost je sistem določitve
normiranih odhodkov. V tem primeru se davčna osnova računa tako, da se davčno
priznane prihodke zmanjša za 25 odstotkov, kolikor so določeni normirani stroški. Ta način
je mogoč le, če znesek prihodkov ne preseže 42.000 EUR.
Dobiček družbe z omejeno odgovornostjo je izračunan kot razlika med davčno priznanimi
prihodki in davčno priznanimi odhodki. Dobiček se obdavči v skladu z Zakonom od
dohodkov pravnih oseb. Davčno osnovo znižujejo morebitne davčne olajšave. Davčna
stopnja je 20 %. V primeru izplačila dobička družbeniku je ta obdavčen z dohodnino, in
sicer po stopnji 20 %.
Če bi d. o. o. realizirala dobiček 10.000 EUR in ne bi imela dodatnih davčnih olajšav, bi bil
ta dobiček najprej obdavčen z 20 % davka po ZDDPO-2. Po plačilu davka bi ostalo neto
8.000 EUR dobička. Če bi si družbenik ta dobiček izplačal, bi bil obdavčen še z 20 %
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stopnjo dohodnine. To pomeni, da bi plačal 1.600 EUR dohodnine. Neto izplačilo
družbenika bi tako znašalo 6.400 EUR. V končni fazi bi družbenik plačal 36 odstotkov
davka.
Tabela 5: Razlike med d. o. o. in s. p.
Samostojni podjetnik

Družba z omejeno odgovornostjo

Vplačilo kapitala

Za vpis podjetnika v Poslovni
register Slovenije nosilcu podjetja ni
treba vplačati ustanovitvenega
kapitala.

Družbeniki morajo pred vložitvijo
predloga za vpis ustanovitve d. o. o. na
depozitni račun družbe vplačati najmanj
7.500 EUR ustanovitvenega kapitala.

Odgovornost za
obveznosti

Nosilec odgovarja za obveznosti iz
poslovanja z vsem svojim
premoženjem (ne glede na to, ali to
premoženje izkazuje v poslovnih
knjigah, ki jih vodi kot podjetnik).

Družbeniki ne odgovarjajo za
obveznosti družbe. To pomeni, da
upniki družbe ne morejo rubiti
premoženja družbenikov za poplačilo
obveznosti, ki so nastale iz poslovanja
družbe.

Ustanovitveni
stroški

Brezplačno.

Enostavni postopek, oddan na točki
VEM: brezplačno, ostali postopki,
oddani pri notarju: po notarski tarifi.

Obdavčitev
dobička

Razlika med prihodki in odhodki je
plača podjetnika. Razlika se prišteje
morebitnim ostalim prihodkom
fizične osebe. Vsota (osnova za
obdavčitev) se obdavči po
dohodninski lestvici (16 %, 27 %,
41 %).

20 %

Vodenje
poslovnih knjig9

Enostavno ali dvostavno
knjigovodstvo, davčna osnova se
lahko določi na podlagi normiranih
odhodkov (25 %).

Dvostavno knjigovodstvo, davčna
osnova se določi na podlagi razlike med
davčnimi prihodki in davčno priznanimi
odhodki.

Poslovni račun –
denar

Z denarjem na poslovnem računu
prosto razpolaga.

Razpolaganje z denarjem je omejeno na
poslovne namene.

Krediti – sredstva Težje dobi kredit na banki,
na razpisih
težko se prijavi na razpis.

Lažje dobi kredit, vendar mora izkazati
pozitivno poslovanje.

Vir: Ajpes (2011).

9

Način vodenja poslovnih knjig in obdavčenja predpisuje država. Pravna podlaga za vodenje
knjigovodstva so Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o davčnem postopku, Zakon o dohodnini,
Zakon o računovodstvu, Slovenski računovodski standardi. Poznamo tri načine vodenja poslovnih
knjig. Evidenco prejetih in izdanih listin vodijo tiste fizične osebe, ki se jim davčna osnova lahko
določi na podlagi normiranih stroškov. Po sistemu enostavnega knjigovodstva lahko poslovne
knjige vodijo samostojni zavezanci, ki ne presegajo dveh od treh meril: zaposlujejo več kot 3
zaposlene, nimajo letnih prihodkov večjih od 42.000 EUR, povprečna vrednost aktive ne presega
25.000 EUR. Ti podjetniki vodijo knjigo prihodkov in odhodkov, ostalih terjatev in obveznosti ter
register osnovnih sredstev. Po sistemu dvostavnega knjigovodstva se vodijo glavna knjiga in
dnevnik ter analitične evidence. Pri enostavnem knjigovodstvu se vsak knjigovodski znesek zabeleži
enkrat in je enostavnejše, pri dvostavnem pa se vsak knjigovodski znesek zabeleži na dveh mestih.
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Na odločitev o pravnoorganizacijski obliki poslovanja vpliva več dejavnikov. Najvplivnejša
dejavnika pa sta pričakovana višina letnega zaslužka in potreba po letnem izplačevanju
dobička. V primeru nižjih dohodkov in močnega denarnega toka10 je ugodneje poslovati
kot samostojni podjetnik. V primeru visokih dobičkov in ko ni potrebe po izplačilih dobička,
je primerneje poslovati kot družba z omejeno odgovornostjo.
Večji samostojni podjetniki so veliko bolj obdavčeni z davkom od dohodka od dejavnosti
kot podjetja. Vzrok je v progresivni dohodninski lestvici, ki veliko bolj obdavčuje višje
davčne osnove kot pri pravnih osebah, kjer velja enaka stopnja, ne glede na višino davčne
osnove (Retelj, 2007, str. 86).
3.4.3 LOKACIJA POSLOVANJA
Davčno okolje se vse hitreje spreminja. Zaradi tega je tudi poznavanje davčnega okolja
zelo pomembno za davčno načrtovanje oziroma davčno optimiranje, ki se mora začeti že
ob ustanavljanju podjetja. Pridobivanje osnovnih informacij o razvoju in razvitosti okolja
(pridobivanje globalnih in dolgoročnih razvojnih trendov podjetniškega okolja) zahteva
zagotovitev potrebnih informacij. V ta namen mora podjetje proučiti in oceniti najširše
okolje podjetja, ki ga je možno deliti na podokolje. Za davke je značilno, da posegajo na
vsa podokolja, hkrati pa se v okviru družbeno-političnega okolja nahaja davčno okolje
(Hauptman, 2003, str. 595). Ko govorimo o davčnem okolju, dejansko mislimo na davčni
sistem11, ki z vsemi svojimi sestavinami posega v življenjsko okolje podjetja. Podjetje, ki
želi uspešno poslovati in optimirati svoje davčne obveznosti, mora raziskati in proučiti
davčni sistem, v katerem bo poslovalo. S tem bo pridobilo informacije, ki so nujno
potrebne, da bo podjetje uspešno in učinkovito planiralo in optimiralo svoje davčne
obveznosti. Proučevanje okolja naj zajema tudi proučitev davčnih postopkov davčnega
sistema, institucij in vseh udeležencev v postopku obdavčitve.
Informacije o razvoju in razvitosti davčnega okolja bodo zajemale informacije o (Jones,
2011, str. 3–21):
− davčnem sistemu in posameznih vrstah davkov;
− davčni in drugi zakonodaji (zakoni, predpisi, sporazumi o preprečevanju dvojne
obdavčitve, odredbe, pravilniki);
− načinu obdavčitve – svetovni dohodek ali teritorialno načelo;
− organiziranosti in delovanju davčne uprave, davčnem postopku;
− davčnih stopnjah, davčnih olajšavah, oblikovanju davčne osnove, prenosu dobička,
transfernih cenah, dividendah, obrestih;

10

Denarni tok je sestavljen iz prejemkov in izdatkov podjetja. Običajno so prejemki prejeta
nakazila kupcev, izdatki pa plačila obveznosti dobaviteljem, zaposlenim in plačila drugih dolgov.
11
Najbližja definicija davčnega sistema je, da je to skupek davčnih oblik, ki v svoji celoti deluje
znotraj tako določenega ekonomskega sistema, ob tem pa izpolnjuje fiskalne, ekonomske in
socialne cilje (Bratina in Jovanovič, 2000, str. 119).
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−

davčnih zavezancih in nezavezancih, davčnih plačnikih12.

Lokacija poslovanja vpliva na podjetje tako, da plačuje v različnih davčnih okoljih
drugačne davke, da se spreminjajo davčna osnova, davčna stopnja in davčne olajšave.
Med največje davčne nevarnosti, ki izhajajo iz davčnega okolja, zagotovo sodijo
spreminjanje in nedorečenost ter nepoznavanje davčne zakonodaje okolja, v katerem
podjetje posluje (Hauptman, 2003, str. 596). Neka davčna prednost se lahko spremeni
zaradi spremembe davčne zakonodaje, zato je pomembno, da podjetje stalno preverja in
proučuje davčno zakonodajo davčnih okolij, v katerih posluje. Podjetje lahko posluje
znotraj enega davčnega sistema ali mednarodno. Pri izbiri lokacije poslovanja bo iskalo
tako kombinacijo, da bo dosežen optimalen davčni prihranek, pri tem pa ne bodo ovirani
optimalni poslovni rezultati. Davčno lahko načrtujemo:
− znotraj ene jurisdikcije,
− mednarodno.
Davčno načrtovanje znotraj ene davčne jurisdikcije temelji na uporabi davčne zakonodaje
enega davčnega sistema. Davčni zavezanec ima manj možnosti optimiranja davčnih
obveznosti. Davčne stopnje so določene, lahko spreminja pravnoorganizacijsko obliko in
se trudi uveljavljati čim več ponujenih davčnih olajšav. Rezultati optimiranja so navadno
pod želenimi.
Konkurenca med tradicionalnimi davčnimi sistemi na eni strani in območji z nižjo oziroma
nično davčno stopnjo obdavčitve na drugi strani daje poslovnim subjektom številne
možnosti za davčno načrtovanje (Šešok, 2002, str. 10). Mednarodno davčno načrtovanje
davčnim zavezancem omogoča več načinov davčnega optimiranja. Domača zakonodaja ga
dopušča. Davčni zavezanec pa mora v tem primeru poznati in spoštovati domače predpise
in predpise države, v kateri posluje. Mednarodno davčno načrtovanje je velikokrat
povezano z izrazom offshore oz. z ugodnejšimi davčnimi jurisdikcijami. Davčni in drugi
državni organi imajo negativen odnos do tega izraza. Na tem mestu je treba poudariti, da
mednarodne korporacije na tej podlagi dosegajo nizke globalne obdavčitve. Prednosti
mednarodnega davčnega načrtovanja so predvsem v davčnih ugodnostih. Poslovanje v
offshore centrih je večinoma enostavno, postopek ustanovitve podjetja je hiter in poceni,
davki so nižji ali pavšalni, zagotovljena je visoka stopnja anonimnosti. V zadnjem času
davčni zavezanci iz območja EU poslujejo preko t. i. kvazi offshore centrov. To so offshore
centri znotraj EU (Ciper, Nizozemska, Gibraltar ...). Te države so znotraj EU in davčnim
zavezancem ponujajo ugodnejše davčne stopnje obdavčitve.
Poslovanje preko offshore jurisdikcij je nezakonito takrat, ko pravna oseba posluje le
preko offshore bančnih računov. Nacionalna zakonodaja zahteva, da mora vsaka
slovenska pravna oseba poročati Banki Slovenije o svojih transakcijah zunaj Slovenije.
12

Fizične osebe in podjetja v davčnem okolju nastopajo kot davčni zavezanci. Davčni zavezanec je
fizična ali pravna oseba (tudi tuja oseba), ki se ji po zakonu naloži davščina. Običajno je davčni
zavezanec tudi davčni plačnik. Davčni plačnik je fizična ali pravna oseba, ki je po zakonu zadolžen,
da plača davek za zavezanca.
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Davčni zavezanci, ki nelegalno poslujejo preko offshore bančnih računov, na prijavo
navadno (ne)hote pozabijo. S takim ravnanjem pa se vedno prestopi prag legalnosti
(davčna utaja).
EU posveča posebno pozornost obdavčitvi podjetij zaradi tveganja, da davčne olajšave
lahko v eni državi nepošteno privabljajo podjetja od konkurenčnih držav. Države članice
EU so sprejele politično zavezujoč kodeks ravnanja (Gateway to European union, 2010).
Merila za določitev potencialno škodljivih ukrepov vključujejo (European commision,
2011):
− učinkovite ravni obdavčitve, ki je bistveno nižja od splošne ravni obdavčitve v
zadevni državi;
− davčne ugodnosti, rezervirane za nerezidente;
− davčne spodbude za dejavnosti, ki so bile ločeni od domačega gospodarstva in
zato ne vplivajo na nacionalne davčne osnove;
− odobritev davčnih ugodnosti, tudi če ni nobene dejanske gospodarske dejavnosti;
− osnova za ugotavljanje dobička za podjetja na večnacionalne skupine odstopa od
mednarodno sprejetih pravil, zlasti tistih, ki jih sprejme OECD;
− pomanjkanje preglednosti.
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4 MEDNARODNA PRIMERJAVA DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH
OSEB

V primerjavi s posrednimi davki, kjer je bila kljub vsem težavam dosežena precejšnja
stopnja harmonizacije, ima EU pri neposrednih bistveno manjše pristojnosti, saj v temeljih
pravnih dokumentov (Pogodbi o ustanovitvi) ni nikjer določeno, da je mogoče ali treba
direktne davke harmonizirati (Kranjec, 2003, str. 233). Za vse države EU je značilno, da
obdavčujejo dohodke pravnih oseb rezidentov po načelu svetovnega dohodka. To pomeni,
da rezidenti plačujejo davek od dobička za dohodke, ki imajo vir v državi ali zunaj nje. Pri
mednarodni primerjavi davkov se je treba zavedati, da se v tem času krize podatki
(davčne stopnje, razredi, olajšave …) hitro spreminjajo in da je kriza različno prizadela
posamezne države. Zgodovina kaže, da države med letoma 1982 in 2003 niso spreminjale
davčne stopnje neodvisno druga od druge. Sredi 80. so bila velika znižanja na Irskem, v
Veliki Britaniji, ki so jim sledile druge države OECD iz skrbi, da bi izgubile naložbe in s tem
del davčnih osnov (Congressional Budget Office, 2005). V zadnjih letih je prišlo do
ponovnega zanimanja o obdavčitvi podjetij. Zlasti kar zadeva investicijske odločitve, je
pomembna obdavčitev v posameznih državah. Z vidika ekonomske učinkovitosti se
učinkovitost investicij ne bi smela razlikovati zaradi razlike v obdavčitvah, vendar pa je
raznolikosti obdavčitve med državami treba razumeti. Upoštevati je treba, da so se davčni
sistemi EU različno razvijali skozi daljši čas.
Majhne države z zvezno strukturo in visoko davčno avtonomijo ponujajo nižje davčne
obremenitve predvsem za podjetja. Kot primer lahko navedemo Irsko in Švico. Večina
novih članic EU sledi strategiji razmeroma nizkega obdavčenja, vendar pa te države
ponujajo le povprečno poslovno davčno okolje za visoko usposobljeno delovno silo. Velike
države imajo višjo obremenitev in so zato manj privlačne za naložbe iz davčnega vidika.
Primeri so Nemčija, Francija in Italija (Centre for European economic research, 2003).
Na Irskem se ohranja 12,5 % stopnja davka od dobička pravnih oseb. Ta nizka stopnja je
temelj irske industrijske politike in naj bi zagotavljala varnost podjetij. Poleg nizke stopnje
obdavčitve velja triletna oprostitev davka za novo nastala podjetja, kar naj bi bila
spodbuda za nastajanje novih delovnih mest. Zakonodaja omogoča tudi 25 % olajšavo za
raziskave in razvoj. Tu pa velja omejitev.
V ZDA je bil tudi trend večanja davka od dohodkov pravnih oseb. V letu 2007 pa se je
trend obrnil in začel padati, kar sovpada z recesijo v državi. Opaziti je tudi vidno
zmanjšanje olajšav za nova podjetja. Leta 2000 je bilo teh zmanjšanj 5.169.159.000 USD,
leta 2008 pa samo 1.934.196.000 USD. Med zmanjšanja davka spada plačilo davka v
tujini, plačilo davka od nerazdeljenega dobička iz kapitala, vlaganje v električna vozila,
začetki poslovanja, posebne cone poslovanja, vlaganja v obnovljive vire energije (Urban
institute and brooking institutions, 2010).
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Davčna
obveznost
po
znižanju

1.516.990 5.591.686 5.169.159
1,806,406 6,741,513 3,254,175
2,189,943 8,561,641 2,027,542
2,104,097 9,627,908 3,355,062
2.725.372 10.724.914 3.737.618
3.418.404 13.499.478 7.134.874
15.187.647 5.877.378
15.780.872 3.167.257
11.303.583 1.934.196

Prva leta

1.438.549
1,268,616
1,191,217
1,081,674
941.968
883.735
580.694

Druga
znižanja –
poslovna

266.281.801 48.505.841
220,874,245 41,063,165
209,691,130 42,021,526
243,822,946 50,033,590
299.555.304 56.872.180
419.209.279 82.051.187
453.082.065 78.183.457
437.076.428 86.579.853
342.380.874 100.433.672

Nekonvencionalni
viri energije

Davčna
obveznost
pred
znižanji

5.045.274
5,135,591
5,266,607
5,401,237
5.557.965
5.671.257
5.840.799
5.868.849
5.847.221

Davek –
vlaganje v
nepremičnine

Število
vračil

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Davčna
znižanja –
tuj davek

Leto

Tabela 6: Davčna znižanja Združenih držav Amerike 2000–2008 v 000 USD

204.043.788
166,711,988
153,612,870
177,517,404
224.435.343
312.086.477
353.083.862
331.374.445
228.522.752

Vir: Urban institute and brooking institutions (2010).
Grafikon 2: Davčna znižanja Združenih držav Amerike 2000–2008 v 000 USD

Vir: Urban institute and brooking institutions (2010).

4.1 SKUPNI DELEŽ DAVKOV V BRUTO DOMAČEM PROIZVODU
Skupni delež davkov v BDP v EU-27 se je v letu 2009 znižal na 38,4 %, v letu 2008 je bil
delež davkov 39,9 %. Podatki kažejo, da je to zmanjšanje predvsem posledica
4,3-odstotnega padca BDP od leta 2008 do leta 2009, ne pa posledica znižanja davkov
(Eurostat newsrelease, 2011).
Skupni delež vseh davkov (vključno s prispevki) v BDP je v Sloveniji v letu 2009 znašal
37,6 % in ne odstopa veliko od povprečja EU-27. Med državami EU-27 je to Slovenijo
postavilo na 11. mesto. Največji delež skupnih davkov v BDP v letu 2009 je imela Danska,
in sicer 48,1 %, najmanjši pa Latvija – 26,6 %. Pri mednarodni primerjavi deleža davkov v
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BDP pa je treba upoštevati tudi raven socialne varnosti, ki ni v vseh državah enaka. Pri
pregledu sprememb opazimo, da je v večini držav zaslediti trend padanja deleža davkov v
BDP. Skupni delež davkov se je občutno povečal v Estoniji, Cipru in Malti. V Estoniji je
delež sicer padel med letoma 1995 in 2000, tako da se je med letoma 2000 in 2009 spet
približal deležu iz leta 1995.
Tabela 7: Skupni delež davkov, vključno s prispevki za socialno varnost v BDP (v %)
1995

2000

2009

Spr. v odstotnih točkah
2000–2009

Rang
2009

Danska

48,8

49,4

48,1

–1,3

1

Švedska

47,9

51,5

46,9

–4,6

2

Belgija

43,9

45,2

43,5

–1,7

3

Italija

40,1

41,8

43,1

1,3

4

Finska

45,7

47,2

43,1

–4,1

4

Avstrija

41,4

43,2

42,7

–0,5

6

Francija

42,7

44,1

41,6

–2,5

7

Nemčija

39,8

41,9

39,7

–2,2

8

Madžarska

40,8

39

39,5

0,5

9

Nizozemska

40,2

39,9

38,2

–1,7

10

Slovenija

39,2

37,5

37,6

0,1

11

Luksemburg

37,1

39,1

37,1

–2

12

Estonija

34,8

31

35,9

4,9

13

Ciper

26,7

30

35,1

5,1

14

Velika Britanija

34,7

36,7

34,9

–1,8

15

Češka republika

36,2

33,8

34,5

0,7

16

Malta

26,8

28,2

34,2

6

17

Poljska

37,1

32,6

31,8

–0,8

18

Portugalska

29,5

31,1

31

–0,1

19

Španija

32,7

33,9

30,4

–3,5

20

Grčija

29,1

34,6

30,3

–4,3

21

Litva

27,5

30,1

29,3

–0,8

22

Bolgarija

30,8

31,5

28,9

–2,6

23

Slovaška

40,3

34,1

28,8

–5,3

24

Irska

33,1

31,5

28,2

–3,3

25

Romunija

27,5

30,2

27

–3,2

26

Latvija

33,2

29,5

26,6

–2,9

27

42

42,6

41,4

–1,2

Islandija

33,3

37,1

33,7

–3,4

Pov. EU-27
tehtano

39,4

40,5

38,4

–2,1

Pov. EU-27
navadno

36,6

37

35,8

–1,2

Norveška

Vir: Evropska komisija (2011).
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V primerjavi z ostalimi državami je delež davkov v Sloveniji še vedno visok, vendar pa se ti
deleži zelo razlikujejo med državami. Tako je ta delež v Latviji, Romuniji, Irski, Slovaški,
Bolgariji in Litvi znašal manj kot 30 %. Več kot 45 % pa je delež davkov v BDP znašal na
Danskem in Švedskem.

4.2 NOMINALNE DAVČNE STOPNJE DAVKA NA DOHODEK
Kot davek na dohodek štejemo davek na osebni dohodek in davek od dobička pravnih
oseb. V Sloveniji so po davčnih stopnjah davka na osebni dohodek obdavčeni samostojni
podjetniki. Nekatere države za svoje obdavčenje uporabljajo eno samo davčno stopnjo, s
katero je obdavčen dobiček, ne glede na njegovo višino. V drugih državah uporabljajo
progresiven način obdavčenja. Te države EU so Madžarska, Francija, Portugalska, Španija,
Nizozemska in Velika Britanija (Čok et al.,2011, str. 35).
Povprečna najvišja nominalna davčna stopnja EU-27 od davka na osebne dohodke se je
zmanjšala od leta 2000 do 2011 za 7,6-odstotne točke. Ta padec je posledica predvsem
zmanjšanja davčne stopnje na Madžarskem za kar 23,7 odstotnih točk. V Sloveniji je
najvišja davčna stopnja davka na osebni dohodek 41 % in je nekoliko višja od povprečja
EU. Najvišjo davčno stopnjo ima Švedska (56,4), sledijo ji Belgija, Nizozemska, Danska, ki
imajo davčno stopnjo višjo od 50 %. Najnižjo imajo v Bolgariji (10 %), na Češkem in v
Litvi, ker imajo najvišjo davčno stopnjo 15 %.
Najvišja nominalna stopnja davka od dohodka pravnih oseb v EU-27 pada. Leta 2011 je
povprečna davčna stopnja od davka od dohodka pravnih oseb manjša za 8,7 odstotne
točke od leta 2000. Najvišje predpisane davčne stopnje imajo Malta (35 %), Francija
(34,4 %) in Belgija (34,0 %). Najnižje pa Bolgarija in Ciper (10 %) ter Irska (12,5 %).
Tudi v Sloveniji se je davčna stopnja davka na dohodke pravnih oseb zmanjševala in v
letu 2011 znaša 20 %.
V tabeli 8 so prikazane najvišje mejne davčne stopnje na osebne prejemke in najvišje
davčne stopnje davka od dohodka pravnih oseb.
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Tabela 8: Najvišje mejne davčne stopnje na osebne prejemke in davčne stopnje davka
od dohodka pravnih oseb
Davčne stopnje – osebni prejemki

Davčne stopnje davek od dohodka
pravnih oseb

Razlika
2000

2010

2011

2000–
2011

Razlika
2000

2010

2011

2000–
2011

Belgija

60,6

53,7

53,7

–6,9

40,2

34,0

34,0

–6,2

Bolgarija

40,0

10,0

10,0

–30,0

32,5

10,0

10,0

–22,5

Češka
republika

32,0

15,0

15,0

–17,0

31,0

19,0

19,0

–12,0

Danska

59,7

51,5

51,5

–8,2

32,0

25,0

25,0

–7,0

Nemčija

53,8

47,5

47,5

–6,3

51,6

29,8

29,8

–21,8

Estonija

26,0

21,0

21,0

–5,0

26,0

21,0

21,0

–5,0

Irska

44,0

41,0

41,0

–3,0

24,0

12,5

12,5

–11,5

Grčija

45,0

45,0

45,0

0,0

40,0

24,0

23,0

–17,0

Španija

48,0

43,0

45,0

–3,0

35,0

30,0

30,0

–5,0

Francija

59,0

45,8

46,7

–12,3

37,8

34,4

34,4

–3,4

Italija

45,9

45,2

45,6

–0,3

41,3

31,4

31,4

–9,9

Ciper

40,0

30,0

30,0

–10,0

29,0

10,0

10,0

–19,0

Latvija

25,0

26,0

25,0

0,0

25,0

15,0

15,0

–10,0

Litva

33,0

15,0

15,0

–18,0

24,0

15,0

15,0

–9,0

Luksemburg

47,2

39,0

42,1

–5,1

37,5

28,6

28,8

–8,7

Madžarska

44,0

40,6

20,3

–23,7

19,6

20,6

20,6

1,0

Malta

35,0

35,0

35,0

0,0

35,0

35,0

35,0

0,0

Nizozemska

60,0

52,0

52,0

–8,0

35,0

25,5

25,0

–10,0

Avstrija

50,0

50,0

50,0

0,0

34,0

25,0

25,0

–9,0

Poljska

40,0

32,0

32,0

–8,0

30,0

19,0

19,0

–11,0

Portugalska

40,0

45,9

46,5

6,5

35,2

29,0

29,0

–6,2

Romunija

40,0

16,0

16,0

–24,0

25,0

16,0

16,0

–9,0

Slovenije

50,0

41,0

41,0

–9,0

25,0

20,0

20,0

–5,0

Slovaška

42,0

19,0

19,0

–23,0

29,0

19,0

19,0

–10,0

Finska

54,0

49,0

49,2

–4,8

29,0

26,0

26,0

–3,0

Švedska

51,5

56,4

56,4

4,9

28,0

26,3

26,3

–1,7

Velika
Britanija

40,0

50,0

50,0

10,0

30,0

28,0

27,0

–3,0

Norveška

47,5

40,0

40,0

–7,5

28,0

28,0

28,0

0,0

..

46,1

46,1

..

30,0

18,0

20,0

–10,0

44,7

37,6

37,1

–7,6

31,9

23,3

23,2

–8,7

Islandija
EU-27 ar.
povp.

Vir: Evropska komisija (2011).
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Grafikon 3: Najvišje nominalne davčne stopnje davka od dobička pravnih oseb (v %)
v letu 2011

Vir: Evropska komisija (2011).
Grafikon 4: Najvišje nominalne davčne stopnje davka od osebnih prejemkov (v %)
v letu 2011

Vir: Evropska komisija (2011).

Proračunski prihodki iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb so v Sloveniji v letu 2009
znašali 712,2 milijona EUR, v letu 2010 pa 448,6 milijona EUR. Z deležem davka od
dohodkov pravnih oseb v višini 1,8 % BDP se je Slovenija v letu 2009 uvrstila na
24. mesto med državami EU-27. Njen delež je bil nižji od navadnega povprečja EU-27, ki
je znašalo 2,7 %. Nižji delež od Slovenije so imele Latvija (1,6 %), Francija (1,3 %) in
Nemčija (0,7 %) (Čok et al., 2011, str. 33). V letu 2010 je v Sloveniji skupni delež davkov
na dohodek in dobiček pravnih oseb znašal 7,6 % BDP (OECD, 2012).

4.3 EFEKTIVNE POVPREČNE DAVČNE STOPNJE
Na višino efektivne davčne stopnje predvsem vplivajo davčne olajšave za investiranje,
olajšave za čas, ko so davčni zavezanci oproščeni ali delno oproščeni plačila davka od
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dohodkov. Sem spadajo tudi olajšave za delovanje v posebnih ekonomskih conah in
regijah. Primerjava najvišjih nominalnih davčnih stopenj nam ne pove ničesar o
dejanskem obdavčenju v posamezni državi. Pri obdavčenju je pomembna tudi velikost
davčne osnove, saj se ta lahko zmanjša zaradi uveljavljanja davčnih olajšav in drugih
zmanjšanj. V ta namen se izračunavajo efektivne povprečne davčne stopnje. V EU lahko
rečemo, da je razlika v obdavčitvi (efektivnih davčnih stopnjah) med starimi in novimi
članicami EU rasla s časom in se je po pristopu novih članic v EU ta razlika pospešeno
večala (Elshner in Vanborren, 2009). Padec davčnih stopenj v poznih 90 letih je povzročil
nekdanji vzhodni blok držav. Če ena država zniža davčno stopnjo, privablja kapital iz
drugih držav, kar koristi blaginji države na račun drugih držav. Če pa bodo vse države
zmanjšale davčne stopnje, ne bo nihče pridobil kapitala, ampak bodo vsi izgubili prihodke
(Gravelle, 2011).
Povprečje efektivnih stopenj v EU je v letu 2010 znašalo 21,8 %. Tako kot je pri najvišjih
mejnih davčnih stopnjah davka od dohodka pravnih oseb zaznati njihovo zmanjševanje,
se je tudi efektivna povprečna davčna stopnja iz leta 2000 do leta 2010 zmanjšala za
7,5 odstotne točke. Slovenije je na 17 mestu z 18,2 % efektivno povprečno davčno
stopnjo. Najnižje stopnje imata Bolgarija in Ciper. Ti dve državi imata tudi najnižjo
nominalno davčno stopnjo. Najvišjo efektivno davčno stopnjo je imela Grčija (41,5 %)
(Čok et al., 2011).
Leta 2001 je bila stopnja davka na dobiček pravnih oseb v Sloveniji 25 %, vendar so
podjetja v tem letu imela veliko olajšav za investicije in zaposlovanje, tako da je efektivna
davčna stopnja13 znašala 11,5 %. V naslednjih letih so se olajšave zmanjševale oziroma
odpravljale, tako da se je efektivna stopnja v letu 2006 povečala na 19,3 %. Leta 2007 pa
se je v Sloveniji začela zmanjševati splošna stopnja obdavčitve davka na dohodek, tako da
se je začela zmanjševati tudi efektivna stopnja. Leta 2010 je bila splošna stopnja 20 % in
efektivna davčna stopnja 18,2 % (Čok et al., 2011).
Tabela 9 prikazuje efektivne povprečne davčne stopnje v EU za leta 2000, 2009 in 2010.

13

Efektivna davčna stopnja oziroma dejanska stopnja je stopnja, po kateri zavezanec dejansko
plača davek državi. To je predpisana davčna stopnja, znižana za priznane olajšave in oprostitve.

47

Tabela 9: Efektivne povprečne davčne stopnje od davka od dohodkov pravnih oseb
2000

2009

2010

Sprememba 2000–2010
v odstotnih točkah

Grčija

30,4

30,5

41,5

11,1

Španija

36,5

32,8

32,8

–3,7

Malta

32,2

32,2

32,2

0

Francija

36,6

34,7

31

–5,6

Velika Britanija

28,7

28,3

28,4

–0,3

Nemčija

40,4

28

28

–12,4

Italija

31,3

27,4

27,4

–3,9

luksemburg

32,6

25

25

–7,6

Belgija

34,5

24,9

24,6

–9,9

Portugalska

31,5

23,7

23,9

–7,6

Finska

27,2

23,6

23,8

–3,4

Nizozemska

32,3

23,6

23,6

–8,7

Švedska

23,8

23,2

23,2

–0,6

Avstrija

29,7

22,7

22,7

–7

Danska

28,3

22,5

22,5

–5,8

Madžarska

19,7

19,5

19,1

–0,6

Slovenija

20,9

19,1

18,2

–2,7

Poljska

27,1

17,5

17,5

–9,6

Slovaška

25,8

16,8

16,8

–9

Češka republika

23,6

17,5

16,7

–6,9

Estonija

20,4

16,5

16,5

–3,9

Romunija

22,7

14,8

14,8

–7,9

Irska

9,4

14,4

14,4

5

Litva

19,1

16,8

12,7

–6,4

Latvija

22,7

13,8

12,6

–10,1

Ciper

27,5

10,6

10,6

–16,9

Bolgarija

28,1

8,8

8,8

–19,3

27,5

21,8

21,8

–5,7

Povprečje EU-27
Navadno

Vir: Čok et al. (2011).
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Grafikon 5: Efektivne povprečne davčne stopnje od davka od dohodkov pravnih oseb
izbranih držav (v %)

Vir: Evropska komisija (2011).

Razlika med povprečno nominalno in povprečno efektivna davčno stopnjo v EU je bila
1,5 odstotne točke. Ta razlika nam pove, da povprečno v EU ni velikega zmanjševanja
davčnih obveznosti z uveljavljanjem dodatnih olajšav in ugodnosti. Največja razlika –
9,4 odstotne točke – je v Belgiji. V Sloveniji je ta razlika 1,8 odstotne točka, kar je več kot
povprečje v EU.
Grafikon 6: Efektivne povprečne davčne stopnje in najvišje nominalne davčne stopnje
od davka od dohodkov pravnih oseb (v %)

Vir: Evropska komisija (2011).
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5 DAVČNO OPTIMIRANJE V SLOVENIJI

Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo je bil sprejet Zakon o davku od dohodkov pravnih
oseb (v nadaljevanju ZDDPO-1), ki je nadomestil Zakon o davku od dobička pravnih oseb.
ZDDPO-1 je začel veljati s 1. 1. 2005, nekatere določbe pa že s 1. 5. 2004. Kot posledica
priprav na vstop Slovenije v Evropsko unijo pa se je spremenil tudi Zakon o dohodnini
(v nadaljevanju: Zdoh-1), ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2005, nekatere določbe pa že s
1. 5. 2004. Oba zakona sta posledica zaveze Slovenije, da bo do vstopa v Evropsko unijo
uskladila obdavčenje pravnih in fizičnih oseb ter v svojo zakonodajo vnesla evropske
smernice kakor tudi Kodeks ravnanja na področju podjetniškega obdavčenja, na podlagi
katerega bi se odpravile ugodnosti, ki predstavljajo škodljivo davčno konkurenco. Oba
zakona sta se spreminjala. ZDDPO je bil spremenjen kar osemkrat, in sicer prvič v letu
2006 (Ur. l. RS, št. 117/2006) in zadnjič v letu 2010 (Ur. l. RS, št. 43/2010). Spremembe
so bile v smeri znižanja davčnih stopenj, ki se je v letu 2010 znižala na 20 %, hkrati pa so
se krčile davčne olajšave oziroma ugodnosti na strani investicij. Sedaj veljavni ZDDO, ki je
bil spremenjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb – ZDDPO-2E (Ur. l. RS, št. 43/10), je prinesel kar nekaj sprememb.
Pomembnejše so novosti v zvezi z obrestmi med povezanimi osebami, davčnim
odtegljajem pri izplačilu obresti in dividend, uvedba olajšave za investiranje, povišanje
odstotka olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, uvedba olajšave za zaposlovanje in
posebne ureditve davčnega odtegljaja za obresti od dolžniških vrednostnih papirjev
(DURS, 2012).
Enako usodo je doživljal Zakon o dohodnini, saj se je v letih po prvi objavi spremenil več
kot desetkrat. Namen sprememb je bil slediti in čim prej implementirati evropsko davčno
zakonodajo.
Postopek pobiranja davka od dohodkov pravnih oseb podrobneje ureja posebni del
Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2, Ur. l. RS, št. 13/2011) (DURS, 2012).
Zakonodaja, ki se tako hitro spreminja, onemogoča dolgoročno načrtovanje poslovanja
gospodarskih subjektov. Pri takem tempu spreminjanja ne morejo dolgoročno
predvidevati davčnih obveznosti in davčno načrtovati. Zlasti majhna podjetja in samostojni
podjetniki posamezniki, ki največkrat nimajo dovolj časa, ne znanja, niti strokovnega
kadra, da bi ažurno spremljali hitro spreminjajočo zakonodajo. Tudi v primeru, ko zaznajo
spremembo, se ne morejo tako hitro prilagoditi, da bi lahko izkoristili čim več ugodnosti, ki
jih ponuja.
V veljavnem Zakonu o dohodnini Zdoh-2 in ZDDPO-2 je mogoče uveljavljati davčno
olajšava za leto 2011 za nakup tovornega vozila, ki ustreza emisijskim zahtevam najmanj
EURO VI. Trenutno so na tržišču le vozila, ki ustrezajo emisijam izpusta EURO V in EURO
EEV, ki je izboljšan standard EURO V. To pomeni, da zasebniki na podlagi veljavnega
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66.a člena Zdoh-2 in tudi podjetja po zakonu DDPO-2 ne morejo uveljavljati 30 %
olajšave za investicije v osnovna sredstva ob nakupu tovornih vozil, ker teh vozil še ni na
trgu. Vlada RS je konec marca 2012 na podlagi ugotovitev sprejela predlog sprememb
Zdoh-2, ki bi veljal tudi za leto 2011 in bi se kriterij izpusta zmanjšal. Na tem primeru
lahko vidimo, kako nepredvidljiva je lahko zakonodaja in kako onemogoča dolgoročno
planiranje davčnih obveznosti.

5.1 NAČINI DAVČNEGA OPTIMIRANJA V SLOVENIJI
Cilj optimiranja davčne osnove je, da se podjetnik zakonito izogiba plačilu davka oziroma
da ga ne plača več, kot ga je treba plačati. Osnova optimiranja je davčno načrtovanje.
Podjetnik mora začeti davčno načrtovati že v zgodnji fazi razvoja podjetja in ga izvajati
ves čas med poslovnim letom, do roka za oddajo davčnih obračunov. V praksi pa je žal
tako, da podjetja takšno sprejemanje odločitev odložijo za konec poslovnega leta, ko je že
približno znana višina dobička. Takšno ravnanje pa ne omogoča boljšega izkoriščanja
davčnih olajšav.
Podjetja izbirajo različne metode za optimiranje davčne osnove. Nekatere med njim so
dovoljene, druge ne. Med preproste metode denimo spada že pravočasno in zakonito
obračunavanje davčne obveznosti ter njeno redno plačevanje. V nasprotnem primeru
namreč davčni organ obračuna in odmeri zamudne obresti, ki so višje od bančnih obresti
za posojilo, s katerim bi podjetje plačalo davčno obveznost.
Osnovna načela davčnega načrtovanja in optimiranja davčne osnove, ki jih zagovarjajo
davčni strokovnjaki, so, da podjetnik izvaja samo registrirano dejavnost ter ima o
poslovanju urejeno potrebno in ustrezno knjigovodsko dokumentacijo, kar pomeni, da ima
urejeno poslovanje in sistematično urejene knjigovodske listine. Vsak posel naj spremlja
ustrezna dokumentacija s podpisom pooblaščene osebe, blago naj se ne izroča brez
potrdil. Podjetje naj ne goljufa pri davkih, kajti podlaga za obračun so, kot rečeno, zgolj
verodostojne knjigovodske listine. Na njihovi podlagi pa naj izkoristi vse možnosti
zakonitega davčnega optimiranja. Prilagajanje davčne osnove brez zakonske podlage se
na dolgi rok ne izide.
Podjetje lahko optimira davčno osnovo na zakonit način, tako da prenese davčne
obveznosti na poznejša leta ali da dokončno zmanjša davčno osnovo.
a.) Prenos davčne obveznosti na poznejša leta
V tem primeru se plačilo davka zgolj odloži za eno ali več let. Če podjetje pričakuje, da bo
v prihodnjih letih lažje poplačalo davčne obveznosti, to pomeni premostitev likvidnostih
težav. Podjetje lahko prenese davčne obveznosti v prihodnost na več načinov, na primer:
− oblikovanje rezervacij;
− prevrednotenje in odpis terjatev;
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−
−

−

osnovna sredstva amortizira po najvišjih amortizacijskih stopnjah, ki so davčno
priznane;
osnovna sredstva velikih vrednosti razdeli na več sestavnih delov, ki se različno
amortizirajo. Posledica je povečanje stroškov amortizacije in prek tega znižanje
davčne osnove;
izbira različne metode vrednotenja zalog, tako da del obveznosti za plačilo davka
prevali iz enega poslovnega obdobja v drugo. Za metodo FIFO se tako odločajo
tista podjetja, ki niso ravno uspešna, želijo pa prikazati višji poslovni izid. Ob
predpostavki rasti cen gredo pri porabi zalog proizvoda med odhodke najprej tisti z
najnižjo nabavno vrednostjo. Določanje te metode priporočajo tudi Slovenski
računovodski standardi, kar pomeni, da je vrednotenje po tej metodi sprejemljivo
tudi z davčnega zornega kota. Po metodi drsečih povprečnih sredin pa vrednotijo
zaloge podjetja, ki želijo prikazati nižji poslovni izid in s tem nižji davčni izkaz.
Drsečo povprečno ceno računamo pri vsaki novi nabavi oziroma proizvodnji in jo
dobimo tako, da vrednost trenutne razpoložljive zaloge delimo s količino enot v
zalogi. Če se cene povišajo, so v tem primeru stroški višji kot pri metodi FIFO,
vendar pa nižji kot pri metodi tehtanih povprečnih cen. To pomeni, da metoda, ki
daje nižje poslovne izide, zahteva nižje plačilo davka od dohodka.

Davčni zavezanci lahko kot zmanjšanje davčne osnove upoštevajo rezervacije za
pričakovane izgube iz pogodb, za dana jamstva, za reorganizacijo, rezervacije za
odpravnine ob upokojitvi in rezervacije za jubilejne nagrade. Pri ugotavljanju davčne
osnove oziroma priznavanju odhodkov zavezanca se oblikovanje rezervacij v skladu z
12. členom ZDDPO-2 prizna kot odhodek v znesku, ki ustreza 50 % oblikovanih rezervacij,
razen če s tem zakonom ni določeno drugače (ZDDPO-2, 20. člen, Ur. l. RS, št.
117/2006). Ob odpravi oziroma porabi rezervacij pa se razlika od nepriznanih rezervacij
ne upošteva v davčno osnovo. Prav tako se iz davčne osnove izvzamejo prihodki iz
odprave ali porabe rezervacij v delu, v katerem rezervacija ni bilo priznana kot odhodek.
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 možnost priznavanja celotnih stroškov
amortizacije kot davčni odhodek, če zavezanec prej ne odtuji sredstva. Najvišje letne
amortizacijske stopnje so:
− za gradbene objekte vključno z naložbenimi nepremičninami 3 %,
− za dele gradbenih objektov vključno z naložbenimi nepremičninami 6 %,
− za opremo, vozila in mehanizacijo 20 %,
− za dele opreme in opremo za raziskovalno dejavnost 33,3 %,
− za računalniško strojno in programsko opremo 50 %,
− večletne nasade 10 %,
− osnovno čredo 20 %,
− druga vlaganja 10 %.
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Delno so priznani tudi odhodki iz prevrednotenja zaradi slabitev in odpisa poslovnih
terjatev ter finančnih naložb oziroma finančnih instrumentov razen slabitev kratkoročnih
finančnih naložb in finančnih instrumentov, izmerjenih po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida. Slabitve, ki ob obračunu niso priznane kot odhodek, se priznajo ob
prodaji ali drugačni odtujitvi terjatev, finančnih naložb oziroma finančnih instrumentov
(ZDDPO-2, členi 21–23, Ur. l. RS, št. 117/2006).
Odhodki iz prevrednotenja zaradi slabitve dobrega imena se priznajo v obračunanem
znesku, vendar največ v višini 20 odstotkov začetno izkazane vrednosti dobrega imena
(ZDDPO-2, 23. Člen, Ur. l. RS, št. 117/2006).
Te možnosti prenosa davčne obveznosti so davčno priznani odhodki tekočega leta v
določenih primerih, vendar pa se v letu njihove odprave pripoznajo prihodki, ki jih je treba
vključiti v davčno osnovo tistega leta. V letu porabe rezervacije tako ti stroški niso
odhodki, ampak le zmanjšujejo rezervacijo. Če pa rezervacije ne porabimo, jo moramo v
letu odprave vključiti v davčno osnovo. Tudi amortiziranje po najvišjih amortizacijskih
stopnjah dosega le prenos davčne osnove. Ko je osnovno sredstvo že amortizirano zaradi
najvišjih amortizacijskih stopenj, vendar ga še uporabljamo in z njim dosegamo prihodke
prinaša višjo davčno osnovo. Ne glede na to, da je davčna osnova in s tem plačilo davka v
tem primeru samo odloženo, pa je prenos včasih smiseln, saj se na ta način lahko
izognemo plačilu davka. Tako je na primer davčna stopnja v letu 2008 znašala 22 % in je
v letu 2009 padla na 21 %, od leta 2010 dalje pa znaša 20 %. Prenos davčne osnove in
plačila davka vpliva tudi na likvidnost podjetja.
b.) Dokončno zmanjšanje davčne osnove
Zakon o davku od dohodka pravnih oseb določa, da je davčna osnova izračunana kot
razlika med davčno priznanimi prihodki in davčno priznanimi odhodki. Davčno priznani so
prihodki, ki so ugotovljeni po računovodskih standardih in naknadno prilagojeni na raven
davčno priznanih. Davčno priznani odhodki so tisti odhodki, ki so potrebni za pridobitev
prihodkov. Poleg prilagajanja prihodkov in odhodkov na davčno priznane pa zakonodaja
omogoča koriščenje davčnih olajšav.
Podjetje ima več zakonskih možnosti za zmanjšanje davčne osnove in s tem zmanjšanje
plačila davčne obveznosti. Tako lahko svojo strukturo sredstev in obveznosti prilagodi
tako, da:
− uveljavlja davčno izgubo iz preteklih let;
− poveča delno davčno priznane odhodke (na primer za reprezentanco);
− poveča finančne odhodke (na primer obresti od dobljenih posojil);
− poveča odhodke na podlagi povečanja stroškov dela zaposlencev;
− koristi vse davčne olajšave.
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 (neomejeno). To ne velja v primerih, če je
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prišlo v davčnem obdobju do spremembe lastništva delniškega kapitala oziroma
kapitalskih deležev ali glasovalnih pravic za več kot 50 odstotkov in zavezanec:
− že 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.
Slovenska zakonodaja uporablja davčne olajšave kot odbitek pred izračunom obdavčljive
osnove. Zakon omogoča uveljavljanje davčnih olajšav, vendar največ v višini davčne
osnove, za naslednje namene:
− za vlaganja v raziskave in razvoj,
− za vlaganje v opremo in neopredmetena sredstva,
− za zaposlovanje invalidov,
− za zaposlovanje,
− za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
− za donacije,
− za investiranje v Pomurju,
− za investicije v poslovnih conah.

5.2 UVELJAVLJANJE DAVČNIH OLAJŠAV V SLOVENIJI 2005–2010
Tabela 10 prikazuje delež olajšav oziroma za koliko odstotkov so davčni zavezanci po
ZDoh zmanjšali davčno osnovo od leta 2006 do 2010. Leta 2006 je 47,10 odstotkov tistih,
ki so oddali davčni obračun po ZDoh, uveljavljalo katero od davčnih olajšav. Davčno
osnovo so skupaj zmanjšali za 22,19 odstotka, kar je največ v letih od 2006 do 2010.
Upoštevati je treba, da je bilo leto 2006 zadnje leto, v katerem je bilo možno uveljavljati
olajšavo za vlaganje v nepremičnine. Leta 2007 ni bilo omogočenih nobenih olajšav za
vlaganja v osnovna sredstva, zato so v tem letu davčni zavezanci davčno osnovo
zmanjšali le za 5,95 odstotka. V letu 2008 se je uveljavljanje davčnih olajšav povečalo.
Davčne olajšave je uveljavljalo 33,27 zavezancev, ki so oddali davčni obračun in
uveljavljali za 10,88 odstotkov zmanjšanje davčne osnove zaradi olajšav. V letu 2009 se je
zaradi gospodarske krize zmanjšalo investiranje, kar je bilo tudi razlog za ponoven upad
koriščenja davčnih olajšav.
Tabela 10: Delež davčnih olajšav v skupni davčni osnovi po Doh-dej 2006–2010

Davčne olajšave
Leto Davčna osnova
Število
Število
Odstotek zmanj.
Znesek v EUR obračunov Znesek v EUR
obračunov
osnove, %
2006
547.737.801
57.727
121.529.188
27.188
22,19
2007
619.822.495
61.148
36.899.937
13.158
5,95
2008
636.426.267
63.363
69.215.333
21.081
10,88
2009
497.661.716
61.926
47.924.178
17.399
9,63
2010
493.929.008
63.463
59.943.267
17.733
12,14
Vir: Durs (2012).
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Odstotek
obračunov
47,10
21,52
33,27
28,10
27,94

Tabela 11 prikazuje delež olajšav oziroma za koliko odstotkov so davčni zavezanci po
DDPO zmanjšali davčno osnovo od leta 2006 do 2010. Leta 2006 je 53,45 odstotkov tistih,
ki so oddali davčni obračun po DDPO, uveljavljalo katero od davčnih olajšav. Davčno
osnovo so skupaj zmanjšali za 13,41 odstotka, kar je največ v letih od 2006 do 2010.
Upoštevati je treba, da je bilo leto 2006 zadnje leto, v katerem je bilo možno uveljavljati
olajšavo za vlaganje v nepremičnine. Leta 2007 ni bilo omogočenih nobenih olajšav za
vlaganja v osnovna sredstva, zato so v tem letu davčni zavezanci zmanjšali davčno
osnovo le za 4,32 odstotka. V letu 2008 se je uveljavljanje davčnih olajšav povečalo.
Davčne olajšave je uveljavljalo 45,68 zavezancev, ki so oddali davčni obračun in
uveljavljali za 9,93 odstotka zmanjšanje davčne osnove zaradi olajšav. V letu 2009 se je
nasprotno kot pri obračunih po ZDoh koriščenje davčnih olajšav nekoliko povečalo.
Tabela 11: Delež davčnih olajšav v skupni davčni osnovi po DDPO 2006-2010

Davčna osnova
Leto
2006
2007
2008
2009
2010

Število
Znesek v EUR obračunov
5.187.784.496
34.817
6.078.742.995
38.540
5.032.145.623
41.316
3.619.121.018
39.668
3.810.894.069
41.413

Davčne olajšave
Število
Znesek v EUR obračunov
695.889.129
18.610
262.682.276
8.681
499.886.702
18.874
363.107.311
16.527
405.742.795
16.233

Odstotek
zmanjšanja
Odstotek
osnove, %
obračunov %
13,41
53,45
4,32
22,52
9,93
45,68
10,03
41,66
10,65
39,20

Vir: Durs (2012).
Grafikon 7: Delež davčnih olajšav v skupni davčni osnovi po DDPO in ZDoh 2006–2010
v odstotkih

Vir: Tabela 11, 13.
5.2.1 UVELJAVLJANJE DAVČNIH OLAJŠAV PO ZAKONU O DAVKU
OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
Kot prikazujeta tabela 12 in grafikon 8, se je zakonodaja v Sloveniji pri uveljavljanju
davčnih olajšav spremenila. Dodatna olajšava do 10 % investiranega zneska v opremo za
raziskave in razvoj je bila leta 2006 ukinjena. Olajšave za raziskave in razvoj v letu 2005
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ni bilo, v letu 2006 so jo zavezanci koristili v skupni vrednosti 61.353.098 EUR. V letu
2007 je stopil v veljavo novi zakon DDPO-2 in olajšava za raziskave in razvoj se je še
lahko uveljavljala po prvem in tretjem odstavku 55. člena ZDDPO-2. Vrednost davčnih
olajšav za raziskave in razvoj raste, le v letu 2009 je bilo zaznati odstopanje od trenda z
začasnim padcem. Vrednost koriščenja olajšave za zaposlovanje pripravnikov in
brezposelnih oseb je od leta 2005 do leta 2007 padala, leta 2008 pa je bila ukinjena. Tudi
olajšava za zaposlovanje doktorjev znanosti je bila leta 2008 ukinjena. V letu 2007 so jo
zavezanci koristili le še v vrednosti 98.202 EUR, kar je nasproti letu 2005, ko so jo koristili
v vrednosti 496.178 EUR, velik padec. Olajšava za investiranje v opredmetena in
neopredmetena osnovna sredstva je doživela največ sprememb. V letu 2005 so jo
zavezanci koristili v vrednosti 901.349.577 EUR. Leta 2006 je njena vrednost padla na
416.884.234 EUR in leta 2007 je bila ukinjena. Ponovno je bila uvedena leta 2008, vendar
je bila možnost njenega uveljavljanja okrnjena. V olajšavo ne spadajo več vlaganja v
nepremične, pohištvo in avtomobile. V primeru prevoznih sredstev pa veljajo omejitve
glede na starost oziroma izpuste. Davčni zavezanci lahko to olajšavo uveljavljajo največ v
vrednosti 30.000 EUR. Zaradi teh omejitev je bila vrednost koriščene davčne olajšave
2008 le 109.579.634 EUR, v letu 2009 80.382.801 EUR in v letu 2010 nekoliko višja –
83.301.676 EUR. Olajšavo za pripadajoči znesek dobička, ki se izplača delavcem, je koristil
le en davčni zavezanec v letu 2010 v vrednosti 30.396 EUR. Olajšava za zaposlovanje
invalidov je omogočena vsa leta in konstantno koriščena v vrednosti približno 80.000.000
EUR. Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju je bila
uveljavljena v letu 2007. Od takrat jo davčni zavezanci uveljavljajo konstantno. Olajšavo
za dodatno pokojninsko zavarovanje je mogoče koristiti od leta 2005. V letu 2005 so jo
davčni zavezanci uveljavljali v vrednosti 88.577.862 EUR. Do leta 2008 je vrednost
koriščene olajšave rastla do vrednosti 129.800.671 EUR. Od leta 2009 vrednost koriščene
olajšave pada. Olajšava za donacije je bila v letu 2007 razdeljena na olajšavo za donacije
za humanitarne organizacije in olajšavo za kulturne namene. Še združeno olajšavo so
zavezanci v letu 2008 koristili v vrednosti 31.332.134 EUR. Leta 2010 so davčni zavezanci
koristili 21.377.342 EUR olajšave za izplačila humanitarnih organizacijam in 3.595.328
EUR za izplačila za kulturne namene. Olajšava za izplačila političnim strankam je
omogočena vsa leta. V letu 2005 so jo davčni zavezanci koristili v vrednosti 1.291.812
EUR, v letu 2010 pa le v vrednosti 437.002 EUR. Olajšavo za investicije v ekonomski coni
so podjetja koristila le do leta 2008, olajšave za zaposlovanje v ekonomski coni pa ni
koristil nihče. Leta 2010 je bila ponovno uvedena olajšava za zaposlovanje. Davčni
zavezanci so jo koristili v vrednosti 121.171 EUR, kar je v primerjavi z olajšavami po
DDPO iz let 2005–2007 malo (DURS, 2012).
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Tabela 12: Uveljavljanje davčnih olajšav po DDPO 2005–2010 v EUR
Davčna olajšava
Dod. olajšava do višine 10 odstotkov inv. zneska
v opremo za raziskave in razvoj
Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po 1.
st. 2. odstavka 49. člena ZDDPO-1
Olajšava za investirani znesek v opr. os v neop.
osnovna sredstva
Regijska olajšava za vlaganja v r. in r. po 2. st.
2. od. 49. člena ZDDPO-1
Olajšava za vlaganja v R&R po prvem stavku
prvega odstavka 55. člena ZDDPO-2
Olajšava za vlaganja v R&R po tretjem stavku
prvega odstavka 55. člena ZDDPO-2
Olajšava za zaposlovanje pripr. in brezp. oseb po
1. odstavku 50. člena ZDDPO-1
Olajšava za zap. doktorjev znanosti po drugem
odstavku 50. člena ZDDPO-1
Olajšava za investiranje po 55.a členu
Olajšava za pripadajoči znesek dobička, ki se
izplača delavcem
Olajšava za zaposlovanje invalidov
Olajšava za izvajanje praktičnega dela v
strokovnem izobraževanju
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje
Olajšava za donacije – izplačila za humanitarne,
invalidske …
Olajšava za donacije – izplačila za kulturne
namene in izplačila …
Izplačila političnim strankam (in reprezentativnim
sindikatom do 2007)
Davčna ugodnost za začetno investicijo v
ekonomski coni
Davčna ugodnost za odpiranje novih delovnih
mest v ekonomski coni
Olajšava za zaposlovanje brezposelnih oseb po
55.b členu
Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015

2005

2006

2.511.792

901.349.577

2007

2008

2009

2010

-

-

-

-

-

58.069.910

-

-

-

-

416.884.234

-

-

-

-

3.283.188

-

-

-

-

60.665.917

62.604.805

48.826.387

93.626.389

5.658.269

13.443.914

9.847.350

11.790.299

4.620.569

4.621.372

2.486.791

-

-

-

496.178

195.605

98.202

-

-

-

109.579.634

80.382.801

83.301.676

0

0

30.396

89.209.251

108.228.821

78.920.735

76.392.855

1.137.173

1.111.562

946.859

1.185.643

65.278.423

79.110.868

88.577.862

98.035.708

106.669.932

129.800.671

105.514.876

98.997.743

22.916.596

26.755.528

31.332.134

29.464.423

22.761.549

21.377.342

3.819.282

3.480.359

3.338.883

3.595.328

1.291.812

1.427.834

539.400

1.158.261

270.670

437.002

59.227

7.504.880

12.944.547

19.332.981

0

0

0

0

0

0

0

0
127.171
431.674
7.151.866

Olajšava za investiranje po 6. členu ZRPPR1015

Vir: Obračuni davka od dohodkov pravnih oseb za obdobje 2005–2010, DURS (2012).

Če primerjamo podatke o vrednosti koriščenih davčnih olajšav v letu 2010, kot prikazuje
grafikon 8, vidimo, da olajšave za prostovoljno pokojninsko zavarovanje predstavljajo
25 % vseh koriščenih davčnih olajšav. Sledijo olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj po
55. členu DDPO-2 s 23 %, olajšave za investiranje po 55. a členu ZDDPO-in z 21 %,
davčne olajšave za zaposlovanje invalidov z 19 %. Druge olajšave v strukturi vrednosti
davčnih olajšav predstavljajo 12 %.
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Grafikon 8: Struktura vrednosti koriščenja davčnih olajšav po DDPO-2 v letu 2010

Vir: Tabela 10.

Tabela 13 in grafikon 9 prikazujeta, da je bila povprečna vrednost koriščene olajšave za
raziskave in razvoj 190.298 EUR. Koristilo jo je 492 zavezancev, kar je 0,08 odstotka vseh
podjetij. Olajšavo za investiranje je koristilo 14.802 zavezancev, kar je 23,65 odstotka od
vseh podjetij. Povprečna vrednost olajšave je bila 5.628 EUR. Olajšavo za pripadajoči
znesek dobička, ki se izplača delavcem, je uveljavljalo le eno podjetje. Olajšav za
poslovanje v ekonomski coni ni uveljavljalo nobeno podjetje.
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Tabela 13: Davčne olajšave v letu 2010 po DDPO-2
Davčna olajšava

Vrednost

Št. zav.

Olajšava za vlaganja v R&R po prvem stavku prvega odstavka
55. člena ZDDPO-2
Olajšava za vlaganja v R&R po tretjem stavku prvega odstavka
55. člena ZDDPO-2
Olajšava za investiranje po 55.a členu

93.626.389

492

Povp.
vr.
190.298

11.790.299

178

66.238

83.301.676

14.802

5.628

Olajšava za pripadajoči znesek dobička, ki se izplača delavcem

30.396

1

30.396

76.392.855

2.413

31.659

Olajšava za zaposlovanje invalidov
Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem
izobraževanju
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

1.185.643

435

2.726

98.997.743

2.445

40.490

Olajšava za donacije – izplačila za humanitarne, invalidske …

21.377.342

7.722

2.768

3.595.328

1.515

2.373

437.002

252

1.734

0

0

Olajšava za donacije – izplačila za kulturne namene …
Izplačila političnim strankam (in reprezentativnim sindikatom
do 2007)
Davčna ugodnost za začetno investicijo v ekonomski coni
Davčna ugodnost za odpiranje novih delovnih mest
v ekonomski coni
Olajšava za zaposlovanje brezposelnih oseb po 55.b členu

0

0

127.171

39

3.261

Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015

431.674

20

21.584

7.151.866

166

43.084

Olajšava za investiranje po 6. členu ZRPPR1015

Vir: Obračuni davka od dohodkov pravnih oseb za obdobje 2005–2010, DURS (2012).
Grafikon 9: Povprečna vrednost uveljavljene davčne olajšave v letu 2010

Vir: Obračuni davka od dohodkov pravnih oseb za obdobje 2005–2010, DURS (2012).
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5.2.2 UVELJAVLJANJE DAVČNIH OLAJŠAV V DAVČNIH OBRAČUNIH AKONTACIJ
DOHODNINE OD DOHODKA, DOSEŽENEGA Z OPRAVLJANJEM
DEJAVNOSTI
Kot prikazuje tabela 14, tudi samostojni podjetniki v letu 2007 niso imeli možnosti
uveljavljati olajšavo za investiranje v osnovna sredstva. V letih 2005 in 2006 so koristili to
davčno olajšavo v vrednosti nad 100.000.000, v letu 2008 so koristili olajšavo v vrednosti
49.651.201 EUR, v letu 2009 v vrednosti 29.656.841 EUR in leta 2010 v vrednosti
34.775.550. Tudi samostojni podjetniki ne morejo več koristiti olajšave za vlaganje v
nepremičnine, avtomobile, vendar pa vrednost te olajšave ni omejena kot po ZDDPO-2.
Vrednost koriščenja olajšave za zaposlovanje raste iz leta v leto in je v letu 2010 znašala
1.672.221 EUR. Vrednost koriščene davčne olajšave za dodatno pokojninsko zavarovanje
je do leta 2008 rasla, ko je dosegla vrednost 719.721 EUR, v letu 2009 pa je začela
padati. Po letu 2006 ni nihče koristil olajšave za izplačila političnim strankam. V letu 2010
je bila omogočena olajšava za zaposlovanje in investiranje v Pomurju. Skupna vrednost
teh dveh davčnih olajšav je znašala 1.443.967 EUR (DURS, 2012).
Tabela 14: Uveljavljanje davčnih olajšav po DDD 2005–2010 v EUR
DDD 2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Olajšava za investiranje
49.651.201 29.656.841 34.775.550
po 66.a členu Zdoh-2
Olajšava za investirani
106.573.306 103.331.336
znesek v opredmetena
osnovna sredstva in v
neopredmetena
dolgoročna sredstva
Zmanjšanje davčne
15.609.209 6.854.975 3.838.382 3.167.048
osnove za neizkoriščeni
del olajšave za
investiranje po 3. in 6.
odstavku 47. člena
Zdoh-1
Olajšava za vlaganja v
602.951
328.212
148.527
354.163
R&R po prvem stavku
prvega odstavka 61. čl.
Zdoh-2
Olajšava za vlaganja v
42.863
93.116
77.623
65.606
R&R po tretjem stavku
prvega odstavka 61. čl.
Zdoh-2
Olajšava za
807.727
363.289
1.368.927
zaposlovanje delavcev,
ki prvič sklenejo delovno
razmerje, in
brezposelnih oseb
Olajšava za
25.776
0
11.997
zaposlovanje doktorjev
znanosti
Olajšava za
811.510
1.165.566 1.503.885 1.799.481 1.673.529 1.672.221
zaposlovanje invalidov
Olajšava za zavezanca
626.647
614.905
787.405
883.297
937.504
952.508
invalida
Olajšava za izvajanje
233.804
264.219
215.634
199.463
92.606
75.264
praktičnega dela v
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DDD 2010
strokovnem
izobraževanju
Olajšava za prostovoljno
dodatno pokojninsko
zavarovanje
Olajšava za donacije –
izplačila za humanitarne,
dobrodelne, znanstvene,
vzgojno-izobraževalne,
športne, kulturne,
ekološke in religiozne
namene
Olajšava za donacije –
izplačila za humanitarne,
invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne,
znanstvene, vzgojnoizobraževalne,
zdravstvene, športne,
ekološke in religiozne
namene
Olajšava za donacije –
izplačila za kulturne
namene in izplačila
prostovoljnim društvom,
ustanovljenim za varstvo
pred naravnimi in
drugimi nesrečami
Izplačila političnim
strankam in
reprezentativnim
sindikatom
Izplačila političnim
strankam
Posebna osebna
olajšava
Olajšava za
zaposlovanje
brezposelnih oseb po
61.a členu Zdoh-2
Olajšava za
zaposlovanje po 5. členu
ZRPPR1015 (Pomurje)
Olajšava za investiranje
po 6. členu ZRPPR1015
(Pomurje)

2005

2006

410.714

517.675

1.498.266

1.637.409

28.775

865.174

2007

2008

2009

2010

704.575

719.721

623.198

605.149

1.764.854

1.633.841

1.241.076

1.166.729

326.646

336.214

214.653

169.344

15.148

54.919

10.992

27.227

639.944

800.917

915.255

868.971

64.212

671.336

64.155

72.913

1.371.054

Vir: Obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za leta
2005–2010, DURS (2012).

V letu 2010 je olajšavo za investiranje uveljavljalo 10.251 zavezancev v skupni vrednosti
34.775.550 EUR. Povprečna vrednost olajšave je bila 3.392 EUR. Olajšavo za raziskave in
razvoj je po prvem in tretjem stavku prvega odstavka 61. člena Zdoh-2 koristilo le 34
zavezancev. Olajšavo za zaposlovanje invalidov je koristilo 288 zavezancev v povprečni
vrednosti 5.806 EUR.
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Ob upoštevanju podatka o številu samostojnih podjetnikov – 88.139 (DURS, 2011) je
olajšavo za investiranje po 66.a členu Zdoh-2 uveljavljalo 11,63 % zavezancev. Vse ostale
olajšave je uveljavljalo manj kot 1 % zavezancev.
Tabela 15: Davčne olajšave v letu 2010 po DDD
DDD 2005-2010
Olajšava za investiranje po 66.a členu Zdoh-2
Zmanjšanje davčne osnove za neizkoriščeni del olajšave
za investiranje po 3. in 6. odstavku 47. člena Zdoh-1
Olajšava za vlaganja v R&R po prvem stavku prvega
odstavka 61. čl. Zdoh-2
Olajšava za vlaganja v R&R po tretjem stavku prvega
odstavka 61. čl. Zdoh-2
Olajšava za zaposlovanje invalidov
Olajšava za zavezanca invalida
Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem
izobraževanju
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje
Olajšava za donacije – izplačila za humanitarne,
invalidske, socialno-varstvene, dobrodelne, znanstvene,
vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, ekološke in
religiozne namene
Olajšava za donacije – izplačila za kulturne namene in
izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Izplačila političnim strankam in reprezentativnim
sindikatom
Izplačila političnim strankam
Posebna osebna olajšava
Olajšava za zaposlovanje brezposelnih oseb po 61.a
členu Zdoh-2
Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015
(Pomurje)
Olajšava za investiranje po 6. členu ZRPPR1015
(Pomurje)

EUR
34.775.550

Št. z.
10.251

Povp.
3.392

3.167.048

447

7.085

354.163

21

16.865

65.606
1.672.221
952.508

12
288
244

5.467
5.806
3.904

75.264

106

710

605.149

529

1.144

1.166.729

5.069

230

169.344

679

249

27.227
868.971

42
296

648
2.936

64.155

23

2.789

72.913

16

4.557

1.371.054

136

10.081

Vir: Obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za leta
2005–2010, DURS.

Kot prikazuje grafikon 10, je v strukturi vrednosti koriščenja davčnih olajšav po DDD
največji delež pripadal olajšavi za investicije, in sicer kar 77 %. Vse ostale davčne olajšave
skupaj so v strukturi uveljavljenih olajšav dosegle le 23 %.
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Grafikon 10: Struktura vrednosti koriščenja davčnih olajšav po DDD v letu 2010

Vir: DURS (2012).

5.2.3 KORIŠČENJE DAVČNIH OLAJŠAV V OKVIRU ZAKONA O RAZVOJNI
PODPORI POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2010–2015
V okviru izvajanja ukrepa »koriščenja davčnih vzpodbud« prvi podatki, pridobljeni v letu
2011, kažejo, da so davčni zavezanci uveljavljali olajšavo za investiranje in spodbudo za
zaposlovanje in spodbudo za zaposlovanje prikrajšanega delavca v Pomurju, kot sledi:
davčne olajšave za zaposlovanje v letu 2010 je koristilo 36 davčnih zavezancev v skupni
vrednosti 504.587,00 EUR (Projektna pisarna vlade RS v Pomurski regiji, 2011).
Davčne obračune po ZDDPO-2 in ZDoh-2 je za leto 2010 oddalo 8.544 zavezancev, ki
imajo sedež oziroma naslov opravljanja dejavnosti na območju pomurske regije. Od tega
je 4.054 zavezancev oddalo obračun ZDDPO-2 in 4.490 obračun akontacije dohodnine od
dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti.
Davčno olajšavo za zaposlovanje je koristilo le 0,42 % vseh zavezancev. Tako je davčno
olajšavo za zaposlovanje na podlagi obračunskih podatkov ZDDPO-2 za leto 2010
uveljavilo le 20 pravnih oseb v vrednosti 431.673,85 EUR. Ta olajšava predstavlja 9 %
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njihove davčne osnove. Davčno olajšavo za zaposlovanje na podlagi obračunskih
podatkov ZDoh-2 za leto 2010 je uveljavilo le 16 fizičnih oseb v vrednosti 72.912,85 EUR.
Ta olajšava je predstavljala 20,7 % davčne osnove, ki je znašala 352,112 EUR. Najnižji
znesek olajšave je znašal 347,02 EUR, najvišji pa 163.706,13 EUR.
V letu 2010 je davčno olajšavo za investiranje koristilo 302 davčnih zavezancev v skupni
vrednosti 8.581.909,16 EUR (Projektna pisarna vlade RS v pomurski regiji, 2011). Na
podlagi obračunskih podatkov ZDDPO-2 za leto 2010 je davčno olajšavo za investiranje
uveljavljalo 166 pravnih oseb v skupni vrednosti 7.210.854,82 EUR. Ta znesek predstavlja
69 % zmanjšanja davčne osnove in vseh olajšav teh zavezancev, 30 % zmanjšanja
davčne osnove vseh zavezancev v tej regiji in 10 % davčne osnove vseh zavezancev. Na
podlagi obračunskih podatkov ZDoh-2 za leto 2010 je 136 davčnih zavezancev (fizičnih
oseb) uveljavilo olajšavo za investicije v vrednosti 1.371.954,34 EUR. Ta znesek
predstavlja 87 % zmanjšanja davčne osnove in vseh olajšav teh zavezancev. Najnižji
znesek olajšave za investiranje, za katero je posamezni zavezanec znižal davčno osnovo,
je 62,85 EUR, najvišji pa 985.241,93 EUR. Davčno olajšavo za investiranje je koristilo le
3,53 % vseh zavezancev iz območja izvajanja Zakona.
5.2.4 VPLIV DAVČNIH OLAJŠAV
Davčne olajšave so namenjene spodbujanju gospodarstva k naložbam in novim
zaposlitvam. Državi je cilj ponujenih davčnih olajšav ta, da bi spodbujala davčne
zavezance k določenim rešitvam, ki bi bile v korist celotnemu okolju. Pri zakonskem
tolmačenju davčnih olajšav pa prihaja velikokrat do nesporazumov med davčnimi
zavezanci in davčnim organom. Glede na ugotovitev o najvišjem možnem davčnem
prihranku po DDPO-2 za vlaganja v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v
višini 6.000 EUR, so toliko bolj nerazumljiva ravnanja davčnega organa, ki poskuša
davčnim zavezancem v različnih oblikah (v fazi davčne kontrole in davčne inšpekcije)
oporekati pravico do uveljavitev teh davčnih olajšav. Če obstaja področje, kjer bi moralo
še posebej veljati načelo »v dvomu – v korist davčnega zavezanca«, je to prav področje
davčnih olajšav. Zdi se torej, da se prehitro pozablja na uzakonjena načela materialne
resnice v davčnih zadevah in načela sorazmernosti. In zato včasih že tako nizka davčna
olajšava po 55 a členu ZDDPO-2 postaja z različnimi stališči in ravnanji še manjša
(Petkovič, 2011).
Zaradi omejitev davčne olajšave nimajo strateškega vpliva na poslovne odločitve davčnih
zavezancev in jim predstavljajo le nekakšno dodatno ugodnost.
Kot odziv na izrazito stopnjevanje gospodarske krize v Pomurju se je s sprejetjem Zakona
o razvojni podpori pomurski regiji Vlada RS v letu 2009 odločila za integriran in ciljno
usmerjen pristop, ki pomeni vključevanje več razvojnih programov in doprinos k
gospodarskemu dinamiziranju regije ter prizadevanju za njeno dolgoročno razvojno
prestrukturiranje (Projektna pisarna vlade RS v Pomurski regiji, 2011). V ta namen je bilo
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sprejetih več ukrepov za razvojno podporo v pomurski regiji. Med te ukrepe sodijo davčne
olajšave za spodbujanje investicij in ustvarjanja novih delovnih mest.
S primerjanjem števila poslovnih subjektov v posameznih letih in po statističnih regijah ter
stopnje registriranje brezposelnosti po območnih službah sem ugotavljala, ali so bili
sprejeti ukrepi za razvojno podporo uspešni. Raziskala sem, ali so davčni ukrepi pozitivno
vplivali na poslovno politiko, nove investicije in zaposlovanje davčnih zavezancev.
V tabeli 16 je prikazano, da je indeks rasti števila poslovnih subjektov v Sloveniji najvišji v
pomurski regiji, za katero je bil sprejet poseben interventni zakon, ki davčnim zavezancem
omogoča dodatne davčne olajšave in ugodnosti. V tej regiji je bil indeks rasti števila
podjetij v letu 2011 v primerjavi z letom 2009 107,56, v goriški regiji pa le 102,09. Indeks
rasti števila poslovnih subjektov v Sloveniji skupaj je bil v letu 2011 v primerjavi z letom
2009 104,68.
Tabela 16: Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po statističnih regijah

Statistična regija
Pomurska
Koroška
Podravska
Savinjska
Jugovzhodna Slovenija
Spodnjeposavska
Notranjsko-kraška
Osrednjeslovenska
Zasavska
Obalno-kraška
Gorenjska
Goriška
Skupaj

31. 12. 2009 31. 12. 2010 31. 12. 2011
7689
8010
8270
5154
5325
5481
23947
24612
25370
19436
19878
20563
9488
9707
9986
5008
5120
5264
4091
4131
4294
58753
59749
61447
2552
2578
2662
12345
12441
12755
17433
17557
17870
11385
11393
11623
177281
180501
185585

Indeks 11/09
107,56
106,34
105,94
105,80
105,25
105,11
104,96
104,59
104,31
103,32
102,51
102,09
104,68

Vir: AJPES (2012).

Stopnja registrirane brezposelnosti se v Sloveniji od leta 2008 povečuje. Tako je leta 2007
v Sloveniji znašala 7 odstotkov, leta 2009 10,3 odstotka, leta 2010 11,8 odstotka in leta
2011 12,1 odstotek. V letu 2009 se je brezposelnost najbolj povečala v Območni službi
Murske sobote, torej v pomurski regiji. Leta 2010 pa je v tej regiji brezposelnost začela
padati. Iz podatkov je razvidno, da je v tej regiji še vedno največja stopnja brezposelnosti
glede na druge regije, vendar se ne povečuje tako kot v ostalih regijah, ampak počasi
pada. Lahko bi sklepali, da je k temu pripomogel interventni zakon, ki omogoča dodatne
subvencije in davčne olajšave ob zaposlitvi brezposelnih oseb v tej regiji (SRZS, 2012).
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Tabela 17: Stopnje registrirane brezposelnosti po območnih službah na dan 31. 12.

Območne službe
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Sevnica
Trbovlje
Velenje
Slovenija

2008
8,2
5,3
5
5,2
9,9
13,2
4,7
5,9
8
8,2
7,7
8
7

2009
11,4
7,6
7,6
7,9
13,5
20,4
8
8,6
12,4
11,6
11,2
11,6
10,3

2010
12,8
9,3
9,2
9,9
14,7
19,4
9,8
10,2
12,7
13,5
12,2
14,3
11,8

2011
12,60
10,30
9,00
10,10
15,50
18,10
10,20
11,60
12,50
13,80
13,30
13,30
12,10

Vir: SRZS (2012).

Davčne olajšave nimajo neposrednega vpliva na proračun, posredno pa vplivajo na izpad
določenih prihodkov proračuna. Zaradi olajšav izpadejo določeni prihodki od davka na
dobiček in za kakšna sredstva gre, je prikazano v grafikonu 11. To res v nobeni bilanci ni
prikazano kot odliv ali proračunska poraba za namene podpore gospodarstvu, a v bistvu
gre za to. Če vrednosti koriščenih davčnih olajšav po DDPO v posameznih letih
pomnožimo z veljavnimi nominalnimi davčnimi stopnjami posameznega leta, izračunamo,
da so podjetja v letu 2006 plačala 173.972.282,25 EUR davka od dobička pravnih oseb
manj, kot bi ga sicer. V letu 2007 ta številka znaša 60.416.923,48 EUR, v letu 2008
109.975.074,44 EUR, v letu 2009 76.252.535,31 EUR in v letu 2010 81.148.559,00 EUR.
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Grafikon 11: Davčne stopnje na dobiček

Vir: Razgledi (2011).

Učinki spreminjanja davčne stopnje in olajšav na davek na dobiček so torej imeli v zadnjih
letih kar pomemben vpliv na proračunska gibanja, čeprav niso nikjer izkazana in tudi ne
predmet kakršne koli razprave – kot to velja za vsako drugo porabo. Postavlja se
vprašanje, ali so olajšave upravičene in dosegajo svoj namen. Država bi se morala
zavedati posledic ukrepov in postaviti celovito oceno učinkovitosti davčnih olajšav.
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6 RAZISKAVA RAZVITOSTI DAVČNEGA OPTIMIRANJA IN
KORIŠČENJA DAVČNIH OLAJŠAV V SLOVENIJI – ANKETA
MED DAVČNIMI POSLOVNIMI SUBJEKTI

6.1 OPIS PROBLEMATIKE, NAMEN IN CILJ RAZISKAVE, METODOLOGIJA
RAZISKAVE
K optimiranju davčnih obveznosti vodi kreativna davčna politika. To pomeni, da davčna
politika ne sme biti pasivno vodena in nastopiti šele ob izdelavi bilance na osnovi že
izvedenih poslovnih dogodkov. Lastništvo nad poslovnimi subjekti in težnja po
zmanjševanju davkov sta se v Sloveniji šele sedaj dodobra izoblikovala. Prav tako pa se
tudi zakonodaja pogosto spreminja in prilagaja ekonomskim spremembam. Predmet
raziskave je bil torej ugotoviti razvitost davčnega planiranja in optimiranja v Sloveniji ter
vpliv davčnih olajšav na poslovne odločitve davčnih zavezancev.
Namen ankete je bil ugotoviti, kolikšen pomen dajejo poslovni subjekti v Sloveniji davčni
optimizaciji. Cilj ankete je bil tudi proučiti pomen davčnih olajšav, ki jih omogoča država
davčnim zavezancem, in kako te vplivajo na delovanje podjetja in poslovne odločitve. V
obratni smeri pa tudi pomen davkov in davčnih olajšav na poslovno politiko poslovnih
subjektov. Cilj ankete je usmerjen na raziskavo o vplivu kadra, znanja, dejavnosti in
velikosti poslovnega subjekta na aktivno politiko davčnega optimiranja.
Za raziskavo sem uporabila kvantitativni pristop v obliki vprašalnika. Anketni vprašalnik
sestavlja petnajst vprašanj. Prvi sklop sestavlja pet vprašanj zaprtega tipa. Ta vprašanja
so splošna. Nanašajo se na leta poslovanja poslovnega subjekta, pravnoorganizacijsko
obliko, dejavnost podjetja, velikost podjetja in organiziranost računovodstva. Drugi sklop
sestavljajo tri vprašanja, ki se nanašajo na vrednost dobička v letu 2010, vrednost
upoštevanih davčnih olajšav v letu 2010 in aktivnosti davčnega optimiranja v letu 2011.
Tretji sklop obsega vprašanja, ki so usmerjena k raziskavi mnenja davčnih zavezancev.
Vprašanja so usmerjena v raziskavo vpliva davčnih olajšav na poslovne odločitve davčnih
zavezancev, v raziskavo aktivnosti davčnega optimiranja, v raziskavo o pojmovanju
davčnega optimiranja in mnenje o stabilnosti davčne zakonodaje. Četrti sklop vprašanj se
nanaša na mnenje anketirancev o raznih vplivih in dejavnikih uspešnega davčnega
optimiranja. Zadnje vprašanje je odprto in se nanaša na stroške računovodstva in
davčnega svetovanja.
Anketa je bila usmerjena predvsem v mala in srednja podjetja ter samostojne podjetnike,
ki so omejeni s kadrom in znanjem za vodenje aktivne davčne politike. Izpolnjevalci so
odgovarjali na 15 vprašanj. Na 9 vprašanj so odgovarjali tako, da so označili ustrezen
odgovor. Pet vprašanj je bilo razdeljenih na več področij, na katera so odgovarjali glede
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na pomembnost z ocenami od 1 (nepomembno) do 5 (izredno pomembno). Na zadnje
vprašanje odprtega tipa so odgovarjali prosto.

6.2 ANALIZA REZULTATOV RAZISKAVE
Anonimna anketa je bila posredovana 700 anketirancem po elektronski in navadni pošti
ter osebno predana anketirancem. Anketa je potekala od 1. 2. 2012 do 14. 2. 2012.
Večina vprašalnikov je bila vrnjena v prvih 7 dneh. Ostali anketni vprašalniki so bili
izpolnjeni po dodatni urgenci. Skupaj je bilo izpolnjenih 158 anket, kar predstavlja 0,16 %
celotne populacije. En vprašalnik je bil neveljaven. Anketo sem obdelala v programu MS
Office Excel.
6.2.1 SPLOŠNI PODATKI O DAVČNIH ZAVEZANCIH
V prvem vprašanju me je zanimalo, koliko let poslujejo poslovni subjekti, ki sem jih zajela
v anketo. Razvrstila sem jih na poslovne subjekte, ki delujejo manj kot 10 let, nad 10 do
20 let, nad 20 do 30 let in nad 30 let. Več let kot posluje podjetje, bolj izkušeno je pri
poslovanju. Tako podjetje razpolaga z ustreznim kadrovskim potencialom, ima urejene
notranje kontrole in izkušnje pri sklepanju preudarnih poslov. Takšno podjetje ima
urejeno računovodstvo in izoblikovano davčno politiko.
Iz grafikona 12 je razvidno, da je med anketiranimi poslovnimi subjekti 65
(41 %) poslovnih subjektov, ki poslujejo manj kot 10 let, 56 oziroma 36 % poslovnih
subjektov posluje nad 10 do 20 let. Nad 20 let do 30 let posluje 24 (15 %) podjetij. Nad
30 let posluje samo 12 (8 %) podjetij. Ta razdelitev podjetij nam dokazuje, da se
lastništvo in poslovanje podjetij še zmeraj ni dokončno izoblikovalo. Veliko več je novih
mlajših podjetij, saj je le 23 % takšnih podjetij, ki poslujejo več kot 20 let.
Grafikon 12: Poslovni subjekti po letih poslovanja

Vir: lasten, priloga
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Pri drugem vprašanju me je zanimala struktura zakonsko veljavnih pravnoorganizacijskih
oblik poslovanja poslovnih subjektov v vzorcu izpolnjenih anket. Predlaganih je bilo 6
pravnoorganizacijskih oblik: samostojni podjetnik, družba z omejeno odgovornostjo,
družba z neomejeno odgovornostjo, delniška družba, zadruga in drugo.
Iz preglednice 18 je razvidno, da je v vzorcu izpolnjenih anket 85 (54 %) poslovnih
subjektov organiziranih kot družba z omejeno odgovornostjo, 64 (41 %) poslovnih
subjektov organiziranih kot samostojni podjetniki in 8 (5 %) poslovnih subjektov
organiziranih kot delniška družba. V vzorcu ni nobenega subjekta organiziranega kot
zadruga, družba z neomejeno odgovornostjo ali s kakšno drugo obliko pravne
organiziranosti.
Tabela 18: Pravnoorganizacijska oblika poslovnih subjektov

Pravnoorganizacijska Število poslovnih
oblika
subjektov
S. S.
64
D. O. O.
85
D. N. O.
0
D. D.
8
Zadruga
0
Drugo
0

%
40,76
54,14
0,00
5,10
0,00
0,00

Vir: lasten, priloga

Pri tretjem vprašanju sem ugotavljala, katero vrsto dejavnosti pretežno opravljajo poslovni
subjekti v vzorcu. Predlagane dejavnosti so trgovina, transport, intelektualne storitve
(računovodske, svetovalne, odvetniške), gradbene storitve, potrošne storitve (obrtne
storitve, mehanične storitve) in združeno raziskave, inženiring, razvoj. Kot prikazuje
grafikon 13, je porazdelitev poslovnih subjektov po vrsti dejavnosti dokaj enakomerna.
Največ 44 (28) podjetij se pretežno ukvarja z dejavnostjo intelektualnih storitev. S
trgovino se ukvarja 24 (15 %) podjetij, 12 (8 %) podjetij se pretežno ukvarja s
transportom, 24 (15 %) podjetij se ukvarja z gradbeništvom, 25 (16 %) se jih ukvarja s
potrošnimi storitvami (obrtne storitve, mehanične storitve) in 25 (16 %) s proizvodnjo. Z
inženiringom, raziskavami in razvojem se ukvarja 8 (5 %) podjetij, kar je najmanj v
vzorcu.
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Grafikon 13: Vrsta dejavnosti poslovnih subjektov

Vir: lasten, priloga

Zanimala me je struktura podjetij po velikosti. Na podlagi 55. člena ZGD-1 podjetja
razdelimo na mikro družbe, majhne družbe, srednje družbe in velike družbe. Ta razdelitev
je bila podlaga za ponujene odgovore. Kot prikazuje grafikon 14, se je 92 (59 %)
anketiranih poslovnih subjektov opredelilo kot mikro družba, 33 (21 %) kot majhna
družba, 24 (15 %) kot srednja družba in 8 (5 %) kot velika družba.
Grafikon 14: Velikost poslovnih subjektov

Vir: lasten, priloga

Ugotavljala sem, kako imajo podjetja urejeno računovodstvo in davčno svetovanje.
Predlagane možnosti so celotno lastno računovodstvo in davčno svetovanje, lastno
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računovodstvo z zunanjim davčnim svetovanjem, zunanje računovodstvo z zunanjim
davčnim svetovanje. Struktura urejenosti računovodstva in davčnega svetovanja je dokaj
enakomerna. 57 (36 %) poslovnih subjektov ima celotno lastno davčno računovodstvo in
celotno lastno davčno svetovanje, 52 (33 %) poslovnih subjektov ima računovodstvo
organizirano znotraj svoje organizacije, davčno svetovanje pa zaupa zunanjim
strokovnjakom, 48 (30 %) poslovnih subjektov pa znotraj svoje organizacije nima
urejenega niti računovodstva niti davčnega svetovanja in vse zaupa zunanjim
svetovalcem.
Grafikon 15: Urejenost računovodstva

Vir: lasten, priloga

6.2.2 VREDNOST DOBIČKA V LETU 2010, VREDNOST KORIŠČENIH OLAJŠAV,
AKTIVNOSTI DAVČNEGA OPTIMIRANJA V LETU
S vprašanjem o vrednosti dobička sem ugotavljala, kolikšen dobiček so podjetja v vzorcu
dosegala v letu 2010. V anketi sem odgovore razdelila v 6 skupin. V letu 2010 je 12 (8 %)
poslovnih subjektov imelo izgubo. Največ – 88 (56 %) poslovnih subjektov je imelo
dobiček do 20.000 EUR. 21 (13 %) podjetij je imelo dobiček nad 20.000 do 40.000 EUR, 8
(5 %) podjetij je imelo dobiček nad 40.000 do 60.000 EUR in 4 (3 %) podjetja so imela
dobiček nad 60.000 do 80.000 EUR. V vzorcu je imelo 24 (15 %) podjetij dobiček nad
80.000 EUR.
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Tabela 19: Vrednost dobička v letu 2010

Vrednost dobička v letu
2010
Imeli smo izgubo
Do 20.000 EUR
Nad 20.000 do 40.000 EUR
Nad 40.000 do 60.000 EUR
Nad 60.000 do 80.000 EUR
Nad 80.000 EUR

Število poslovnih
subjektov
12
88
21
8
4
24

%
7,64
56,05
13,38
5,10
2,55
15,29

Vir: lasten, priloga

Pri vprašanju o davčnih olajšavah sem ugotavljala, katere davčne olajšave so poslovni
subjekti koristili v letu 2010 in v kakšni vrednosti. V odgovoru so bile ponujene vse
omogočene davčne olajšave. Vsaka davčna olajšava pa je bila še razdeljena na vrednosti.
Možen odgovor je bil, da olajšave niso koristili, da so imeli davčno olajšavo v vrednosti od
1 do 5.000 EUR, v vrednosti od 5.001 do 10.000 EUR in nad 10.000 EUR.
Iz grafikona 17 je razvidno, da je v vzorcu 157 anketirancev le 17 podjetij uveljavljalo
olajšavo za raziskave in razvoj, in sicer 9 (6 %) podjetij do 5.000 EUR, 4 (6 %) podjetja v
vrednosti nad 5.000 EUR do 10.000 EUR in 4 (6 %) v vrednosti nad 10.000. Olajšavo za
pripadajoči znesek dobička, ki se izplača delavcem, je uveljavljalo le 7 podjetij. Največ so
podjetja uveljavljala olajšavo za vlaganja v opremo in neopredmetena sredstva. Le 45
(29 %) podjetij ni uveljavljalo te olajšave. 52 (33 %) podjetij je uveljavljalo olajšavo v
višini do 5.000 EUR, 24 (15 %) podjetij je uveljavljalo olajšavo v vrednosti nad 5.000 EUR
do 10.000 EUR in 36 (23 %) podjetij je uveljavljalo olajšavo za vlaganja v opremo in
neopredmetena sredstva nad 10.000 EUR. Olajšavo za zaposlovanje invalidov je
uveljavljalo 15 podjetij, 7 podjetij je uveljavljalo olajšavo v vrednosti do 5.000 EUR, 4
(3 %) podjetja so uveljavljala olajšavo v vrednosti nad 5.000 EUR do 10.000 EUR in 4
(3 %) podjetja so uveljavljala olajšavo v vrednosti nad 10.000 EUR. Olajšavo za
zaposlovanje je uveljavljalo 16 (10 %) podjetij v vrednosti do 5.000 EUR in 4 (3 %)
podjetja v vrednosti nad 10.000 EUR. Olajšavo za izvajanje praktičnega pouka je
uveljavljalo 24 podjetij. Od tega je 16 (10 %) podjetij uveljavljalo olajšavo do 5.000 EUR
in 8 (5 %) podjetij v vrednosti nad 5.000 do 10.000 EUR. Olajšavo za prostovoljno
dodatno pokojninsko zavarovanje je uveljavljalo 28 podjetij. Od tega je 20 (13 %) podjetij
uveljavljalo olajšavo v vrednosti do 5.000 EUR in 8 (5 %) podjetij v vrednosti nad 10.000
EUR. Olajšavo za donacije je uveljavljalo 48 podjetij. Večina, 40 (25 %) izmed teh jih je
uveljavljalo olajšavo v vrednosti do 5.000 EUR, 8 (5 %) podjetij je uveljavljalo to olajšavo
v rednosti od 5.000 do 10.000 EUR. Olajšavo za investicije, zaposlovanje v Pomurju je
uveljavljalo 10 podjetij. Olajšave za investicije, zaposlovanje v ekonomskih conah pa ni
koristil nihče. Zadnji dve olajšavi sta specializirani. Majhno število podjetij, ki so
uveljavljala olajšavo za investicije in zaposlovanje v Pomurju, in nobeno podjetje, ki bi
uveljavljalo olajšavo za investicije in zaposlovanje v ekonomskih conah, je v skladu s
pričakovanji.
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Grafikon 16: Uveljavljanje davčnih olajšav v letu 2010

Vir: lasten, priloga

S pomočjo ankete o spremljanju vmesnih poslovnih rezultatov sem želela ugotoviti, kako
aktivno podjetja izvajajo davčno politiko. Na vprašanje, ali so podjetja v letu 2011 skušala
optimirati davčno obveznost tako, da so naredila vmesne bilance stanje, so bili ponujeni
trije odgovori.
Kot prikazuje tabela 20, le 26 (16 %) podjetij ne izračunava vmesnih izidov poslovnega
rezultata. Vmesne izide poslovnega rezultata izračunava 82 (52 %) podjetij, vendar ti
rezultati na vplivajo na njihove poslovne odločitve. Vmesne izračune poslovnega izida, ki
so podlaga za nadaljnje odločanje, izračunava 49 (31,21 %) podjetij.
Tabela 20: Aktivnosti davčnega optimiranja v letu 2011

Vmesne bilance poslovnega izida
Podjetje ne dela vmesnih bilanc
Vmesne bilanc ne vplivajo na posl. odločitve
Vmesne bilance so podlaga posl. odločitvam

Število poslovnih
subjektov
26
82
49

Vir: lasten, priloga
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%
16,56
52,23
31,21

6.2.3 VPLIV DAVČNIH OLAJŠAV, POJMOVANJE DAVČNEGA OPTIMIRANJA,
ZAUPANJE V DAVČNO ZAKONODAJO
S pomočjo ocenjevanja posameznih trditev na večstopenjski lestvici sem ugotavljala,
koliko pozornosti in aktivnosti poslovni subjekti namenjajo davčnemu optimiranju v
določenih poslovnih situacijah. Pri posameznih trditvah so anketiranci na večstopenjski
lestvici od 1 do 5 označevali, koliko se s trditvijo strinjajo in jo upoštevajo pri svojih
odločitvah. Ocena 1 je pomenila, da trditev zanje ne velja, ocena 5 pa, da se s trditvijo
popolnoma strinjajo in je zanje zelo pomembna. To pomeni, da omogočena davčna
ugodnost, ki izhaja iz poslovnega dogodka, zelo vpliva na odločitev.
Povprečna ocena strinjanja s trditvijo, da anketiranci v opremo vlagajo samo zaradi
davčnih olajšav, je 2,03, kar pomeni, da se s trditvijo ne strinjajo. Še nižjo povprečno
oceno 1,93 je dosegla trditev, da imajo davčne olajšave pomembno vlogo pri izbiri novega
delavca. Najvišjo povprečno oceno je dosegla trditev, da anketiranci pred poslovno
odločitvijo vedno preučijo njene davčne posledice, in sicer 3,41. Najnižjo oceno 1,83 je
dosegla trditev, da anketiranci maksimalno odpisujejo terjatve. S skupnim pregledom
ocen lahko ugotovimo, da davčne olajšave ne vplivajo odločilno na poslovne odločitve,
ampak jih davčni zavezanci uveljavljajo le kot dodatno spodbudo.
Grafikon 17: Ocena vpliva davčnih olajšav na poslovne odločitve

Vir: lasten, priloga

Davčno načrtovanje lahko delimo na aktivno in pasivno. Aktivno davčno načrtovanje
pomeni dolgoročno načrtovanje in usmerjanje tudi poslovnega načrtovanja, kjer se
medsebojno izmenjujeta vpliv poslovnega in davčnega načrtovanja. Gre za njuno sožitje
in medsebojno vzajemno odvisnost. Pri pasivnem načrtovanju prednjači poslovno
načrtovanje, davčno načrtovanje pa je od njega odvisno, davčna bilanca je rezultat že
podanih dejstev. V praksi se pogosto dogaja, da gospodarski subjekti še vedno
uporabljajo pasivni pristop, čeprav je aktivni boljši (Špes, 2002, str. 77). Pri vprašanju o
časovni opredelitvi davčnega optimiranja me je zanimalo, kdaj podjetja začnejo aktivno
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preučevati možnosti zmanjšanja davčne osnove. Na vprašanje je bilo ponujenih pet
odgovorov.
Tabela 21 in grafikon 19 prikazujeta, da le 9 (6 %) podjetij načrtuje svojo davčno politiko
več let vnaprej, 84 (53 %) davčno optimira celotno tekoče leto, 28 (18 %) podjetij začne
razmišljati o davčnem optimiranju zadnje mesece leta, 24 (15 %) podjetij pa davčnemu
optimiranju ne posveča pozornosti in se z njim ne ukvarja.
Tabela 21: Časovna opredelitev davčnega optimiranja

Čas aktivnosti davčnega optimiranja
Podjetje nikdar aktivno davčno ne optimira
Ko se zaključuje davčni obračun
Zadnje mesece v tekočem letu
Vse tekoče leto
Podjetje načrtuje več let vnaprej

Število poslovnih
subjektov
24
12
28
84
9

%
15,29
7,64
17,83
53,50
5,73

Vir: lasten, priloga

Rezultat raziskave povezanosti pravnoorganizacijske oblike in aktivnosti davčnega
planiranja je v skladu s pričakovanji. Delniške družbe planirajo vse tekoče leto oziroma
več let vnaprej. Večina anketiranih družb z omejeno odgovornostjo (62 %) davčne
obveznosti planira vse tekoče leto. Le 2 odstotka družb z omejeno odgovornostjo planirata
več let naprej. Za 36 odstotkov anketiranih družb z omejeno odgovornostjo lahko trdimo,
da imajo pasivno davčno planiranje. 19 odstotkov jih ne razmišlja o tem, 11 odstotkov
družb z omejeno odgovornostjo začne razmišljati o davčnem optimiranju že na podlagi
dejstev in zaključenih poslovnih dogodkov ob izdelavi davčnih obračunov, 6 odstotkov pa
razmišlja o davčnem optimiranju zadnje mesece poslovnega leta. Pri samostojnih
podjetnikih je aktivnost davčnega optimiranja še nižja. Le trije odstotki anketiranih
samostojnih podjetnikov davčno optimirajo več let vnaprej, 44 odstotkov jih davčno
optimira v tekočem letu, 36 odstotkov samostojnih podjetnikov davčno optimira zadnje
mesece v letu, 5 odstotkov ob izdelavi davčnih obračunov. Med anketiranimi samostojnimi
podjetniki je 13 odstotkov takih, ki nikdar aktivno ne optimirajo davčnih obveznosti.
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Grafikon 18: Časovna opredelitev davčnega planiranja glede na pravnoorganizacijsko
obliko poslovnih subjektov v odstotkih

Vir: lasten, priloga

Tudi rezultat raziskave povezanosti velikosti poslovnih subjektov in aktivnosti davčnega
optimiranja je v skladu s pričakovanji. Iz rezultata sklepamo, da so vse anketirane
delniške družbe tudi velike družbe. Rezultat je enak. Vse velike družbe optimirajo vse
tekoče leto (38 %) oziroma več let vnaprej (63 %). Večina srednjih (63 %), majhnih
(52 %) in mikro družb (53%) davčne obveznosti optimira vse tekoče poslovno leto. Pri
vseh treh vrstah družb le redki načrtujejo za več let vnaprej. Presenetljiv je podatek, da
27 odstotkov majhnih družb nikdar aktivno ne optimira davčnih obveznosti, medtem ko pri
mikro družbah ne optimira le 13 odstotkov anketirancev. Iz odgovorov lahko sklepamo, da
je davčno optimiranje aktivnejše pri velikih družbah, kar je tudi pričakovano. Velike družbe
dosegajo višje dobičke – davčne osnove in imajo strokovnejši kadrovski potencial za
davčno optimiranje.
Grafikon 19: Časovna opredelitev davčnega planiranja glede na velikost poslovnih
subjektov v odstotkih

Vir: lasten, priloga
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S vprašanjem o poznavanju pojma davčnega optimiranja sem želela ugotoviti teoretično
poznavanje pojma davčnega optimiranja. Ponujeni so bili trije odgovori. Preglednica
prikazuje, da večina davčnih zavezancev (89 %) pozna pojem davčnega optimiranja. Da
davčno optimiranje pomeni utajevanje davkov, meni samo 3,4 % anketirancev, tega
pojma pa ne pozna 7,48 % anketirancev.
Tabela 22: Poznavanje pojma davčno optimiranje

Davčno optimiranje
Utajevanje davkov
Zakonsko zmanjševanje davč. obv.
Tega pojma ne poznam

Število poslovnih
subjektov
5
131
11

%
3,40
89,12
7,48

Vir: lasten, priloga

V povezavi s predhodnim vprašanjem sem želela ugotoviti, kako anketiranci ocenjujejo
stabilnost davčne zakonodaje. Vprašanje se je glasilo, ali naša davčna zakonodaja
omogoča večletno načrtovanje. Ponujena sta bila pozitiven in negativen odgovor. Kot je
razvidno iz grafikona 21 80 % podjetij meni, da stabilnost naše davčne zakonodaje ne
omogoča večletnega načrtovanja davčnega optimiranja. 32 (20 %) podjetij je mnenja, da
je naša davčna zakonodaja stabilna in omogoča davčno optimiranje.
Grafikon 20: Ocena stabilnosti davčne zakonodaje

Vir: lasten, priloga

Z vprašanjem o oceni vpliva pogojev poslovanja na davčno optimiranja sem ugotavljala
mnenje anketirancev o notranjih in zunanjih pogojih. Za določene notranje in zunanje
pogoje me je zanimalo, kolikšen vpliv na davčno optimiranje jim pripisujejo anketiranci.
Anketiranci so vpliv ocenjevali na petstopenjski lestvici, kjer je ocena 1 pomenila, da ne
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vplivajo, 5 pa, da popolnoma vplivajo. Iz grafikona 22 je razvidno, da so anketiranci
največji vpliv izmed pogojev dodelili urejenosti pravne države, kjer je povprečna ocena
znašala 4,31. To pa je eden izmed zunanjih pogojev, na katere sami davčni zavezanci
nimajo vpliva. Z najmanjšo povprečno oceno 2,08 so ocenili organizacijo poslovnih funkcij,
kar pomeni, da ta pogoj poslovanja zelo malo vpliva na uspešnost davčnega optimiranja.
Grafikon 21: Ocena vpliva pogojev poslovanja na davčno optimiranje

Vir: lasten, priloga

Organizirano in sistematično davčno planiranje je nujen pogoj za razvoj podjetja. Davke je
treba vključiti na vseh ravneh upravljalno-vodstvenega procesa, torej tudi na ravni politike
podjetja. Stopnja integracije davkov je odvisna od številnih zunanjih dejavnikov iz okolja
kot tudi od notranjih dejavnikov podjetja. Njihov vpliv sem ugotavljala z vprašanjem o
oceni vpliva dejavnikov na uspešnost davčnega optimiranja.
Na uspešnost davčnega optimiranja vplivajo dejavniki, kot so kadrovski potencial,
izvajanje samo dovoljene dejavnosti, preudarno in ažurno sklepanje poslov, pravilna
knjigovodska dokumentacija, organizacija notranjih kontrol. Ugotavljala sem, kolikšen
vpliv na uspešnost davčnega optimiranja jim pripisujejo anketiranci. Dejavnike so
ocenjevali na petstopenjski lestvici od 1 do 5.
Anketiranci so izmed navedenih dejavnikov ocenili, da na uspešnost davčnega optimiranja
najbolj vpliva pravilna knjigovodska dokumentacija. Povprečna ocena je 4,34, kar pomeni,
da zelo vpliva. Sledi kadrovski potencial, ki razpolaga z znanjem, organiziranost notranjih
kontrol, preudarno in ažurno sklepanje poslov in nazadnje izvajanje samo dovoljene
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dejavnosti. Vsi dejavniki pa so dosegli povprečno oceno nad 3, kar pomeni, da vsi vplivajo
na uspešnost davčnega optimiranja.
Grafikon 22: Ocena vpliva dejavnikov na uspešnost davčnega optimiranja

Vir: lasten, priloga

Vprašanje o tem, kolikšen odstotek prihodkov predstavljajo stroški, ki jih anketiranci
namenjajo za računovodstvo, je bilo odprto. To pomeni, da so anketiranci prosto
odgovarjali. Ugotovila sem, da predstavljajo sredstva, ki jih anketiranci namenjajo za
računovodstvo, zelo različen odstotek prihodkov. Pri kar 31 % anketirancev predstavljajo
ti stroški več kot 5 % prihodkov. Pri 21 % anketirancev pa predstavljajo manj kot 1 %
prihodkov (grafikon 24).
Grafikon 23: Odstotek stroškov računovodstva v prihodkih

Vir: lasten, priloga
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7 PREVERITEV HIPOTEZ

Na podlagi preučitve razvitosti davčnega optimiranja v Sloveniji sem preverila zastavljene
hipoteze v nalogi. Hipoteze sem preverjala z analizo uveljavljanja davčnih olajšav v
Sloveniji, z analizo ankete med davčnimi zavezanci in primerjavo obdavčitve v Evropski
uniji. Država ne namenja davčnih olajšav samo kot neka dodatna darila davčnim
zavezancem. Namen davčnih olajšav je namreč spodbuditi davčne zavezance k poslovnim
dejanjem, ki so pomembna za celotno okolje, v katerem ti poslovni subjekti delujejo in
temu okolju dajejo neko dodano vrednost. Skušala sem predstaviti, koliko te davčne
olajšave vplivajo na poslovne odločitve davčnih zavezancev.
Hipoteza 1: Davčno optimiranje v Sloveniji še ni razvito.
Hipotezo delno zavračam. Slovenija je mlada država, v kateri se je šele dobro izoblikovala
lastniška struktura. Novi lastniki podjetji in samozaposleni imajo željo po plačevanju čim
manjših davkov od dohodka. Ti davki namreč zmanjšujejo njihov dobiček. Doseganje čim
višjega dobička pa je osnovni cilj vsakega gospodarskega subjekta.
Za izvajanje aktivnega davčnega optimiranja je treba poznati izhodiščno situacijo v
podjetju, določiti davčne cilje in analizirati možnosti in sredstva za doseganje teh ciljev. Za
aktivno davčno optimiranje je še posebej pomembno, da je načrtovanje dolgoročno. Poleg
notranjih izhodišč pa so za aktivno optimiranje pomembni zunanji pogoji. Ti so višina
davčnih obremenitev, višina davčnih olajšav, urejenost pravne države in razvitost
davčnega svetovanja. Hitro spreminjanje davčne zakonodaje otežuje aktivno davčno
optimiranje.
Na podlagi analize razvitosti davčnega svetovanja je razvidno, da se število podjetij, ki se
ukvarjajo z računovodstvom in davčnim svetovanjem, povečuje hitreje kot skupno število
gospodarskih subjektov. Iz tega lahko sklepamo, da se povečuje potreba po strokovnem
vodenju poslovnih knjig in davčnem svetovanju.
Pri analizi spreminjanja efektivnih davčnih stopenj za obdavčitev davka od dohodka
pravnih oseb v EU je zaslediti, da ima Slovenija v letu 2010 še vedno nižjo efektivno
davčno stopnjo, kot je povprečje v EU, vendar se je ta stopnja v EU od leta 2011 znižala
za 5,7 odstotne točke, v Sloveniji pa za 2,7 odstotne točke. Čeprav se je nominalna
davčna stopnja v Sloveniji v teh letih znižala za 5 odstotnih točk, se je torej efektivna
zmanjšala le za 2,7 odstotne točke. Sklepamo torej, da se je zmanjšala tudi vrednost
uveljavljanja davčnih olajšav in drugih ugodnosti.
V EU je povprečna razlika med nominalno in efektivno davčno stopnjo 1,5 odstotne točke.
Najvišjo razliko imajo Belgija 9,4 odstotne točke, Portugalska 5,2 odstotne točke in
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Estonija 4,5 odstotne točke. Slovenija se z razliko 1,8 odstotne točke uvršča proti koncu
seznama držav EU.
Na podlagi statističnih podatkov o uveljavljanju olajšav je razvidno, da je olajšavo za
investiranje v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v letu 2010 koristilo
11,63 % samostojnih podjetnikov in 23,65 % podjetij. Vse ostale olajšave je uveljavljal
manj kot 1 % samostojnih podjetnikov. Po ZDDPO-2 je olajšavo za zaposlovanje invalidov
uveljavljalo 5,8 % podjetij, olajšavo za dodatno pokojninsko zavarovanje 5,9 % podjetij,
ostale olajšave pa 1 % ali manj podjetij. Kljub majhnemu število davčnih zavezancev, ki
so uveljavljali davčne olajšave, pa je iz ankete razvidno, da ima 36,31 % davčnih
zavezancev lastno računovodstvo, kjer ne moremo zagotavljati strokovnosti. Pri ostalih
lahko sklepamo, da imajo urejeno strokovno davčno svetovanje. Medletnih bilanc
poslovnega uspeha ne dela le 16,56 % anketirancev, medtem ko 31,21 % anketirancev
izračunava medletne rezultate poslovnega izida, ki so podlaga poslovnim odločitvam. Med
anketiranci je 15,29 % takih, ki se z davčnim optimiranjem ne ukvarjajo. V tekočem letu
davčne obveznosti optimira 53,5 % anketirancev, za več let pa načrtuje le 5,73 %
anketirancev. Na vprašanje o poznavanju pojma davčnega optimiranja je 89,12 %
anketirancev odgovorilo, da je to zakonsko zmanjševanje davčnih obveznosti.
Iz rezultatov ankete je razvidno, da so davčni zavezanci v Sloveniji seznanjeni z
možnostmi davčnega optimiranja in pravilno ocenjujejo vpliv dejavnikov in pogojev za
uspešno poslovanje, da pa same davčne spodbude ne vplivajo na odločanje o poslovnih
ciljih podjetja.
Hipoteza 2: Pri postavljanju poslovnih ciljev delovanja poslovne organizacije so
davčni svetovalci in davčno planiranje izključeni.
Hipotezo zavračam. Kljub temu da so anketiranci v anketi na vprašanja o vplivu davčnih
olajšav na poslovne odločitve odgovorili, da te ne vplivajo na njihove poslovne odločitve,
pa so trditev, da pred vsako poslovno odločitvijo preučijo njene davčne posledice, ocenili s
povprečno oceno 3,41. Njihovi odgovori kažejo, da davčne olajšave niso edini kriterij, po
katerem bi se odločali pri svojem poslovanju, ampak ga vključujejo med ostale dejavnike.
Le redko kdo bi se za naložbo ali zaposlovanje odločil prav zaradi olajšav. Tudi pri
odstotkih davčnih zavezancev, ki uveljavljajo davčne olajšave, je ugotoviti, da davčne
olajšave uveljavljajo le redki. Pri pregledu stopnje brezposelnosti pa ugotovimo, da se je v
brezposelnost Pomurju zmanjšala po uveljavitvi interventnega zakona o Pomurju. Tudi
število novih podjetij je hitreje raslo kot povprečno v Sloveniji. S tem lahko ocenimo, da
so dodatne davčne olajšave vzpodbudile odpiranje novih podjetij in novih delovnih mest v
Pomurju. Pri raziskavi rasti podjetij, ki se ukvarjajo z računovodstvom in davčnim
svetovanjem, sem ugotovila, da je število podjetij, ki se ukvarjajo z računovodstvom,
rastlo hitreje kot podjetja skupaj. Iz tega podatka lahko sklepamo, da je na trgu še vedno
veliko povpraševanje po strokovnem davčnem svetovanju in samem računovodstvu, ki se
vedno bolj vključuje v poslovne funkcije podjetij. V anketi o oceni vpliva dejavnikov na
uspešnost davčnega optimiranja so anketiranci s povprečnimi ocenami nad 3,5 (kar
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pomeni, da dejavnik pomembno vpliva) ocenili vpliv dejavnikov uspešnega optimiranja. Ti
dejavniki so vključevali kadrovski potencial, izvajanje samo dovoljene dejavnosti,
preudarno in ažurno sklepanje pogodb, pravilno knjigovodsko dokumentacijo in
organiziranost notranjih kontrol.
Iz ankete je razvidno, da ima 36,31 % davčnih zavezancev lastno računovodstvo, kjer ne
moremo zagotavljati strokovnosti. Pri ostalih lahko sklepamo, da imajo urejeno strokovno
davčno svetovanje. Medletnih bilanc poslovnega uspeha ne dela le 16,56 % anketirancev,
medtem ko 31,21 % anketirancev izračunava medletne rezultate poslovnega izida, ki so
podlaga poslovnim odločitvam. Med anketiranci je le 15,29 % takih, ki se ne ukvarjajo z
davčnim optimiranjem. Med velikimi družbami se vsi anketiranci ukvarjajo z davčnim
optimiranjem, med srednjimi družbami se z davčnim optimiranjem ne ukvarja 13
odstotkov anketirancev, med majhnimi družbami 27 odstotkov anketirancev in med mikro
družbami 13 odstotkov anketirancev. Sklepamo lahko, da so med temi podjetji večinoma
takšna, ki imajo nizke dobičke oziroma izgube in imajo že iz osnovnih poslovnih rezultatov
nizke davčne obremenitve.
Na osnovi rezultatov anketnih odgovorov in statističnih podatkov hipotezo zavračam. V
Sloveniji se je davčno svetovanje pospešeno razvilo. Davčni zavezanci se pred vsako
poslovno odločitvijo prepričajo oziroma posvetujejo o njenih davčnih posledicah in
preudarno odločijo. Svetovalci in davčno planiranje so vključeni v proces postavljanja
poslovnih ciljev.
Hipoteza 3: Davčne prednosti podjetja izhajajo iz kadrovskega potenciala, ki
razpolaga z ustreznim davčnim znanjem in veščinami.
To hipotezo potrjujem. Gospodarski subjekti v Sloveniji skrbijo za strokovno
računovodstvo. 36,31 % gospodarskih subjektov ima urejeno lastno računovodstvo in
davčno svetovanje. 33,12 % gospodarskih družb ima urejeno računovodstvo znotraj
podjetja, vendar se poslužuje zunanjega davčnega svetovanja, ki ima večjo strokovnost in
izkušnje. 30,57 % gospodarskih subjektov ima urejeno zunanje računovodstvo in zunanje
davčno svetovanje. Rezultati ankete so predvidljivi, saj je bilo med anketiranci 59 % mikro
družb in 21 % majhnih družb, ki nimajo dovolj lastnega strokovnega kadra in jim tudi
obseg poslovanja ne omogoča zaposlitve lastnega strokovnega kadra. Zaradi tega se
poslužujejo zunanjih izvajalcev, ki jim pripisujejo strokovnost in izkušnje. Zaskrbljujoč pa
je podatek, da je kar 31 % anketirancev ocenilo, da znašajo njihovi stroški računovodstva
nad 5 % prihodkov. Predvidevam, da v ta krog sodijo samozaposleni, ki se ukvarjajo s
storitveno dejavnostjo.
Davčne olajšave je uveljavljalo 39,2 % podjetij in zmanjšalo davčno osnovo za 10,65 % in
27,94 % samostojnih podjetnikov, ki pa je davčno osnovo zmanjšalo za 12,14 %. Ta
podatek bi lahko onemogočil potrditev hipoteze, saj predvidevamo, da so samostojni
podjetniki manjši in imajo manjši kadrovski potencial, ki ne razpolaga s tako strokovnim
znanjem, in so vseeno uspešneje zmanjševali davčno osnovo. Vendar pa moramo
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upoštevati omejitev pri uveljavljanju davčnih olajšav po ZDDPO-2. Vrednost davčne
olajšave za vlaganja v neopredmetena in opredmetena stalna sredstva je namreč omejena
na 30.000 EUR.
Rezultat raziskave povezanosti velikosti poslovnih subjektov in aktivnosti davčnega
optimiranja kaže, da velike družbe optimirajo vse tekoče leto (38 %) oziroma več let
vnaprej (63 %). Večina srednjih (63 %), majhnih (52 %) in mikro družb (53%) optimira
davčne obveznosti celo tekoče poslovno leto. Pri vseh treh vrstah družb le redki načrtujejo
za več let vnaprej. Pri majhnih družbah 27 odstotkov anketirancev nikdar aktivno ne
optimira davčnih obveznosti, pri mikro družbah ne optimira 13 odstotkov anketirancev. Iz
odgovorov lahko sklepamo, da je davčno optimiranje aktivnejše pri velikih družbah, za
katere sklepamo, da imajo strokovnejši kadrovski potencial. To potrjuje hipotezo, da imajo
podjetja z večjim in strokovnejšim kadrovskim potencialom izhodiščne prednosti za
izvajanje aktivne davčne politike.
Anketiranci so trditev, da je kadrovski potencial pomemben pogoj za uspešno davčno
optimiranje, ocenili s povprečno oceno 3,97. To pomeni, da dajejo znanju in strokovnosti
kadra, ki se ukvarja z računovodstvom, velik pomen. Od strokovnosti kadra je odvisno
pravilno in učinkovito davčno optimiranje, kar potrjuje hipotezo.
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8 PRISPEVEK REZULTATOV K ZNANOSTI IN STROKI TER
UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE

V strokovni literaturi je zaslediti članke o teoretičnih vidikih davčnega optimiranja in
davčne politike. Ni pa znanstvene raziskave, ki bi se opredelila do dejanskega vpliva
davčnega optimiranja na poslovne odločitve davčnih subjektov. Magistrsko delo prikazuje
dejansko koriščenje davčnih olajšav in raziskavo med davčnimi zavezanci o vplivu
davčnega optimiranja na njihove poslovne odločitve. V magistrskem delu sem uporabljala
znanstvene metode. To so metode deskripcije, kompilacije, komparacije, ankete, analize
in sinteze ter statistična metoda.
V magistrski nalogi sem nepristransko analizirala uveljavljanje davčnih olajšav v Sloveniji.
V primerjavi z ostalimi državami sem primerjala nominalne in efektivne stopnje
obdavčitve, kar prikazuje konkurenčnost slovenskega davčnega sistema nasproti drugim
državam. Ta primerjava in trend spreminjanja obdavčitev bi morala biti podlaga pri
nadaljnjem spreminjanju davčne zakonodaje v Sloveniji.
V magistrskem delu so zbrane dejanske vrednosti uveljavljanja davčnih olajšav in število
zavezancev, ki so te olajšave koristili. Njihova nepristranska primerjava in analiza kažeta,
da je nekatere olajšave koristilo majhno število davčnih zavezancev oziroma da olajšave
za investiranje oziroma zaposlovanje v ekonomski coni v letu 2010 ni koristil nihče. Med
tem ko se je brezposelnost zaradi spodbud za zaposlovanje v Pomurju na tem območju
dejansko zmanjšala. Ta informacija je lahko podlaga za spremembe pri določanju davčnih
olajšav oziroma njihovih omejitev.
Analiza ankete kaže, da se davčni zavezanci sicer zavedajo možnosti davčnega
optimiranja, vendar pa davčne olajšave le delno vplivajo na njihove poslovne odločitve.
Anketiranci so bili večinoma majhna podjetja, katerih dobički ne presegajo 20.000 EUR in
jim aktivno davčno optimiranje ne bi doprineslo velikega davčnega prihranka. S povratno
informacijo ankete lahko v davčni sistem vpeljemo davčne olajšave, ki bodo tudi za male
zavezance privlačne in bodo spodbujale njihove poslovne odločitve.
Magistrsko delo bo uporabno predvsem za ekonomsko in davčno stroko ter statistično
znanost. Prikazuje zbrana teoretična znanja o davčnem optimiranju. V delu so zbrani
statistični podatki o obdavčitvi v EU in ZDA. Glavni cilj ekonomske stroke je optimirati
davčne obveznosti na zakonit način ob čim manjšem vplivu na poslovne odločitve. V tem
primeru pa pride do nasprotja interesov države in podjetja. Državi je cilj ponujenih
davčnih olajšav prav ta, da bi spodbujala davčne zavezance k določenim rešitvam, ki bi
bile v korist celotnemu okolju. Z magistrskim delom sem prispevala k znanosti in stroki
predvsem za pripravljavce zakonodaje. V nalogi so zbrani novi podatki o obdavčitvi v EU
in mnenja davčnih zavezancev o vplivu davčnih olajšav. Te trende spreminjanja
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obdavčitve in mnenja o davčnih olajšavah bi zakonodajalec lahko uporabil kot podlago pri
morebitnih odločitvah o spreminjanju davčnih olajšav.
Slovenija mora spremljati trend spreminjanja obdavčitev v svetu in se mu prilagajati, če
hoče ostati konkurenčna. Še zlasti sedaj, ko je kriza različno prizadela države, te
spreminjajo – znižujejo obdavčitve, da bi privabile tuje investitorje. Ob prihodnjih
reformah in spremembah davčnega sistema bo treba dati prednost ohranjanju
konkurenčnosti pred željo po čim višjem davčnem prihodku države.
Izvirnost mojega raziskovanja je v raziskavi dejanskega zanimanja davčnih zavezancev za
davčno optimiranje in njihovega odziva na davčne olajšave. Za nadaljnje možnosti
raziskave bi bilo smiselno vključiti več velikih podjetij in raziskati njihov odnos do
davčnega optimiranja in koriščenja davčnih olajšav. Smiselno bi bilo raziskati, pri kateri
točki davčnih ugodnosti bi se davčni zavezanci pozitivno odzvali na ponujene davčne
olajšave in bi te vplivale na njihovo poslovno politiko. Najpomembneje za nadaljnje
raziskave pa je, da se te osredotočijo na vprašanje reform in sprememb davčnega
sistema, ki bi zmanjšale davčno obremenjenost podjetij in naredile Slovenijo
konkurenčnejšo z davčnega stališča. S tem bi država spodbudila nove investicije domačih
in tujih investitorjev, ki so predpogoj za gospodarski razvoj in blaginjo v državi.
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9 ZAKLJUČEK

V današnjem poslovnem okolju je za preživetje gospodarskega subjekta pomembna
konkurenčnost. Na konkurenčnost pa poleg zniževanja stroškov in iskanja novih poslovnih
priložnosti vpliva tudi obdavčenje podjetja, ki zmanjšuje dobiček. Dobiček pa je glavni cilj
vsakega gospodarskega subjekta, saj zagotavlja ohranjanje kapitala in nove investicije.
Magistrsko delo se nanaša na analizo davka od dohodka pravnih oseb in obdavčenja
fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost. Analiza se osredotoča na problematiko razlik v
obdavčenju med državami in problematiko vpliva davčnega optimiranja na poslovne
odločitve podjetij. V EU direktni davki niso harmonizirani. Na različne davčne stopnje je
vplival različen zgodovinski razvoj. V sedanjem času pa se je treba zavedati, da je
gospodarska kriza različno prizadela države. Države so v času gospodarske krize začele
med seboj tekmovati v ustvarjanju čim ugodnejšega poslovnega okolja. Del poslovnega
okolja je tudi davčni sistem. Države so začele posvečati pozornost obdavčenju podjetij
zlasti zaradi bojazni, da bi izgubile naložbe in s tem del davčnih osnov. Naložbe pa so tudi
osnova gospodarske rasti. Nominalne davčne stopnje za obdavčitev dobička v EU od leta
2000 naprej padajo. Leta 2011 je povprečna davčna stopnja od davka od dohodka
pravnih oseb za 8,7 odstotne točke manjša od leta 2000. Najnižje predpisane davčne
stopnje imajo Ciper (10 %) in Irska (12,5 %). Tudi v Sloveniji se je davčna stopnja davka
na dohodke pravnih oseb zmanjševala in v letu 2011 znaša 20%. Kot posledica zmanjšanj
nominalnih davčnih stopenj so se zmanjševale tudi efektivne davčne stopnje. Razlika med
povprečno nominalno in povprečno efektivno davčno stopnjo v letu 2010 v EU je bila 1,5
odstotne točke. Iz razlike lahko sklepamo, da povprečno v EU ni velikega zmanjševanja
davčnih obveznosti zaradi uveljavljanja dodatnih davčnih olajšav in ugodnosti. Največja
razlika – 9,4 odstotne točke – je v Belgiji. V Sloveniji je bila v letu 2000 razlika med
nominalno in efektivno davčno stopnjo 4,1 odstotne točke, ker so podjetja uveljavljala
veliko davčnih olajšav. Leta 2010 je ta razlika znašala 1,8 odstotne točke. To zmanjšanje
kaže, da se je možnost uveljavljanja davčni olajšav v Sloveniji z leti zmanjšala. Po DDPO-2
lahko podjetja zmanjšajo davčno osnovo za vlaganja v opredmetena in neopredmetena
sredstva v višini največ 30.000 EUR, kar je za velika podjetja minimalna in nepomembna
olajšava. Nekatere olajšave pa so bile ukinjene. Ta majhna razlika med nominalno in
efektivno davčno stopnjo uvršča Slovenijo v zadnji del držav v EU glede na davčne
ugodnosti pri zmanjševanju davčne osnove. Tudi nominalne davčne stopnje davka na
dohodek v EU-27 padajo. Povprečna najvišja nominalna davčna stopnja EU-27 od davka
na osebne dohodke se je zmanjšala od leta 2000 do 2011 za 7,6 odstotne točke. Ta
padec je posledica predvsem zmanjšanja davčna stopnje na Madžarskem za kar 23,7
odstotnih točk. Še posebej je zaskrbljujoča razlika v obdavčenju poslovnih subjektov do
novih članic EU, ki bolj agresivno znižujejo davčne stopnje, da bi postale bolj konkurenčne
in privabile investitorje.
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Tudi v ZDA je bil trend večanja davka od dohodkov pravnih oseb in koriščenja davčnih
olajšav do leta 2006. Leta 2007 se je trend obrnil in začel padati, kar sovpada z recesijo v
državi. Davčne olajšave za nova podjetja so tako v letu 2000 znašale 5.169.159.000 USD.
Leta 2008 pa samo 1.934.196.000 USD. Leta 2006 so bile ukinjene olajšave za vlaganja v
nekonvecionalne vire energije, leta 2007 pa za vlaganja v nepremičnine.
Davčne olajšave so namenjene spodbujanju gospodarstva k naložbam in novim
zaposlitvam. Zakon omogoča uveljavljenje davčnih različnih olajšav za vlaganja v
raziskave in razvoj, za vlaganja v opremo in neopredmetena sredstva, za zaposlovanje, za
donacije in za prostovoljno pokojninsko zavarovanje. V strukturi davčnih olajšav
predstavljajo olajšave za investiranje v opredmetena in neopredmetena sredstva po
ZDDPO-2 v letu 2010 21 % vseh olajšav, po ZDoh-2 pa kar 77 % vseh olajšav. Olajšave
za investiranje in zaposlovanje v ekonomskih conah v letu 2010 ni koristil nihče. Olajšavo
za pripadajoči znesek dobička pa je uveljavljalo le eno podjetje, in sicer v vrednosti
30.396 EUR. Ravno tako ostalih olajšav po ZDoh-2 ni uveljavljal več kot 1 odstotek
samostojnih podjetnikov. Čeprav se je nominalna davčna stopnja v Sloveniji od leta 2000
do leta 2010 zmanjšala za 5 odstotnih točk, se je efektivna davčna stopnja zmanjšala le
za 2,7 odstotne točke. Sklepam torej, da se je zmanjšala vrednost uveljavljanja davčnih
olajšav in drugih davčnih ugodnosti. Nekatere trenutno ponujene davčne olajšave nimajo
pričakovanega učinka. Postavlja se vprašanje, pri kateri točki bi se davčni zavezanci začeli
aktivneje odzivati na ponujene davčne olajšave. V veliko primerih davčne olajšave ne
spodbujajo davčnih zavezancev k določenim investicijam, ampak so le nekakšna dodatna
nagrada. Zavedati se moramo, da davčne olajšave posredno zmanjšujejo prilive v
proračun. Pri analizi vpliva olajšave za investiranje in zaposlovanje v pomurski regiji pa
ugotavljam nasprotno, da je olajšava spodbudila zaposlovanje, saj se je tam stopnja
brezposelnosti po uveljavitvi dodatnih ugodnosti zmanjšala, ravno tako pa je bila rast
števila gospodarskih subjektov višja kot v ostali Sloveniji.
Cilj magistrskega dela je bil raziskati, kolikšen pomen dajejo poslovni subjekti v Sloveniji
davčni optimizaciji. Rezultat raziskave je pokazal, da se poslovni subjekti v Sloveniji
zavedajo pomena optimiranja davčnih obveznosti. Analiza razvitosti davčnega svetovanja
je pokazala, da se število podjetij, ki se ukvarjajo z računovodstvom in davčnim
svetovanjem, povečuje hitreje kot skupno število gospodarskih subjektov. Sklepamo
lahko, da se povečuje potreba po strokovnem vodenju poslovnih knjig in davčnem
svetovanju. Nasprotno pa davčne olajšave ne vplivajo na delovanje poslovnih subjektov
oziroma na njegove poslovne odločitve. Odgovori anketirancev kažejo, da davčne olajšave
niso edini kriterij, po katerem bi se odločali pri svojem poslovanju, ampak ga vključujejo
med druge dejavnike. Le redko kdo bi se za naložbo ali zaposlovanje odločil prav zaradi
davčnih olajšav. V procesu odločanja o širitvi poslovanja je najbolj pomembna potreba na
trgu, ekonomika projekta in finančni viri. Davčne olajšave sicer imajo vpliv na ekonomiko
projekta, ki pa ni določilen. Tudi pri odstotkih davčnih zavezancev, ki uveljavljajo davčne
olajšave, je ugotoviti, da davčne olajšave uveljavljajo le redki. So pa anketiranci potrdili
trditev, da pred vsako poslovno odločitvijo preučijo njene davčne posledice. Svetovalci in
davčno planiranje so vključeni v proces postavljanja poslovnih ciljev. Kader, znanje in
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velikost podjetja pomembno vplivajo na izvajanje aktivne davčne politike. Rezultat
raziskave povezanosti velikosti poslovnih subjektov in aktivnosti davčnega optimiranja
kaže, da velike družbe optimirajo vse tekoče leto (38 %) oziroma več let vnaprej (63 %).
Večina srednjih (63 %), majhnih (52 %) in mikro družb (53%) optimira davčne
obveznosti celo tekoče poslovno leto. Pri vseh treh vrstah družb le redki načrtujejo za več
let vnaprej. Pri majhnih družbah 27 odstotkov anketirancev nikdar aktivno ne optimira
davčnih obveznosti, pri mikro družbah ne optimira 13 odstotkov anketirancev. Iz
odgovorov lahko, ugotovimo da je davčno optimiranje aktivnejše pri velikih družbah, za
katere sklepamo, da imajo strokovnejši kadrovski potencial. Analiza je pokazala, da izmed
157 anketirancev jih 54 % optimira davčne obveznosti v tekočem letu in le 6 % za več let
vnaprej. Ta podatek je zaskrbljujoč, saj pomeni, da je naše poslovno in davčno okolje
nestabilno. Zakonodaja se prepogosto spreminja. Tako je na primer šele konec marca
2012 prišel popravek zakonodaje, da bodo investitorji v tovorna vozila lahko uveljavljali
olajšavo za nakup tovornih vozil euro V. za leto 2011, ker vozil, ki bi ustrezala standardu
euro VI., dejansko še ni na tržišču, kot je to omejevala zakonodaja. Pri pogostem
spreminjanju davčne olajšave so še posebej ranljivi mahni davčni zavezanci, ki ne
razpolagajo s strokovnim kadrom in ne morejo slediti ali se hitro prilagajati davčnim
spremembam. Tudi pri vprašanju o stabilnosti zakonodaje je 80 odstotkov anketirancev
ocenilo, da je naša zakonodaja nestabilna.
Strnemo lahko da poslovni subjekti v Sloveniji davčno politiko jemljejo kot del poslovne
politike, ki pa ima majhen vpliv na poslovne odločitve. Davčne olajšave so dobrodošle
spodbude za naložbe in zaposlovanje, nimajo pa odločilnega vpliva na poslovno politiko
poslovnih subjektov. Da bi davčne olajšave odločilno vplivale na poslovne odločitve, bi
morale biti večje in prilagojene novim razmeram, kar pa zaradi finančnih učinkov v državni
blagajni ni mogoče.
Zaskrbljujoč je podatek, da pri 31 % anketirancev predstavljajo stroški računovodstva več
kot 5 %. Menim, da bi morala država te male podjetnike razbremeniti in razmisliti o
pavšalnem obdavčenju.
Glavna pomanjkljivost raziskave je, da se je na anketo odzvalo le 8 velikih podjetij. Velika
podjetja imajo kadrovski potencial tudi za mednarodno davčno optimiranje in dosegajo
večje dobičke. Zaradi tega dejstva lahko rečemo, da se ugotovitve nanašajo na majhna
podjetja in samostojne podjetnike. V nadaljnje raziskave bi bilo treba vključiti več velikih
podjetij, da bi ugotovili njihov odnos do ponujenih davčnih olajšav. Anketiranci so bili
večinoma majhna podjetja, katerih dobički ne presegajo 20.000 EUR in jim aktivno davčno
optimiranje ne bi doprineslo velikega davčnega prihranka. Poleg majhnega dobička je
njihovo poslovanje omejeno na določeno območje, ki je enako nacionalnemu oziroma
pokrajinskemu in onemogoča spremembo geografskega območja poslovanja podjetja. Pri
mednarodni primerjavi sem primerjala efektivne davčne stopnje, vrednost koriščenja
posameznih olajšav pa je prikazana samo za ZDA. Treba bi bilo še dodatno raziskati
razlike v obdavčenju in davčnimi olajšavami med novimi članicami EU. Dejstvo je, da nas
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v konkurenčnosti davčnega sistema prehitevajo in postajajo privlačnejše za tuj kapital in
nove investicije.
Slovenija bi morala v prihodnosti prilagoditi davčno zakonodajo in sprejeti reforme, ki bi
zmanjšale davčno obremenjenost podjetij. Razmisliti bi morala o davčnih olajšavah, ki bi
bolj spodbudile davčne zavezance k investicijam in vlaganjem v tiste segmente, ki so
pomembni za zmanjševanje brezposelnosti in dvig gospodarske uspešnosti. S tem bi bila
Slovenija konkurenčnejša z davčnega stališča. Spodbudila bi nove investicije domačih in
tujih investitorjev, ki so predpogoj za trajni gospodarski razvoj in blaginjo v državi.
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PRILOGE

Priloga: Anketni vprašalnik

Spoštovani!
Sem Ingrid Kobal, študentka podiplomskega magistrskega študija na Fakulteti za Upravo v
Ljubljani. Pod mentorstvom dr. Maje Klun pripravljam magistrsko delo z naslovom Vpliv
davčnega planiranja na poslovne odločitve podjetja. V okviru magistrske naloge izvajam
raziskavo, kjer raziskujem vpliv davčnega planiranja na poslovne odločitve in koliko so
podjetja seznanjena z možnostjo davčnega planiranja oz. davčnega načrtovanja.
Prepričana sem, da bo raziskava prinesla nova spoznanja, ki bodo zanimiva tudi za vaše
podjetje, zato vas vljudno prosim, če bi lahko izpolnili vprašalnik. Raziskava je anonimna
in namenjena zgolj za namene raziskovalne naloge. Če želite vas bom po končani
raziskavi obvestila o rezultatih. Izpolnjevanje vam ne bo vzelo več kot 5 minut in je zelo
enostavno. Že vnaprej se vam najlepše zahvaljujem za sodelovanje ter dragocen čas, ki
ga boste namenili izpolnjevanju anketa.
1. Koliko let posluje vaše podjetje (obkrožite)?
a. Do 10 let.
b. Od 11 let do 20.
c. Od 21 let do 30 let.
d. Nad 30 let.
2. Kakšne je pravnoorganizacijska oblika je vašega poslovnega subjekta (obkrožite)?
a. Samostojni podjetnik.
b. Družba z omejeno odgovornostjo.
c. Družba z neomejeno odgovornostjo.
d. Delniška družba.
e. Zadruga.
f. Drugo________________
3. Katero vrsto dejavnosti pretežno opravlja vaše podjetje (obkrožite)?
a. Trgovina.
b. Transport.
c. Intelektualne storitve (računovodske, svetovalne, odvetniške …).
d. Gradbene storitve.
e. Potrošne storitve (obrtne storitve …).
f. Proizvodnja.
g. Inženiring, raziskave, razvoj.
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4. Kakšna je velikost vašega podjetja po 55. členu ZGD-1 (označite)?
a. Mikro družba.
b. Majhna družba.
c. Srednja družba.
d. Velika družba.
5. Prosim obkrožite kako imate urejeno računovodstvo?
a. Celotno lastno računovodstvo in davčno svetovanje.
a. Lastno računovodstvo z zunanjim svetovanjem.
b. Zunanje računovodstvo in zunanje davčno svetovanje.
6. Kateri razred dobička je vaše podjetje doseglo v letu 2010 (obkrožite)?
a. Imeli smo izgubo.
b. Do 20.000 EUR.
c. Od 20.001 EUR do 40.000 EUR.
d. Od 40.001 EUR do 60.000 EUR.
e. Od 60.001 EUR do 80.000 EUR.
f. Nad 80.001 EUR.
7. Zakon omogoča uveljavljanje davčnih olajšav, prosim, če lahko označite, katero
davčno olajšavo ste v letu 2010 upoštevali in kateremu razredu vrednosti je ta
olajšava pripadala (označite z X v tabeli):
Davčna olajšava

0

Za vlaganja v raziskave in razvoj
Olajšava za pripadajoči znesek dobička, ki
se izplača delavcem
Za vlaganje v opremo in v neopredmetena
sredstva
Za zaposlovanje invalidov
Za zaposlovanje
Olajšava za izvajanje praktičnega dela v
strokovnem izobraževanju
Za prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje
Za donacije
Za investiranje zaposlovanje v Pomurju
Za investicije v ekonomskih conah
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Od 0 do
5.000
EUR

Od 5.000
EURdo
10.000
EUR

Nad
10.001
EUR

8. Ali ste v letu 2011 že med letom poskušali davčno optimirati davčne obveznosti tako,
da ste naredili vmesno bilanco poslovnega izida in na podlagi rezultatov sprejeli
poslovne odločitve?
a. Ne, ne delamo vmesnih bilanc poslovnega izida.
b. Vmesno bilanco poslovnega izida naredimo, vendar ne vpliva na naše poslovne
odločitve.
c. Na podlagi rezultatov vmesnih poslovnih bilanc smo sprejeli poslovne odločitve, ki
so vplivale na končen poslovni rezultat podjetja.
9. Kdaj aktivno preučujete možnosti davčnega optimiranja (obkrožite)?
a. Nikdar ne razmišljam o aktivnem davčnem optimiranju.
b. Ko se zaključuje bilanca.
c. Zadnje mesece v tekočem letu.
d. Vse leto.
e. Načrtujem več let vnaprej.
10. Prosim ocenite, kako naslednje trditve o vplivu davčnih olajšav in davčnih posledic
vplivajo na vaše poslovne odločitve (označite na petstopenjski lestvici, kjer 1 pomeni,
da ta trditev za vas sploh ne velja, in 5, kjer je omenjena trditev za vas zelo
pomembna in vpliva na vaše poslovne odločitve).
Poslovna odločitev
V opremo in neopredmetena sredstva
vlagam samo zaradi davčnih olajšav.

1 – ni vpliva
1
2

Pri izbiri novega delavca ima pomembno
vlogo to, ali bomo lahko uveljavljali
olajšave.
Pri amortizaciji upoštevamo največje
dovoljene stopnje amortiziranja.
Terjatve odpisujemo maksimalno.
Obračunavamo
vse
dovoljene
rezervacije.
Pred
poslovno
odločitvijo
vedno
preučimo njene davčne posledice
Davčni svetovalci so vključeni v proces
poslovnih odločitev.
Pri odločitvi o vrsti poslovnega subjekta
(d. o. o., s. p.) je imela obdavčitev
najpomembnejši pomen.
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5 – popolna odvisnost
3
4
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

11. Kaj pojmujete kot davčno optimiranje (prosimo obkrožite)?
a. Utajevanje davkov.
a. Zakonsko zmanjševanje davčne obveznosti.
b. Tega pojma ne poznam.
12. Ali naša zakonodaja omogoča večletno načrtovanje davčnega optimiranja?
a. Da.
a. Ne.
13. Na večstopenjski lestvici od 1 do 5 ocenite, koliko vplivajo na uspešnost davčnega
optimiranja spodaj navedeni pogoji (1 pomeni »ne vplivajo« in 5 »popolnoma
vplivajo«)
pogoji ki vplivajo na davčno optimiranje
Mikroekonomski Organizacija poslovnih
pogoji
funkcij
Kadrovska struktura
zaposlenih (znanje)
Struktura davčnih
obveznosti podjetja
Zahteve, želje in cilji
lastnikov
Zahteve, želje in cilji
zaposlenih, managementa
Urejenost poslovanja
gospodarskega subjekta
Makroekonomski Višina davčnih
pogoji
obremenitev
Višina davčnih olajšav
Urejenost pravne države
Razvitost davčnega
svetovanja
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1 – ne vplivajo
1
2

5 – popolnoma vplivajo
3
4
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

14. Prosim, ocenite na večstopenjski lestvici z oceno od 1 do 5, kako navedeni dejavniki
vplivajo na uspešnost davčnega optimiranja (1 pomeni »ne vplivajo« in 5 »popolnoma
vplivajo«)
Dejavniki davčnega optimiranja
Kadrovskega potencial, ki razpolaga
z ustreznim davčnim znanjem in
veščinami
Izvajanje samo dovoljene
dejavnosti
Preudarno sklepanje poslov
Pravilna knjigovodska
dokumentacija
Organizacija notranjih kontrol
Preudarno in ažurno sklepanje
poslov

1 – ne vplivajo
1
2

5 – popolnoma vplivajo
3
4
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

15. Prosim, če lahko odgovorite, približno kolikšen odstotek prihodkov znašajo vaši
stroški računovodstva in davčnega svetovanja (upoštevajte osebne dohodke
zaposlenih v računovodstvu, stroške zunanjih računovodstev, svetovalcev).
__________________________%

Hvala za sodelovanje.

Ingrid Kobal
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