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DAVČNE NOVIČKE
BDO Svetovanje d.o.o., slovenska družba z omejeno odgo-
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vornostjo, je članica BDO International Limited, britanske

SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 01 53 00 920, Faks: 01 53 00 921
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BDO Svetovanje d.o.o.

družbe „limited by guarantee“ in je del mednarodne BDO
mreže med seboj neodvisnih družb članic.

Vlada RS je
sprejela sklep
o podaljšanju
ukrepa delnega
povračila
nadomestila
plače delavcem
na začasnem
čakanju na delo
še za mesec
junij.
VSEBINA
2 Zopet se obetajo spremembe
davčne zakonodaje
4 Na koga vplivajo DDV spremembe
s 1. 7. 2021

Foto: Min An from Pexels

Objavljeni prispevki predstavljajo splošne situacije
in lahko služijo zgolj kot okvir ali splošno vodilo pri
proučevanju davčnih problemov. Družba BDO d.o.o. in
avtorji prispevkov ne prevzemajo nobene odgovornosti
za posledice, ki bi nastale kot rezultat samostojnega
udejstvovanja na podlagi predstavljenih prispevkov.
Svetujemo vam, da se glede podrobnosti ali uporabe
predstavljenih primerov v konkretnih situacijah obrnete
na nas in z veseljem vam bomo pomagali.
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ZOPET SE OBETAJO SPREMEMBE DAVČNE ZAKONODAJE

V

lada je na seji 5. maja 2021 določila
besedila predlogov Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davku od dohodkov pravnih oseb, predloga
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini in predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na
dodano vrednost, ki so že v obravnavi. Ker je
cilj, da so novele sprejete še letos in uveljavljene 1.1.2022 se predlogi v Državnem zboru obravnavajo po nujnem postopku.
V nadaljevanju povzemamo zgolj nekaj
sprememb na dohodninskem in DDV področju. S Predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini
naj bi bil zasledovan osnovni cilj pomoči
gospodarstvu pri okrevanju po epidemiji
covid-19 ter razbremenitev davčnih zavezancev. S tem naj bi se okrepila konkurenčnost poslovnega okolja, kar naj bi vplivalo
na vzdržno gospodarsko rast in povečanje
mednarodne konkurenčnosti Slovenije.
XX Predlog zakona vsebuje naslednje spremembe in dopolnitve:

davčna razbremenitev dohodkov iz kapitala in najema
–– znižanje stopnje dohodnine od dohodkov iz kapitala s 27,5% na 25%
ter skrajšuje se obdobje imetništva
kapitala po katerem se dohodnine
ne plača od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi kapitala po 15
letih imetništva, namesto dosedanjih
20 let;
–– znižanje stopnje dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v
najem s 27,5% na 25% in znižanje
normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove
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davčna razbremenitev dohodkov iz dela
–– postopno zviševanje splošne olajšave, ki se s 3.500 EUR zvišuje na 7.500
EUR, s prehodnimi obdobji od davčnega leta 2022 do 2024;
–– znižanje davčne stopnje iz 50% na
45% v zadnjem, 5. dohodninskem
razredu;
–– rahljanje pogojev za davčno ugodnejšo obravnavo plačila za poslovno
uspešnost; ta se lahko izplača ne le v
denarju, ampak tudi kot ugodnost v
naravi; obenem pa se dodaja možnost
neobdavčenega dela plače za poslovno
uspešnost do višine 100% povprečne
plače delavca, če je to zanj ugodneje,
od dohodka iz oddajanja premoženja v najme, s 15% na 10%. Uvedba
možnosti odločitve o vključitvi dohodkov iz oddajanja premoženja v
najem in dohodkov iz kapitala v letno
davčno osnovo. Gre za odločitev zavezanca, ki mora na način, predpisan
z zakonom, ki ureja davčni postopek,
seznaniti davčni organ.
predlogi na področju obdavčitve dohodkov iz dejavnosti
–– spremembe na področju uveljavljanja znižanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti za določene olaj-

šave (spremembe olajšav za donacije
in za zaposlovanje, nova olajšava za
vlaganja v zelen in digitalni prehod),
drugi predlogi
–– seniorska olajšava – uvaja se znižanje
davčne osnove v višini 1.500 EUR za
rezidente, starejše od 70 let.
–– znižanje bonitete za osebno motorno
vozilo na električni pogon za privatne
namene
–– sprememba na področju izračunavanja in plačevanja dohodnine od poXX
kojnin
www.bdo.si
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–– oprostitev plačila dohodnine od dohodkov iz naslova družinske pokojnine in dohodkov, izplačanih iz šolskih
skladov.
S Predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost pa se v slovenski pravni red prenašajo
določbe evropskih direktiv, prav tako se želi
s predlogom zakona doseči poenostavitev
in administrativna razbremenitev davčnih
zavezancev in davčnega organa, hkrati pa
slediti okoljski politiki.
XX Glavni cilji predloga zakona so sledeči:
–– uresničitev načela obdavčitve v državi
članici potrošnje pri obdavčitvi vseh
dobav blaga in nekaterih storitev osebam, ki niso davčni zavezanci,
–– poenostavitve obveznosti glede izpolnjevanja obveznosti glede DDV
za davčne zavezance in spodbuditev
davčnih zavezancev k prostovoljnemu
plačevanju DDV,
–– preprečitev neplačevanja DDV pri e-trgovanju z unijskim blagom,
–– uveljavljanje odbitka davka na dodano
vrednost tudi za osebna motorna vozila za opravljanje dejavnosti, in sicer
za vozila brez izpustov ogljikovega dioksida,
–– večja fleksibilnost davčnemu organu
za pojasnjevanje polj obračuna davka
na dodano vrednost, ki ga davčni zavezanci morajo predložiti preko sistema
eDavki,
–– davčnim zavezancem ne bo več potrebno predložiti seznama prejetih in
izdanih računov ob prvem obračunu
davka na dodano vrednost,
–– ukinja se prag za obvezen vstop kmetov v sistem davka na dodano vrednost z ohranitvijo možnosti uveljavljanja pavšalnega nadomestila ali
prostovoljnega vstopa v sistem davka
na dodano vrednost,
–– račun v papirni obliki pa se bo izročil
kupcu le na njegovo zahtevo.
Predlogi zakonov se bodo začeli uporabljati
predvidoma s 1. januarjem 2022, razen določb Zakona o davku na dodano vrednost,
ki se glede prenosa direktiv v zvezi z e-trgovanjem in administrativnih poenostavitev
uveljavljajo s 1. julijem 2021.
Foto: Freddie Ramm from Pexels

Vir: Ministrstvo za finance, Državni zbor

SANJA PURIĆ
sanja.puric@bdo.si
BDO Svetovanje d.o.o., Cesta v Mestni log 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
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NA KOGA VPLIVAJO DDV SPREMEMBE S 1. 7. 2021

S

koraj si upam trditi, da s pomočjo treh
vprašanj lahko ugotovite ali morate
res študirati DDV spremembe veljavne s 1. 7. 2021 ali ne.
Omenjene DDV spremembe so skoraj
»modni« hit. »Nalijmo si čistega vina«
in poglejmo, kdo mora te spremembe res
poznati oz. na katero poslovanje se to res
nanaša, saj se spremembe ne nanašajo na
širok krog zavezancev.
Če se vrnem k moji začetni »hipotezi«
- če odgovorite z »da« na katero od
spodnjih prvih treh vprašanj potem morate
spremembe poznati. V ta namen smo
že izvedli eno izobraževanje in če ste ga
zamudili, lahko naročite posnetek. Če ste
pa na zadnje vprašanje odgovorili z »da«,
potem je vaša odločitev, kako podrobno se
boste seznanili s spremembami.
Vprašanja:
1. Ali zaračunavate telekomunikacijske
storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve in sicer na način, da je
vaša stranka fizična oseba iz EU?
2. Ali izvajate prodaje blaga na daljavo
znotraj EU (ali prodajate blago preko
spleta fizičnim osebam iz EU)?
3. Ali fizičnim osebam iz EU opravljate
storitve, ki so obdavčene z DDV države, kjer ima fizična oseba svoje prebivališče?
4. Ali me spremembe zanimajo, čeprav
niso direktno za moje poslovanje?
Ker mi je DDV »užitek« se lahko od tu
naprej »igramo« s podrobnostmi. Da
pa le ne bomo predolgi in da nismo v
obsegu krajše knjige bi postavila še nekaj
»izpadnih« vprašanj oz. trditev.
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–– Spremembe in vstop v VEM (ang.
OSS) bodo za tiste zavezance (mišljeno slovenski davčni zavezanec, ki ima
sedež samo v Sloveniji in v nobeni EU
državi nima stalne poslovne enote in
opravlja odpreme iz Slovenije), katerih
skupen znesek prometa iz vprašanja 1
in 2 (mišljeno samo promet fizičnim
osebam v EU brez Slovenije) presega
10.000 EUR v koledarskem letu.
mag. TANJA URBANIJA
tanja.urbanija@bdo.si
BDO Svetovanje d.o.o., Cesta v Mestni log 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
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