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DAVČNE NOVIČKE
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2 Delno povračilo izgubljenega
dohodka za samozaposlene,
družbenike in kmete
3 Prag pri dobavah blaga na daljavo
in TBE storitvah
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5 Prijava za vpis družbe v register in
elektronski naslov
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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DELNO POVRAČILO IZGUBLJENEGA DOHODKA
ZA SAMOZAPOSLENE, DRUŽBENIKE IN KMETE

S

amozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok pripada od 250 EUR
do 750 EUR tudi za obdobje julij – december
2021. Vlada bo ta ukrep lahko dodatno podaljšala s sklepom še za največ 6 mesecev.
Za uveljavljanje pravice do delnega povračila
izgubljenega dohodka mora zavezanec prek
eDavkov predložiti vlogo (NF-Karantena).
Obrazec je že na voljo na eDavkih. Rok za
oddajo vloge je 15. januar 2022. Upravičencu nakaže Finančna uprava delno izgubljeni
dohodek najkasneje do 15. februarja 2022.
Do delnega povračila izgubljenega dohodka
so torej upravičeni samozaposleni, družbeniki in kmetje, če ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na
domu zaradi:
–– odrejene karantene (z odločbo o karanteni ali s potrdilom o napotitvi v
karanteno) ali
•

odrejene karantene otroku (z odločbo o karanteni ali s potrdilom o
napotitvi v karanteno) ali

•

druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca
ali šole (na primer zaprtje šole ali
vrtca).

Če upravičenec uveljavlja pravico do povračila izgubljenega dohodka zaradi odrejene
karantene, je upravičen do povračila izgubljenega dohodka, če mu je karantena odrejena z odločbo ali potrdilom zaradi naslednjih razlogov:
–– odpravi se v drugo državo in je ob
povratku ob prehodu meje v Republiki Sloveniji napoten v karanteno
na domu zaradi prihoda iz območja z
visokim tveganjem za okužbo ali
–– zaradi stika z okuženo osebo.
Če upravičenec uveljavlja pravico do povračila izgubljenega dohodka zaradi obveznosti
varstva otroka, je upravičen do povračila izgubljenega dohodka, če:
–– je otroku odrejena karantena z odločbo o karanteni ali s potrdilom o napotitvi v karanteno ali
–– če predloži ustrezno dokazilo, da je
nastopila druga zunanja objektivna
okoliščina nezmožnosti obiskovaBDO Svetovanje d.o.o., Cesta v Mestni log 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
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–– obveznosti varstva otroka zaradi:

nja vrtca ali šole (na primer potrdilo
vrtca ali šole, da je oddelek, vrtec ali
šola zaprta, razen v primeru splošno
znanih dejstev – na primer. šolanje
na daljavo). Kot zunanje objektivne
okoliščine se upoštevajo okoliščine,
povezane s COVID-19, če povzročijo,
da otrok ne more ali ne sme obiskovati vrtca ali šole. Torej gre običajno
za primere, ko vrtec ali šola zapre oddelek ali celoten vrtec ali šolo zaradi
okužbe enega ali več zaposlenih ali
učencev ali otrok, ki obiskujejo vrtec
s COVID-19. Ne pride torej v poštev
v primeru drugih bolezni, ki niso povezane s COVID-19 (na primer gripa)
–– Ta pravica se lahko uveljavlja za otroke do vključno 5. razreda osnovne
šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s

prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok
s posebnimi potrebami ter otroke, ki
imajo v odločbi o usmeritvi določeno
pomoč spremljevalca.
Višina povračila izgubljenega dohodka znaša
250 evrov za vsako odrejeno karanteno ali za
čas, ko ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi
odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar ne več kot 250 evrov za 10
dni, 500 evrov za 20 dni in 750 evrov v enem
mesecu. S posamezno vlogo se lahko uveljavlja znesek v višini 250 evrov.
IRENA KAMENŠČAK
irena.kamenscak@bdo.si
www.bdo.si
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PRAG PRI DOBAVAH BLAGA NA DALJAVO IN TBE STORITVAH

T

elekomunikacijske storitve, storitve
radijskega in televizijskega oddajanja
ali elektronske storitve (v nadaljevanju TBE storitve), ki jih davčni zavezanec
opravlja osebam, ki niso davčni zavezanci,
so obdavčene po kraju, kjer imajo te osebe
(naročniki) sedež, stalno ali običajno prebivališče.
S 1. 7. 2021 je kraj obdavčitve za prodaje
blaga na daljavo znotraj EU določen s Pravilnikom o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU),
ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo
blaga na daljavo (v nadaljevanju Pravilnik).
Ta v tretjem odstavku 6. člena določa, da
je kraj dobave blaga pri prodaji blaga na daljavo znotraj EU kraj, kjer se blago nahaja v
trenutku, ko se odpošiljanje ali prevoz blaga
kupcu konča. Poenostavljeno povedano, kadar davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji
prodaja blago osebam, ki niso davčni zavezanci (to so končni potrošniki, npr. fizične
osebe) in imajo sedež/bivališče v drugi državi EU, je takšna prodaja blaga obdavčena z
DDV tiste države, v katero davčni zavezanec
odpošlje blago (običajno je to v državi, kjer
ima kupec sedež/bivališče – kar upoštevam
v nadaljevanju tega prispevka).
Torej osnovno pravilo je, da je kraj obdavčitve TBE storitev in dobav blaga na daljavo
tam, kjer ima naročnik storitve oz. kupec
blaga svoje prebivališče ali sedež. Navedeno
pomeni, da mora izvajalec storitve/dobavitelj blaga obračunavati DDV vsake države
EU, v kateri se nahajajo njegovi naročniki oz.
kamor odpošilja blago. Obračunavanje tujega DDV je mogoče tako, da davčni zavezanec
(dobavitelj/izvajalec) bodisi pridobi identifikacijsko številko za DDV v posamezni državi
EU bodisi da se registrira v unijsko ureditev
One Stop Shop sistema (OSS sistem).
Vendar pa Pravilnik v 9. členu določa izjemo od zgoraj navedenega osnovnega pravila glede kraja obdavčitve za transakcije
iz prejšnjih dveh odstavkov. Izjema od tega
pravila pa je, da je kraj obdavčitve naštetih
transakcij tam, kjer ima izvajalec storitve ali
dobavitelj blaga sedež. Izjema predstavlja
poenostavitev za izvajalce storitev oz. dobavitelje blaga, saj se jim ni treba identificirati
za DDV v več državah članicah EU oz. vstopiti v OSS sistem, da bi obračunavali tuj DDV,
temveč na računih lahko obračunavajo DDV
države, kjer imajo sedež in kjer so že identificirani za DDV.
BDO Svetovanje d.o.o., Cesta v Mestni log 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
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Izjemo od osnovnega pravila lahko izvajalci
storitev/dobavitelji blaga upoštevajo samo
v primeru, da so izpolnjeni naslednji trije
pogoji:
a) dobavitelj ali izvajalec ima sedež, ali
če sedeža nima, stalno ali običajno
prebivališče samo v eni državi članici,
b) storitev je opravljena osebi, ki ni davčni
zavezanec in ima sedež, stalno ali običajno prebivališče v kateri koli državi
članici, ki ni država članica iz prejšnje
točke, ali je blago odposlano ali prepeljano v državo članico, ki ni država
članica iz prejšnje točke, in
c) skupna vrednost opravljenih storitev
ali dobavljenega blaga iz prejšnje točke brez DDV v tekočem koledarskem
BDO Svetovanje d.o.o., Cesta v Mestni log 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

letu ne presega zneska 10.000 EUR in
tega zneska ni presegla niti v predhodnem koledarskem letu.
Če katerikoli izmed pogojev ni izpolnjen,
izjeme ni mogoče upoštevati. Velja torej
samo za primere, ko imajo naročniki storitev ali kupci blaga sedež ali prebivališče v
drugi državi EU. V prag 10.000 EUR se tako
ne všteva promet iz naslova TBE storitev,
ki se opravi naročnikom iz Slovenije, in iz
naslova dobav blaga kupcem iz Slovenije
(za blago dostavljeno znotraj Slovenije). V
prag 10.000 EUR se všteva izključno promet
iz naslova TBE storitev in dobav blaga na
daljavo opravljenih končnim potrošnikom
iz EU, ne pa tudi promet iz naslova drugih
vrst storitev, ki se opravijo naročnikom iz EU
(npr. gradbene storitve, prevoz potnikov …).

Davčni zavezanci, ki pri svojem poslovanju
upoštevajo izjemo iz 9. člena Pravilnika,
morajo do konca januarja 2021 oddati poročilo o skupni vrednosti dobav blaga na
daljavo in opravljenih TBE storitvah (brez
DDV), ki so jih opravili v letu 2022, in izjavo o izpolnjevanju zgoraj naštetih pogojev. Poročilo se odda preko portala eDavki
na obrazcu DDV-TBE (Poročilo o skupni
vrednosti dobav blaga na daljavo in opravljenih storitev za preteklo leto), v katerem
se vrednosti poročajo po posameznih državah EU.
KATJA WOSTNER
katja.wostner@bdo.si
www.bdo.si
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PRIJAVA ZA VPIS DRUŽBE V REGISTER IN ELEKTRONSKI
NASLOV

N

a podlagi zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena v
Uradnem listu RS, št. 18/2021, dne 9.2.2021),
ki je pričela veljati 24.2.2021, morajo nove družbe v
predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski
naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije.
Obstoječe družbe, torej družbe, ki so ob uveljavitvi te
novele že obstajale, pa morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to
je do 24.2.2022.
Obveznost velja za kapitalske in osebne gospodarske
družbe ter tudi za gospodarska interesna združenja in
podružnice tujih podjetij. Obveznost ne velja za samostojne podjetnike.
Družba lahko predloži podatek o elektronskem naslovu
za vpis na naslednji način:
–– vloži Predlog za vpis spremembe samo v PRS
na točki SPOT,
–– izpolnjen in ročno ali elektronsko podpisan
obrazec Predlog za vpis spremembe v PRS, ki je
dostopen na spletnih straneh Ajpes, pošlje po
pošti ali elektronski pošti ali ga osebno dostavi
na eni izmed AJPES izpostav,
–– na izpostavo AJPES dostavi ali pošlje vlogo
(lahko v obliki dopisa, izpolnitev obrazca namreč ni obvezna), ki mora biti elektronsko ali
ročno podpisana,
–– z vložitvijo predloga za vpis spremembe v sodni
register, če hkrati spreminja tudi druge podatke
o družbi, ki ga vloži na točki SPOT ali pri notarju.
Družbe, ki že imajo vpisan elektronski naslov, naj preverijo ali je le-ta ustrezen in ga po potrebi spremenijo na
enega izmed zgoraj opisanih načinov.
Družbe, ki imajo vpisan elektronski naslov in so označile, da ne želijo njegove javne objave morajo sporočiti,
da dovolijo javno objavo vpisanega elektronskega naslova oziroma morajo predložiti drug elektronski naslov
za vpis.
Elektronski naslov družbe je javen podatek in bo javno
objavljen na spletni strani AJPES oz. v poslovnem registru, prav tako bo dostopen vsem uporabnikom podatkov Poslovnega registra Slovenije.
Za nespoštovanje določbe o vpisu elektronskega naslova v register je predpisana globa v razponu od 1.000
EUR – 45.000 EUR, ki je odvisna od velikosti družbe in je
določena v 685. členu Zakona o gospodarskih družbah.
Foto: Josh Hild from Pexels

Vir: Ajpes, ZGD-1
SANJA PURIĆ
sanja.puric@bdo.si
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