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Kazalo

A. DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
A.1 Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb
Obdavčitev z dejanskimi prihodki in dejanskimi odhodki
Obdavčitev z dejanskimi prihodki in normiranimi odhodki
Obdavčitev dobička poslovne enote nerezidentov
Obdavčitev nerezidentov z davčnim odtegljajem
A.2 Zavezanci za DDPO
Zavezanci in nezavezanci
Kdo so zavezanci
Določanje kraja dejanskega delovanja poslovodstva
Oproščeni zavezanci
Zavezanci s posebno davčno stopnjo
Zavezanci z dobički iz mednarodne plovbe
Kdo niso zavezanci

Obseg davčne obveznosti
Poslovna enota nerezidenta

Vpliv konvencij na presojo davčnega rezidentstva
Posledice statusa rezidenta in nerezidenta
A.3 Vir dohodka
Nepremičnine in premoženje
Dividende, obresti in premoženjske pravice
Kapitalski dobički
Nastopajoči umetniki in športniki
Storitve
A.4 Splošno o davčni osnovi in davčnem obdobju
Davčno obdobje
Davčna osnova
Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
Odprava dvojne obdavčitve in manj kot enkratne obdavčitve

3

A.5 Prevrednotenje
Davčna osnova pri prevrednotenjih na večje vrednosti
Davčna obravnava revalorizacije zgradb
Davčna obravnava revalorizacije zemljišč

Davčna osnova pri ponovnih meritvah zaslužkov zaposlenih
Prevrednotenje in odpis poslovnih terjatev
Odpisi poslovnih terjatev

Prevrednotenje finančnih naložb
Davčna obravnava prevrednotenja finančnih naložb

Prevrednotenje dobrega imena
Davčna obravnava dobrega imena

A.6 Amortizacija
Vrste sredstev in metode amortizacije
Posebnosti davčne obravnave
Najvišje davčno dopustne stopnje
Vpliv metode amortiziranja na davčno obravnavo
Sredstva, vredna 500 EUR ali manj
Amortizacija stroškov rezervacije za razgradnjo in ponovno vzpostavitev prvotnega
stanja
Amortizacija dobrega imena
Amortizacija in presežek iz prevrednotenja (revalorizacije) sredstva

Davčne stopnje ob spremembi predpisa
A.7 Rezervacije
Pravila računovodske obravnave rezervacij
Posebnosti davčne obravnave
Delno davčno priznane rezervacije
Rezervacije, priznane v celoti
Rezervacije bank, borznoposredniških družb in zavarovalnic
Prehod na nov način računovodenja

A.8 Nepridobitna dejavnost
Zavezanci za obračun DDPO
Obravnava računovodskih podatkov v davčnem obračunu
Prihodki od pridobitne in nepridobitne dejavnosti
Prihodki od nepridobitne dejavnosti
Prihodki iz donacij
Prihodki iz članarin
Prihodki iz davkov in prispevkov
Prihodki od volil ali dediščin
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Prihodki od obresti v sistemu enotnega zakladniškega računa
Sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov in namenska
javna sredstva
Obresti na transakcijskih računih od sredstev na vpogled
Dohodki iz premoženja in finančnih naložb pri javnih skladih
Prihodki od pridobitne dejavnosti
Prihodki iz sredstev za izvajanje javne službe, ki niso javna sredstva
Prihodki iz bančnih obresti
Prihodki iz dividend in drugi dohodki iz naložb
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Prihodki od najemnin in druga plačila iz oddajanja v najem
Prihodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev
Plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na srečanjih, večerjah,
zabavah, plesih in drugih družabnih srečanjih ter pri pogovorih,
predstavitvah in delavnicah, ki jih organizira zavezanec, in dohodki
od srečelovov in podobnih iger, ki jih organizira zavezanec

Posebnosti pri davčnem obračunu
Popravki prihodkov
Popravki odhodkov
Uveljavljanje davčnih olajšav

A.9 Deleži v dobičku in kapitalski dobički
Davčni odtegljaj in izvzem dividend iz davčne osnove
Odbitek tujega davka od prejetih dividend in dividendam podobnih dohodkov
Izvzem kapitalskih dobičkov in nepriznavanje kapitalskih izgub
Odsvojitev kapitalskih naložb v družbe tveganega kapitala
Odsvojitev kapitalskih naložb v banke
A.10 Obračunavanje davčnega odtegljaja
Plačnik davka
Obračunavanje davčnega odtegljaja
Izplačila dohodkov tujim pravnim osebam
Dividende
Obresti
Premoženjske pravice
Zakup nepremičnin
Storitve nastopajočih umetnikov in športnikov
Storitve svetovanja, trženja, administriranja ter pravne storitve

Uveljavljanje ugodnosti po konvenciji ob obračunu davčnega odtegljaja
Poročanje o davčnem odtegljaju na obrazcu ODO-1

Oproščena izplačila povezanim osebam iz EU
Izplačila dividend med povezanimi osebami
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Izplačila obresti med povezanimi osebami
Izplačila premoženjskih pravic med povezanimi osebami

A.11 Nepotrebni in davčno nepriznani odhodki
Nepotrebni odhodki
Davčno nepriznani odhodki
Prikrito izplačilo dobička in podobna izplačila
Nakup od povezanih oseb po cenah, višjih od tržnih
Obračun obresti povezanim osebam po stopnji, večji od davčno priznane
Obresti od presežka posojil (tanka kapitalizacija)
Pokrivanje izgub iz preteklih let
Stroški, ki se nanašajo na zasebno življenje lastnikov in drugih oseb
Stroški, ki se nanašajo na zasebno življenje zaposlenih
Kazni, ki jih izreče pristojni organ
Davki, ki jih je plačal družbenik kot fizična oseba
Neuveljavljen odbitni DDV
Obresti od nepravočasno plačanih davkov in drugih dajatev
Obresti od posojil, prejetih iz držav s seznama Ministrstva za finance
Donacije
Podkupnine

Delno priznani odhodki
Stroški reprezentance
Stroški nadzornega organa

A.12 Obresti in tanka kapitalizacija
Obresti od presežka posojil
Kvalificirani družbenik
Izračun deleža in zneska dovoljenih posojil
Tanka kapitalizacija in davčni odtegljaj

Obrestna mera od posojil med povezanimi osebami
Določanje priznane obrestne mere
Enostranska prilagoditev davčne osnove
Poročanje o posojilih
Presežne obresti in davčni odtegljaj
Posojila družbenikom fizičnim osebam
Posojila zaposlenim

Posojila iz davčnih oaz
A.13 Povezane osebe in transferne cene
Transferne cene v razmerju s tujimi zavezanci
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Kdaj gre za povezane osebe
Določanje davčno priznanih odhodkov in prihodkov iz transakcij med povezanimi
osebami

Cene med povezanimi osebami rezidenti
Metode za določanje transfernih cen
Dokumentacija o transfernih cenah
A.14 Odprava računovodske napake
Računovodska napaka
Datum odobritve računovodskih izkazov
(Ne)pomembnost napake

Vrste napak pri obračun DDPO
Popravljanje napak in pomot
Popravljanje nepomembnih napak
Popravljanje pomembnih napak

A.15 Sprememba računovodske usmeritve
Računovodska usmeritev
Spremembe računovodskih usmeritev

Davčna obravnava sprememb računovodskih usmeritev
Poročanje v davčnem obračunu ob spremembi računovodskega standarda
A.16 Statusnopravna preoblikovanja
Statusnopravna preoblikovanja po ZGD-1
Vrste materialnih statusnopravnih preoblikovanj
Združitev
Delitev

Računovodska obravnava statusnopravnih preoblikovanj
Statusnopravna preoblikovanja po ZDDPO-2
Skrite rezerve
Vrste statusnopravnih preoblikovanj po ZDDPO-2
Davčna nevtralnost in priglasitev
Vodenje poslovnih in davčnih evidenc pri združitvah in delitvah

A.17 Davčna izguba
Ugotavljanje davčne izgube
Uporaba/pokrivanje davčne izgube
Sprememba lastništva ali sprememba dejavnosti
Prisilna poravnava

Prenos davčne izgube ob statusnopravnih preoblikovanjih
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A.18 Davčne olajšave
Olajšava za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva
Pohištvo in pisarniška oprema
Motorna vozila
Stvarne pravice
Oprema ali gradbeni objekti
Sestavni deli gradbenih objektov
Pojem gradbenih objektov

Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj
Vrste vlaganj za uveljavitev olajšave
Razmejitev med raziskovalno-razvojnimi in drugimi dejavnostmi
Dokazovanje in dokumentacija za raziskave in razvoj
Obrazci za uveljavljanje olajšave
Primer uveljavljanja davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj

Zaposlovanje težje zaposljivih brezposelnih oseb
Zaposlovanje invalidov
Izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Donacije
Udeležba delavcev pri dobičku
A.19 Zgled davčnega obračuna
Sestavine obračuna DDPO ter njegovo predlaganje in plačilo davka
Redni obračun DDPO
Posebni obračuni DDPO
Prenehanje
Prenehanje po skrajšanem postopku
Likvidacija
Združitev
Razdelitev
Oddelitev
Prisilna poravnava
Stečaj

Obrazec DDPO
Zgled izpolnjevanja obrazca DDPO in prilog
Prihodki po računovodskih predpisih
Izvzem prihodkov iz davčnega obračuna
Odhodki po računovodskih predpisih
Davčno nepriznani in delno priznani odhodki
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Povečanje odhodkov za davčne namene
Sprememba davčne osnove
Izkoriščanje izgube
Davčne olajšave
Akontacije in obveznost za DDPO
Izračun odloženega davka

A.20 Odprava dvojnega obdavčevanja in uveljavljanje ugodnosti po konvenciji
v drugi državi
Uveljavljanje odbitka tujega davka
Izvzem prejetih dividend iz davčne osnove

Uveljavljanje ugodnosti po konvenciji v drugi državi
A.21 Plačevanje davka
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
Posebni davčni obračuni

Davčna obveznost, stopnja in akontacije
Obveznost za DDPO
Akontacije DDPO
Odbitek tujega DDPO

Plačilo DDPO pri normirancih
Obračun in plačilo davčnega odtegljaja

B. DOHODNINA IN PRISPEVKI
B.1 Splošno o dohodnini in prispevkih ter odmeri davka
Splošno o dohodnini in njeni odmeri
Obdavčitev rezidentov in nerezidentov
Obdavčljivi dohodki fizičnih oseb
Neobdavčljivi in oproščeni dohodki

Vrste in podvrste dohodninskih dohodkov
Načini obračuna akontacije dohodnine in dohodnine
Nastanek davčne obveznosti in splošna pravila
Nastanek davčne obveznosti
Dohodki v naravi in med povezanimi osebami
Pripis in odstop dohodka
Obrutenje dohodka
Dohodki in stroški v tuji valuti
Splošno pravilo o neobdavčenih dohodkih

Splošno o prispevkih za socialno varnost
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B.2 Zavezanci in plačniki davka
Rezident in nerezident
Določanje rezidentskega statusa

Plačnik davka
B.3 Vir dohodka
Zaposlitev ali storitve, opravljene v Sloveniji
Dohodki, ki jih izplača slovenski rezident ali poslovna enota nerezidenta
Nerezident opravlja dejavnost prek poslovne enote v Sloveniji
Dohodki od nepremičnin in iz kmetijstva
Dohodki od vrednostnih papirjev, lastniških deležev in iz investicijskih skladov
Dohodki rezidentov z virom v tujini
B.4 Dohodki iz delovnega razmerja
Podlage za delo in socialno zavarovanje delavcev v delovnem razmerju
Plače in nadomestila plač delavcev v delovnem razmerju
Plača
Nadomestila plače

Obračun prispevkov in akontacije dohodnine
Obračun prispevkov
Upoštevanje olajšav
Obračun akontacije dohodnine

Del plače za poslovno uspešnost
Regres za letni dopust
Povračila stroškov v zvezi z delom
Povračila stroškov za prehrano med delom
Povračilo stroškov prevoza na delo in z njega
Nadomestilo za ločeno življenje
Stroški, nastali na službenem potovanju
Dnevnice
Prevoz
Prenočevanje
Povračila drugih stroškov
Terenski dodatek in povračilo stroškov za delo na terenu

Drugi prejemki delavcev v delovnem razmerju
Odpravnina ob upokojitvi
Odpravnina ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi
Odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas
Jubilejna nagrada
Solidarnostna pomoč
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Drugi dohodki delavcev
Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev delavcev
Denarna povračila in odškodnine

Dohodki napotenih delavcev v tujino
Razmejitev med službeno potjo in napotitvijo na delo v tujino
Napotitve po Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev
Delovnopravni vidik napotitev
Obdavčitev napotenih delavcev rezidentov v tujino
Povračilo stroškov prehrane
Povračilo stroškov prevoza
Povračilo stroškov za prenočišče, nadomestilo za ločeno življenje in terenski
dodatek
Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini
Obdavčitev plače pri kratkotrajnih napotitvah
Obdavčitev plače pri daljših napotitvah
Poročanje na obrazcih REK
Posebnosti pri napotenih javnih uslužbencih
Posebnosti pri napotenih nerezidentih

Pregled izbranih spodbud v zvezi z zaposlitvijo
B.5 Poslovodje
Podlage za delo poslovodje
Delo poslovodij po pogodbi o zaposlitvi
Poslovodja in družbenik
Davki in prispevki družbenikov poslovodij
Zavarovanje poslovodij družbenikov
Zavarovalna osnova za prispevke
Dohodnina poslovodij družbenikov

Delo poslovodje po pogodbi o poslovodenju
Dohodek poslovodij rezidentov od izplačevalcev, ki niso plačniki davka
Prispevki poslovodij nerezidentov
B.6 Prokuristi
Delo po pogodbi o prokuri in zavarovanje po tej podlagi
Delo po pogodbi o prokuri poleg polnega zavarovanja
Dohodek rezidentov od izplačevalcev, ki niso plačniki davka
Prispevki prokuristov nerezidentov
B.7 Podjemne pogodbe
Delo po podjemni pogodbi in zavarovanje po tej podlagi
Delo po podjemni pogodbi poleg polnega zavarovanja
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Povračila stroškov pri podjemnih pogodbah
Obrutenje
Odstop dohodka
Dohodki iz neodvisnih razmerij

Dohodek rezidentov od izplačevalcev, ki niso plačniki davka
Prispevki podjemnikov nerezidentov
B.8 Avtorske pogodbe
Avtorski honorar v okviru delovnega razmerja
Avtorski honorar iz drugega pogodbenega razmerja
Delo po avtorski pogodbi in zavarovanje po tej podlagi
Delo po avtorski pogodbi poleg polnega zavarovanja
Povračila stroškov pri avtorskih pogodbah
Obrutenje pri avtorskih pogodbah
Odstop dohodka po avtorski pogodbi
Dohodki po avtorski pogodbi iz neodvisnih razmerij

Dohodek rezidentov od izplačevalcev, ki niso plačniki davka
Prispevki avtorjev nerezidentov
B.9 Drugi dohodki iz zaposlitve
Člani nadzornega sveta
Člani komisij
Nadzorniki delavci in svet delavcev

Sodni izvedenci, cenilci in tolmači
Dohodki upraviteljev
Športni sodniki
Prodajalci odpadnih surovin
Funkcionarji in člani volilnih odborov
Drugi neodvisni posli, ki niso dejavnost
Dohodki verskih delavcev
Osebno dopolnilno delo
Kratkotrajno delo
Kaj je kratkotrajno delo
Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Povračilo stroškov

Začasno ali občasno delo v kmetijstvu
B.10 Dijaki in študenti
Delo prek študentskih servisov
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Prispevki za zdravstveno zavarovanje
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za posebne primere zavarovanja
DDV in posebni davek na določene prejemke
Akontacije dohodnine

Obvezno praktično delo dijakov in študentov
Prostovoljno praktično delo dijakov in študentov
Vajeništvo
Štipendije
Nagrade
B.11 Bonitete iz zaposlitve
Obdavčljive bonitete in ugodnosti, ki niso boniteta
Obdavčljive ugodnosti
Ugodnosti, ki niso boniteta
Neobdavčene bonitete

Osebno vozilo, namenjeno zasebni uporabi
Povračilo stroškov in boniteta pri več uporabnikih vozila
Zasebna uporaba službenih tovornih vozil
Uporaba službenih vozil le v poslovne namene
Davčno priznavanje stroškov

Nastanitev za zaposlenega s plačilom najemnine ali brez njega
Pravica do nakupa delnic
Posojilo brez obresti ali po manjših od tržnih
Popust
Zavarovalne premije
Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini
Življenjska in mešana zavarovanja
Zavarovanje odgovornosti članov uprave in nadzornega sveta
Dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence
Zavarovanje za nesreče pri delu

Darila
Dopolnilno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
Obvezni zdravstveni pregledi
Cepljenje zaposlenih
Uporaba parkirnega prostora ter računalniške in telekomunikacijske opreme
Uniforme in zaščitna sredstva
Boniteta, prejeta od drugega izplačevalca
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Obračun dohodnine od bonitete
Davčno priznavanje stroškov bonitet
B.12 Zgledi obdavčitve najpogostejših dohodkov
Prijava v zavarovanje
Dajatve od posameznih vrst dohodkov za opravljeno delo
Dajatve od posameznih vrst dohodkov iz premoženja in kapitala
B.13 Umetniki
Obdavčitev umetnikov slovenskih rezidentov
Dohodki umetnika, doseženi v neodvisnem razmerju
Dohodki umetnika, doseženi v odvisnem razmerju
Oproščena izplačila umetnikom
Dohodki slovenskih umetnikov od tujih izplačevalcev
Drugi dohodki umetnikov

Izplačila nerezidentom za nastope v Sloveniji
B.14 Športniki
Obdavčitev športnikov slovenskih rezidentov
Dohodki športnika, doseženi v neodvisnem razmerju
Dohodki športnika, doseženi v odvisnem razmerju
Oproščena izplačila športnikom

Dohodki slovenskih športnikov od tujih izplačevalcev
Druga izplačila, povezana s športom

Izplačila nerezidentom za nastope v Sloveniji
B.15 Upokojenci
Pogoji za upokojitev
Obdavčitev pokojnin
Nezdružljivost uživanja pokojnine in dela
20-odstotna predčasna ali starostna pokojnina
Delna pokojnina
Delna pokojnina na podlagi ponovnega vstopa v zavarovanje

Obdavčitev pokojnine iz tujine
Delo upokojencev v različnih statusih
Upokojenec kot samostojni podjetnik
Upokojenec v delovnem razmerju
Upokojenec kot družbenik in poslovodja oziroma prokurist

Druge oblike dela upokojencev
Začasno in občasno delo
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Delo po podjemni pogodbi
Delo po pogodbi o avtorskem delu
Kratkotrajno delo
Osebno dopolnilno delo
Delo upokojencev v tujini

B.16 Drugi dohodki
Povračila stroškov fizičnim osebam
Povračila stroškov volilnim odborom
Povračila stroškov v projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja
Povračila stroškov na konferenci z mednarodno udeležbo
Povračilo stroškov za napoteno in vabljeno vključevanje v dejavnost
nepridobitnih organizacij in oblastnih organov
Povračila stroškov prostovoljcem

Nagrade kot drugi dohodki
Nagrade za posebne dosežke
Nagrade prostovoljcem
Nagrade oziroma dobitki v nagradnih igrah

Darila kot drugi dohodki
Omejitve za javne uslužbence in funkcionarje pri sprejemanju daril
Obdavčitev daril poslovnim partnerjem

Ostali drugi dohodki
B.17 Obresti
Zavezanci
Davčni vir
Opredelitev obresti
Oprostitve in izvzem iz obdavčitve
Oprostitev za obresti na depozite pri bankah in hranilnicah

Davčna osnova
Dolgoročna vezava pri bankah in hranilnicah
Finančni najem
Življenjsko zavarovanje
Unovčitev kupona za izplačilo obresti
Odsvojitev diskontiranega vrednostnega papirja
Posebnosti, ki jih urejajo prehodne določbe

Davčna stopnja
Napoved in poravnava davčne obveznosti
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B.18 Dividende
Zavezanci
Davčni vir
Opredelitev dividend
Prikrito izplačilo dobička

Davčna osnova
Davčna stopnja
Poravnava davčne obveznosti
B.19 Kapitalski dobiček
Zavezanci
Davčni vir
Vrste kapitala, ki se obdavči ob odsvojitvi
Obdavčljive odsvojitve kapitala
Neobdavčljive odsvojitve kapitala
Po prehodnih določbah neobdavčljive odsvojitve kapitala
Oproščene odsvojitve kapitala

Davčna osnova
Pridobitev kapitala
Čas pridobitve
Vrednost ob pridobitvi
Nabavna vrednost kapitala
Stroški, povezani s pridobitvijo kapitala

Odsvojitev kapitala
Čas odsvojitve
Vrednost ob odsvojitvi
Odlog ugotavljanja davčne obveznosti

Davčna stopnja
Napoved in poravnava davčne obveznosti
B.20 Najem nepremičnin in premičnin
Razmejitev med dajanjem nepremičnin v najem in nastanitveno dejavnostjo
Vrste dohodkov iz oddajanja premoženja v najema
Oproščene najemnine in nadomestila

Obdavčitev dohodkov iz oddajanja premoženja v najem
Prekinitev najema in poračun najemnikovih vlaganj

Najemnine rezidentov z virom v tujini
Najemnine nerezidentov
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B.21 Premoženjske pravice
Razmejitev med dohodki iz prenosa premoženjskih pravic in drugimi vrstami
dohodkov
Naročeno avtorsko delo kot dohodek iz zaposlitve
Naročeno avtorsko delo kot dohodek iz dejavnosti
Sestavljeni dohodki – naročeno avtorsko delo in prenos premoženjskih pravic
Dohodek za avtorsko delo, ki ni naročeno
Prikaz razmejitev med dohodki iz prenosa premoženjskih pravic in drugimi
vrstami dohodkov

Obdavčitev dohodkov iz prenosa premoženjskih pravic
Dohodki rezidentov od izplačevalcev, ki niso plačniki davka
Dohodki nerezidentov

B.22 Posebnosti obdavčitve dohodka iz dejavnosti
Opredelitev dohodka iz dejavnosti
Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in dohodek iz prenosa
premoženjskih pravic
Dohodek za zagotavljanje nastanitve oziroma prenočitve
Dohodek iz opravljanja dejavnosti v tujini

Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti zavezancev
Prihodki in odhodki s povezanimi osebami
Prihodek, za katerega velja davčni odtegljaj
Izključitev prihodkov in odhodkov iz zavezančevih naložb
Nepriznani in delno priznani odhodki
Stroški v zvezi s sredstvi v zasebni lasti fizičnih oseb

Razmerje med zavezancem in njegovim gospodinjstvom
Prenosi stvarnega premoženja iz gospodinjstva
Prenosi stvarnega premoženja v gospodinjstvo
Poraba sredstev za zasebne namene

Prenehanje opravljanja dejavnosti
Prenosi sredstev iz podjetja v gospodinjstvo
Kasnejša odtujitev prenesenih nepremičnin iz podjetja v gospodinjstvo
Prenos podjetja ali dela podjetja zavezanca na novega zasebnika
Statusno preoblikovanje zavezancev

Davčna izguba in davčne olajšave
Akontacija dohodnine in predhodna akontacija dohodnine
Davčna obveznost in preveč obračunana predhodna akontacija dohodnine
Predhodna akontacija dohodnine za naslednje davčno leto

Obdavčitev normirancev
Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti
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Omejitev normiranih odhodkov
Dohodnina in akontacija dohodnine
Pogoji za ugotavljanje davčne osnove z normiranimi odhodki
Seštevanje prihodkov iz dejavnosti povezanih oseb
Obvezen izstop iz sistema obdavčitve z normiranimi odhodki
Priglasitev spremembe načina obdavčitve
Evidence normirancev

Prehod med načinoma obdavčitve dohodka iz dejavnosti
Posebnosti pri plačevanju prispevkov zasebnikov
Samozaposleni
Prijava v zavarovanje
Določanje zavarovalne osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Najmanjša in največja zavarovalna osnova
Zavarovalna osnova pri samozaposlenih, ki začnejo opravljati dejavnost
Delna oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene, ki prvič začnejo
opravljati dejavnost
Zmanjšanje zavarovalne osnove
Kdaj samozaposleni določi novo zavarovalno osnovo
Napačno določena zavarovalna osnova
Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost postransko
Prispevki sobodajalcev

B.23 Kmetijska in gozdarska dejavnost
Obdavčitev dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost
Pridelava na zemljiščih
Pridelava posebnih kultur
Čebelarstvo
Mali obseg prve stopnje predelave lastnih pridelkov
Predelava lastnega grozdja v vino
Davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti
Potencialni tržni dohodki od pridelave na zemljiščih
Dohodek od pridelave posebnih kultur
Potencialni tržni dohodki od pridelave v čebeljih panjih
Dohodek iz malega obsega prve stopnje predelave
Dohodek od predelave lastnega grozdja v vino
Drugi dohodki
Zmanjšanje davčne osnove od katastrskega dohodka in pavšalne ocene
dohodka na čebelji panj po ZDoh-2R
Oprostitve od katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka
na čebelji panj
Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko
dejavnost

18

Pripisovanje davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti
Akontacija dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti

Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti kot dohodek
iz dejavnosti
Povezava med nosilcem in drugimi člani v kmečkem gospodinjstvu
Posebnosti določanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti
Knjigovodske listine
Obdavčitev dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov
in odhodkov
Pripoznava sredstev in obveznosti do njihovih virov ob začetku
vodenja poslovnih knjig
Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti
Obdavčitev dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov
in normiranih odhodkov
Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti zavezancev normirancev
Dohodnina in akontacija dohodnine
Pogoji za ugotavljanje davčne osnove z normiranimi odhodki
Obvezen izstop iz sistema obdavčitve z normiranimi odhodki

Dohodki dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
Opredelitev dopolnilnih dejavnosti
Obdavčitev dopolnilnih dejavnosti

Prispevki kmetov
Obvezno zavarovanje kmetov
Zavarovalna osnova pri kmetih
Zmanjšanje zavarovalne osnove
Nepravilna davčna osnova
Prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Pokojninsko zavarovanje
Zdravstveno zavarovanje
Zavarovanje za starševsko varstvo
Stopnje prispevkov
Kmetje, ki so samo zdravstveno zavarovani
Posebni primeri zavarovanja za kmete

B.24 Dostava podatkov Fursu
Pošiljanje podatkov Fursu med letom
Zbirni in individualni REK

Pošiljanje letnih podatkov Fursu
Dohodki, ki so oproščeni dohodnine
Premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Dohodki, od katerih se akontacija izračuna na podlagi napovedi zavezanca
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Dohodki iz osebnega dopolnilnega dela
Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so oproščeni
dohodnine
Kapitalski dobiček
Odsvojitev vrednostnih papirjev in drugih deležev
Kapitalski dobiček od odsvojitve investicijskih kuponov
Vplačila v sklad za premostitveno zavarovanje športnikov
Obresti od denarnih depozitov
Obresti in dividende, izplačane prek plačnika davka, ki ni dolžan odtegniti
dohodnine
Obresti od diskontiranih dolžniških vrednostnih papirjev
Podatki o pridobitvah in odsvojitvah izvedenih finančnih instrumentov
Informativni izračun dohodnine
Predložitev davčnega obračuna iz opravljanja dejavnosti

B.25 Odmera in plačevanje davkov
Informativni izračun kot odločba
Posredovanje podatkov Fursu
Plačilo dohodnine na obroke
Ugovor zoper informativni izračun
Spremembe ali dopolnitve podatkov o dohodkih
Spremembe ali dopolnitve podatkov o dohodkih v tujini, uveljavljanje
odbitka davka, plačanega v tujini, in uveljavljanje oprostitve davka
na podlagi mednarodne pogodbe
Spremembe ali dopolnitve podatkov o vzdrževanih družinskih članih
Uveljavljanje davčnih olajšav
Napačen izračun dohodnine

Kdaj mora zavezanec vložiti napoved za odmero dohodnine
Namenitev dela dohodnine
Odločba o odmeri dohodnine
Pritožba zoper odločbo
Pravočasnost pritožbe
Pravilna vročitev odmernih odločb
Pritožbeni razlogi
Kršitev načel postopka

B.26 Drugi davki fizičnih oseb
Davek na dediščine in darila
Davek od premoženja
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
Davek na dobitke pri klasičnih igrah na srečo
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Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč
Davek na vodna plovila
B.27 Odprava dvojne obdavčitve dohodkov rezidentov in nerezidentov
Dohodki rezidentov iz tujine
Dokazila o davku, plačanem v tujini
Poznejša sprememba odbitka in prenos odbitka
Napoved za odmero akontacije dohodnine

Dohodki nerezidentov, ki imajo vir v Sloveniji
Uveljavljanje ugodnosti po konvenciji
Olajšave za rezidente držav članic EU oziroma EGP

C. MEDNARODNO OBDAVČENJE
C.1 Osebe, za katere se uporablja konvencija
Splošne določbe konvencije OECD
Omejitev in širitev uporabe konvencije na druge osebe
Posebnosti v konvencijah
C.2 Davki, za katere se uporablja konvencija
Splošne določbe konvencije OECD
Širitev uporabe na druge osebe (ki niso rezidentke ene ali druge države)
in druge posebnosti

C.3 Splošne opredelitve izrazov v konvenciji
Splošne določbe konvencije OECD
Posebnosti v konvencijah
Pregled določb konvencij
C.4 Rezidentstvo
Rezidentstvo fizičnih oseb v konvencijah
Rezidentstvo pravnih oseb v konvencijah
Določanje rezidentstva za osebno družbo (Nemčija)

Odprava dvojnega rezidentstva v povezavi s slovensko nacionalno zakonodajo
Pregled določb konvencij
C.5 Stalna poslovna enota
Pravica do obdavčitve dobička poslovne enote
Opredelitev stalne poslovne enote
Gradbišče, gradbeni ali montažni projekt
Omejitev trajanja drugih storitev
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Neodvisni in odvisni zastopnik
Opravljanje neodvisnih storitev (14. člen konvencije)
Hčerinska družba kot poslovna enota
Enako obravnavanje

Uporaba konvencij in praksa slovenskih pristojnih organov
Poslovna enota v slovenski zakonodaji
Obdavčitev dohodkov slovenskih zavezancev, doseženih prek poslovnih
enot v tujini
Po konvenciji ni stalne poslovne enote
Stalna poslovna enota po konvenciji – metoda oprostitve
Prenos izgube podružnice v primeru metode oprostitve
Stalna poslovna enota po konvenciji – metoda odbitka
Posebnosti za gradbeništvo
Posebnosti svetovalnih storitev

Pregled določb konvencij
C.6 Dohodek iz nepremičnin
Razdelitev pravic do obdavčitve
Opredelitev pojma nepremičnina
Dohodek iz nepremičnin podjetja
Posebnosti v konvencijah
C.7 Obdavčitev poslovnih dobičkov
Splošne določbe konvencije OECD
Ugotavljanje velikosti dobička stalne poslovne enote
Stroški poslovne enote

Nova obdavčitev poslovnih dobičkov po konvenciji OECD iz leta 2010
Obdavčitev v slovenski zakonodaji in stališča pristojnih organov
Vodenje poslovnih knjig
Evidentiranje odbitka v obračunu davka od dohodkov

Posebnosti v konvencijah
Vključitev samostojnih osebnih storitev med poslovne dobičke
Določanje dobička poslovne enote v konvenciji z Nemčijo

Pregled določb konvencij
C.8 Mednarodni prevoz
Razdelitev pravic do obdavčitve
Pojasnila in stališča slovenskih pristojnih organov
Posebnosti v konvencijah
Druge mednarodne pogodbe
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Druge mednarodne pogodbe s področja prometa
Določbe konvencij o obdavčitvi mednarodnih prevozov

C.9 Povezana podjetja
Splošne določbe konvencije OECD
Prilagoditev transfernih cen
Tanka kapitalizacija
Odprava dvojnega obdavčenja
Slovenska zakonodaja in pojasnila pristojnih organov
Pregled določb konvencij
Države

C.10 Dividende
Splošne določbe konvencije OECD
Razdelitev pravic do obdavčitve
Upravičeni lastnik dividend
Opredelitev dividend
Pridržek za poslovno enoto
Vpliv večstranske konvencije na določbe 10. člena konvencije

Uporaba določb konvencije OECD
Dividende v slovenski zakonodaji in stališča pristojnih organov
Oproščena izplačila dividend znotraj EU
Izvzem prejetih dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam,
iz davčne osnove
Plačila dividend med državama, če konvencija ni sklenjena

Posebnosti v konvencijah
C.11 Obdavčitev obresti
Razdelitev pravic do obdavčitve po konvenciji OECD
Upravičeni lastnik obresti
Opredelitev obresti
Pridržek za poslovno enoto
Obresti izplača poslovna enota
Obresti in povezane osebe
Tržna obrestna mera in konvencije
Večstranska davčna konvencija
Izplačilo in prejem obresti, če konvencija ni sklenjena

Obračun davčnega odtegljaja od izplačanih obresti
Obračun davčnega odtegljaja od obresti, plačanih osebam,
ki opravljajo dejavnost
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Prejete obresti rezidentov
Posebnosti obdavčevanja v zvezi s plačili obresti med povezanimi družbami
iz različnih držav članic EU
Pregled določb o obdavčitvi obresti v konvencijah
C.12 Premoženjske pravice
Splošne določbe konvencije OECD
Razdelitev pravic do obdavčitve
Opredelitev premoženjskih pravic
Pridržek za poslovno enoto
Povezane osebe
Večstranska davčna konvencija

Obdavčitev premoženjskih pravic v slovenski zakonodaji in stališča
pristojnih organov
Računalniški program kot premoženjska pravica

Posebnosti v konvencijah
Obdavčitev najemnin za premičnine
Obdavčitev premoženjskih pravic le v državi prejemnika dohodka
Določbe proti zlorabi konvencije

Pregled določb konvencij
C.13 Kapitalski dobiček
Splošne določbe konvencije OECD
Nepremično premoženje
Premično premoženje, ki je del podjetja
Ladje in letala v mednarodnem prometu
Prodaja deležev v družbah, ki imajo v lasti pretežno nepremičnine
Drugo premoženje

Posebnosti v konvencijah
Sprememba rezidentstva

Pregled določb konvencij
C.14 Dohodki iz neodvisnih razmerij
Splošne določbe konvencije OECD
Razdelitev pravic do obdavčitve
Opredelitev samostojnih storitev
Opredelitev storitev, ki se po konvenciji obdavčujejo kot samostojne
Obdavčitev samostojnih storitev v slovenski zakonodaji

Uporaba konvencij in stališča pristojnih organov
Posebnosti v konvencijah
Pregled določb konvencij
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C.15 Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve
Splošne določbe konvencije OECD
Razdelitev pravic do obdavčitve
Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve le v državi rezidentstva
Navzočnost v drugi državi – 183 dni
Prejemek plača delodajalec ali se plača v njegovem imenu
Prejemka ne krije stalna poslovna enota
Druge posebnosti pri obdavčitvi dohodkov iz zaposlitve
Zaposlitev na ladji ali letalu
Čezmejni dnevni migranti
Delavci, poslani na začasno delo v tujino
Opredelitev pojma delodajalec in posojanje delovne sile
Opredelitev pojma dohodek iz zaposlitve
Izplačila po pogodbah o avtorskem delu
Izplačilo odpravnine ali rente v enkratnem znesku
Prokuristi in poslovodje

Rezidenti, poslani na delo v tujino
Izplačila nerezidentom za delo v Sloveniji
Delodajalec ni slovenski rezident
Izplačila nerezidentom za delo v tujini
Slovenska zakonodaja in pojasnila pristojnih organov
Uveljavljanje v tujini plačanega davka pri izplačilu dohodka

Posojanje delovne sile
Pregled določb konvencij
C.16 Dohodki direktorjev
Splošne določbe konvencije OECD
Določanje vira dohodka za dohodke, dobljene za vodenje slovenske družbe
Uporaba konvencij

Pregled določb konvencije
C.17 Umetniki in športniki
Splošne določbe konvencije OECD
Opredelitvi pojmov umetnik in športnik
Razdelitev pravic do obdavčitve
Pretežno javno financiranje športnikov in umetnikov
Konvencija ni sklenjena

Posebnosti v konvencijah
Pregled določb konvencij
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C.18 Pokojnine
Splošne določbe konvencije OECD
Kako ravnati, če konvencija ni sklenjena

Slovenska zakonodaja in stališča pristojnih organov
Posebnosti v konvencijah
Pregled določb konvencij
C.19 Prejemki iz opravljanja državne službe
Splošne določbe konvencije OECD
Slovenska zakonodaja in stališča pristojnih organov
Posebnosti v konvencijah
C.20 Študenti
Splošne določbe konvencije OECD
Razdelitev pravic do obdavčitve
Posebnosti v konvencijah

Določbe slovenske zakonodaje v povezavi s konvencijo
Dohodki, ki jih slovenski študenti prejemajo od tujih izplačevalcev

Uporaba konvencij in stališča pristojnih organov
Posebnosti v konvencijah
Pregled določb konvencij
C.21 Profesorji
Splošne določbe konvencije OECD
Razdelitev pravic do obdavčitve

Uporaba konvencij in stališča pristojnih organov
Posebnosti v konvencijah
C.22 Drugi dohodki
Splošne določbe konvencije OECD
Uveljavljanje ugodnosti iz konvencije in posamezne vrste drugih dohodkov
Najemnine za nepremičnine
Zamudne obresti
Obdavčitev najemnin za premičnine
Povračila stroškov nerezidentom
Darila
Ara
Odškodnine

Posebnosti v konvencijah
Pregled določb konvencij
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C.23 Premoženje
Razdelitev pravic do obdavčitve
Obdavčitev premoženja v Sloveniji in pojasnila pristojnih organov
Uporaba konvencij in posebnosti v njih
Pregled določb konvencij
C.24 Metode za odpravo dvojnega obdavčevanja
Splošne določbe konvencije OECD
Razdelitev pravic do obdavčitve

Metode za odpravo dvojnega obdavčevanja
Metoda odbitka (dobropisa)
Mogoči znesek odbitka
Največji znesek odbitka – omejitve
Navidezni (fiktivni) odbitek
Metoda oprostitve (izvzetja)
Oprostitev s pridržkom progresije
Zamenjava metode

Uporaba konvencij in stališča pristojnih organov
Pregled metod za odpravo dvojnega obdavčevanja po konvencijah,
ki jih je sklenila Slovenija
C.25 Enaka obravnava
Splošne določbe konvencije OECD
Posebnosti v konvencijah
C.26 Postopek skupnega dogovora
Splošne določbe konvencije OECD
Postopek skupnega dogovora
Sodelovanje pristojnih organov v postopkih skupnega dogovora
Postopek arbitraže
Slovenska zakonodaja
Pregled določb konvencij
C.27 Izmenjava informacij
Splošne določbe konvencije OECD
Izmenjava informacij na zahtevo
Avtomatična izmenjava informacij
Spontana izmenjava informacij
Sočasni davčni nadzor
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Ureditev v Sloveniji
Posebnosti v konvencijah
C.28 Medsebojna upravna pomoč pri izterjavi davkov
Ureditev v Sloveniji
C.29 Člani diplomatskih predstavništev in konzulatov
Splošne določbe konvencije OECD
Slovenska zakonodaja in pojasnila pristojnih organov
C.30 Teritorialna razširitev konvencije
Splošne določbe konvencije OECD
Opredelitev ozemlja države pogodbenice
C.31 Začetek in prenehanje veljavnosti konvencije ter končna klavzula
Pogajanja in podpis konvencije
Začetek veljavnosti konvencije
Uporaba konvencije za nazaj
Prenehanje veljavnosti konvencije
Veljavnost Dursovih dovoljenj za uveljavitev ugodnosti ob zamenjavi
konvencije

Nasledstvo konvencij
Končna klavzula – verodostojno besedilo
C.32 Nastanek in odprava dvojne obdavčitve ter postopek sklepanja konvencij
Postopek uveljavljanja konvencij
Uporaba konvencij
Izrabljanje konvencij
Nameni sklepanja konvencij

D. TRANSFERNE CENE
D.1 Oris področja transfernih cen
Smernice OECD za določanje transfernih cen za mednarodna podjetja
in davčne uprave
Pomembnejše spremembe smernic OECD v letu 2017
Metodologija določanja transfernih cen
Obračunavanje davčnega odtegljaja
D.2 Pomembnost analize primerljivosti in pomen izraza primerljiv
Ugotavljanje primerljivosti
Dejavniki, ki določajo primerljivost
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Značilnosti prenesenih sredstev in storitev
Analiza funkcij
Prevzeta tveganja
Pogodbeni pogoji
Gospodarske okoliščine
Poslovne strategije
Vpliv vladne politike
Izgube

D.3 Metode za določanje transfernih cen
Metoda primerljivih prostih cen
Uporaba kotirane cene pri uporabi metode primerljivih prostih cen

Metoda preprodajnih cen
Metoda dodatka na stroške
Metoda stopnje čistega dobička
Metoda porazdelitve dobička
Izbira najprimernejše metode za določanje transfernih cen

D.4 Izvedba analize primerljivosti
Testna stranka
Razpon primerljivih tržnih cen
Uporaba podatkovnih baz
Izbiranje in zavračanje primerljivk
D.5 Posebnosti v zvezi z neopredmetenimi sredstvi
Pravni okvir v povezavi z neopredmetenimi sredstvi
Neopredmetena sredstva in smernice OECD o transfernih cenah
Navodila za ugotavljanje neopredmetenih sredstev
Lastništvo neopredmetenih sredstev in transakcije, ki vključujejo razvoj,
izboljšave, vzdrževanje, zaščito in njihovo izkoriščanje
Primerljivost neopredmetenih sredstev in pripadajočih pravic
Dodatna navodila za uporabo najprimernejše metode
Določanje cen za transakcije, ki vključujejo neopredmetena sredstva,
za katera je vrednotenje v času transakcije zelo negotovo
Neopredmetena sredstva, ki jim je težko določiti vrednost

D.6 Posebnosti v zvezi s storitvami med povezanimi osebami
Pravni okvir v povezavi s storitvami
Storitve med povezanimi osebami in smernice OECD o transfernih cenah
Storitve znotraj skupine, ki prispevajo nizko dodano vrednost
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D.7 Dogovori o delitvi stroškov
Značilnosti in vrste dogovorov
D.8 Preoblikovanje poslovanja
Porazdelitev tveganj v skladu z neodvisnim tržnim načelom
Posledice porazdelitve tveganja

Prerazporeditev potenciala za ustvarjanje dobička in prenos nečesa vrednega
Prerazporeditev potenciala za ustvarjanje dobička kot posledica
preoblikovanja
Prenos nečesa vrednega
Opredmetena sredstva
Neopredmetena sredstva
Prenos dejavnosti
Podizvajanje

Odškodnina preoblikovani osebi za odpoved ali pomembno spremembo
dogovorov
Plačilo za povezane transakcije po preoblikovanju
Izbira in uporaba metod za določanje transfernih cen za povezane
transakcije po preoblikovanju
Razmerje med nadomestilom za preoblikovanje in plačilom
po preoblikovanju
Primerjanje stanja pred preoblikovanjem in po njem
Prihranki zaradi lokacije

D.9 Posojila med povezanimi osebami
Dokazovanje tržnosti zunaj varnega pristana
Dokazovanje s kazalniki
Dokazovanje obrestne mere zunaj priznane

Združevanje denarnih sredstev
D.10 Dokumentacija o transfernih cenah
Predložitev dokumentacije povezanih oseb nerezidentk
Predložitev dokumentacije povezanih oseb rezidentk
Kodeks ravnanja v zvezi z dokumentacijo o TC za povezana podjetja v EU
Smernice OECD
Poročilo po državah
D.11 Poročanje o transakcijah s povezanimi osebami
Priloga 15 – podatki v zvezi s posojili med povezanimi osebami
Priloga 16 – podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju
med povezanimi osebami po 16. členu ZDDPO-2
Priloga 17 – podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju
med povezanimi osebami rezidenti po 17. členu ZDDPO-2
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D.12 Zloraba transfernih cen
Davčno (agresivno) načrtovanje, davčno izogibanje in davčne utaje
Razmerje med določbami konvencij in slovensko nacionalno zakonodajo
Novosti na področju mednarodne obdavčitve
D.13 Odprava dvojnega obdavčenja in postopek skupnega dogovora
Odprava dvojnega obdavčenja in postopek skupnega dogovora
na podlagi konvencije
Odprava dvojnega obdavčenja in postopek skupnega dogovora
na podlagi arbitražne konvencije EU
D.14 Vnaprejšnji cenovni sporazumi
Kaj je APA sporazum?
Trajanje in pogoji za sklenitev
Faze postopka sprejemanja
Predpriprava
Vloga za sklenitev sporazuma
Sklepanje in podpis
Spremljanje izvajanja

Kritične predpostavke v APA sporazumu
Sprememba sporazuma in veljavnost
Plačilo za sklenitev sporazuma
Avtomatična izmenjava med državami članicami

