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Predlagane spremembe
� Zakon o dohodnini

� Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

� Zakon o davčnem postopku

� Kaj nas čaka?

� Nov sveženj sprememb zgoraj omenjenih zakonov
� Prevetritev sistema „pavšalistov“?

� Zakon o davku na nepremičnine

Spremembe Zakona o dohodnini
� Sprememba lestvice za odmero dohodnine

Če znaša neto letna davčna osnova v evrih Znaša dohodnina 

Nad Do

8.021,34 16 %

8.021,34 20.400,00 1.283,41 + 27 % nad 8.021,34

20.400,00 48.000,00 4.625,65 + 34 % nad 20.400,00

48.000,00 70.907,20 14.009,65 + 41 % 39 % nad 48.000,00

70.907,20 22.943,45 + 50 % nad 70.907,20
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Sprememba pri olajšavah
� Sprememba dohodkovnega praga pri davčnih olajšavah

Če znaša skupni dohodek v evrih

Nad Do

10.866,37 11.166,37 6.519,82

11.166,37 12.570,89 4.418,64

12.570,89 3.302,70

Razbremenitev plače za poslovno 
uspešnost
Uvaja se razbremenitev dela plače za poslovno uspešnost po zakonu, ki ureja delovna razmerja, 
v višini 70 % povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji, če je izplačan enkrat v koledarskem 
letu vsem upravičenim delavcem hkrati in če so v splošnem aktu delodajalca določeni kriteriji in 
upravičenost vseh delavcev do dela plače za poslovno uspešnost, ali pa če niso upravičeni vsi 
delavci, pod pogojem, da je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za 
poslovno uspešnost po merilih in kriterijih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali 
dogovorjenih na način ali na podlagi te kolektivne pogodbe,
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Del plače za poslovno uspešnost

Bruto strošek 
delodajalca

1.000,00 €

Prispevki 329,09 €

Dohodnina (16 %) 63,34 €

NETO 607,77 €

Bruto strošek 
delodajalca

1.000,00 €

Prispevki 329,09 €

NETO 671,11 €

DO 31.12.2016 PO 1.1.2017

Nekatere druge spremembe 
� spremembe na področju obdavčenja kmetijske dejavnosti fizičnih oseb

� Ureja se status dvojnega rezidentstva.

�Jasnejša ureditev glede izobraževanja in usposabljanja v povezavi s promocijo zdravja na 
delovnem mestu

� Olajšava za donacije političnim strankam se ukinja.
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Sprememba DDPO
� Zvišuje se stopnja davka od dohodkov pravnih za dve odstotni točki, in sicer s 17 % na 19 %.

Nekatere druge spremembe
� Ukinitev olajšave za donacije političnim strankam.

� Amortizacija dobrega imena ni več davčno priznan strošek.
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Spremembe Zakona o davčnem postopku
� Predizpolnjeni obračun prispevkov za socialno varnost.

� Zamik plačila davčnega odtegljaja (likvidnostni zamik) pet dni.

� Sistemska ureditev zaračunavanja obresti, ki bremenijo davčnega zavezanca zaradi 
neizpolnjevanja davčnih obveznosti.

� Možnost predložitve davčnega obračuna v okviru davčnega inšpekcijskega nadzora (5 % obresti, 
brez glob)

Novosti 2016 in ZGD-1
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Novi SRS

• SRS 1 – 17

• SRS 20 – 23

• SRS 30 - 39
SRS

• PSR 1 -10 PSR

SRS 1
� Naložbene nepremičnine v gradnji niso več med opredmetenimi osnovnimi sredstvi. 

� Nabavno vrednost sredstev sestavljajo tudi stroški izposojanja, če njihova usposobitev traja dlje 
kot eno leto.

� Merjenje sredstev po začetnem pripoznanju:
� MODEL NABAVNE VREDNOSTI

� MODEL REVALORIZACIJE (ni več modela prevrednotenja)

� Po modelu revalorizacije se lahko merijo samo zemljišča in zgradbe (obvezna revizija)!!!
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Usredstveni stroški razvoja
Pred 2016

SREDSTVA 30.000 OBVEZNOSTI 30.000

Dolgoročna 10.000 KAPITAL 20.000

- med njimi stroški 

razvoja 4.000

- Osnovni kapital 7.500
- Preneseni dobički 

preteklih let 10.000
- Tekoči dobiček 2.500

Kratkoročna 20.000 Dolgovi 10.000

BILANČNI DOBIČEK 12.500 – 4.000 = 8.500

SREDSTVA 30.000 OBVEZNOSTI 30.000

Dolgoročna 10.000 KAPITAL 20.000

- med njimi stroški 

razvoja 4.000

- Osnovni kapital 7.500
- Preneseni dobički 

preteklih let 10.000
- Tekoči dobiček 2.500

Kratkoročna 20.000 Dolgovi 10.000

BILANČNI DOBIČEK 12.500

Po 1.1.2016

Samostojni podjetniki
� Posebnosti SRS 30 ter prilogi I in II

� Terjatve do podjetnika zmanjšujejo podjetnikov kapital.

� Količinsko enoto zaloge proizvoda in nedokončane proizvodnje ob začetnem pripoznanju 
ovrednoti po eni od metod iz SRS 14.

� Sredstva, ki jih uporablja za opravljanje dejavnosti, izkazuje v poslovnih knjigah.
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Podjetnikov kapital
Pred 2016

SREDSTVA 30.000 OBVEZNOSTI 30.000

Dolgoročna 10.000 Podjetnikov kapital
-15.000

Kratkoročna 20.000 Dolgovi 45.000

SREDSTVA 45.000 OBVEZNOSTI 45.000

Dolgoročna 10.000 Podjetnikov kapital

Kratkoročna ostala 
20.000

Dolgovi 45.000

Terjatev do 
podjetnika    15.000

Po 1.1.2016

Nekatere spremembe pri kontih
o Nov konto 017 – naložbene nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi

o 267 – kratkoročne obveznosti za prispevke za socialno varnost s.p. (ukinja se konto 283)

o Skupina 61 – pospravljeni kmetijski pridelki po pošteni vrednosti

o Ni več terjatve do podjetnika (stornirati konto 095 in obremeniti konto 919).
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Ostale spremembe
� Finančne naložbe v odvisne organizacije, pridružene organizacije in skupne podvige samo po 
nabavni vrednosti – odprava presežka iz prevrednotenja na pošteno vrednost.

� Določanje pomembnosti

� Konsolidiranje po novem (le velike skupine po MSRP, prostovoljno po PSR 10).

�Mikro gospodarskim družbam in organizacijam, ki niso zavezane k reviziji, ni potrebno 
obračunavati odloženih davkov.

Novi velikostni razredi po ZGD - 1 
� Mikro Majhna Srednja Velika

Povprečno število 
zaposlenih

Do 9 10 – 49 50-249 Nad 250

Čisti prihodki od 
prodaje v EUR

pod 700.000 Od 700.000 –
8.000.000

Od 8.000.000 –
40.000.000

Nad 40.000.000

Velikost aktive
v EUR

Pod 350.000 Od 350.000 do
4.000.000

Od 4.000.000 od 
20.000.000

Nad 20.000.000
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Poročanje AJPES
�Na podlagi bilančnih določb novele ZGD-1I, Slovenskih računovodskih standardov (2016) in 
Enotnega kontnega okvira je AJPES za leto 2016 za namen državne statistike in javne objave 
pripravil poenotene obrazce za predložitev podatkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza 
poslovnega izida za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in 
nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava. V bilančnih shemah so posebnosti le 
pri kapitalu in čistem poslovnem izidu.

�Na predlog uporabnikov bodo poslovni subjekti podatke predložili v evrih s centi, aplikacija LP 
za leto 2016 bo za vse vrste poslovnih subjektov imela vgrajene avtomatske seštevke.

495. člen ZGD – ohranjanje kapitala
� Premoženje, ki je potrebno za ohranitev osnovnega kapitala in vezanih rezerv, se družbenikom 
ne sme izplačati. V premoženje, ki je potrebno za ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala 
iz 475. člena tega zakona se ne štejejo posojila družbe družbeniku ali poslovodji ali njegovemu 
družinskemu članu, kot je opredeljen v sedmem odstavku 38.a člena tega zakona ali pravni osebi, 
v kateri ima družbenik ali poslovodja ali njegov družinski član ali vsi skupaj najmanj desetino 
upravljavskih pravic. Pravni posel, ki ni sklenjen v skladu s prejšnjim stavkom, je ničen.
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Ohranjanje kapitala
OK =???

SREDSTVA 22.500 OBVEZNOSTI 22.500

Dolgoročna 10.000 KAPITAL 12.500

- Osnovni kapital 7.500
- Preneseni dobički 

preteklih let 10.000
- Tekoča izguba 5.000

Kratkoročna 12.500 Dolgovi 10.000

Od tega posojilo lastniku
10.000

BILANČNI DOBIČEK 12.500 -10.000 < 7500

SREDSTVA 30.000 OBVEZNOSTI 30.000

Dolgoročna 10.000 KAPITAL 20.000

- Osnovni kapital 7.500
- Preneseni dobički 

preteklih let 10.000
- Tekoči dobiček 2.500

Kratkoročna 20.000 Dolgovi 10.000

Od tega posojilo 
lastniku 10.000

20.000-10.000 >7.500

Ni OK !!!

Nekaj poudrakov iz 
novih pojasnil FURS
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Napovedano poostreno inšpiciranje
� KONTROLA IZPLAČIL FIZIČNIM OSEBAM S POUDRAKOM NA POTNIH NALOGIH ALI MANJ 
OBDAVČENIH IZPLAČILIH (predvsem delo preko normiranih s.p.)

� KONTROLE TAKO IMENOVANE NEPOSLOVNE RABE IN DAVČNO NEPRIZNANIH STROŠKOV

� DAVČNE BLAGAJNE

� TRANSFERNE CENE 

� POSLI V DAVČNIH OAZAH

� „TVEGANE DEJAVNOSTI“ – preprodaja avtomobilov, gostinstvo…

Davek = 
osnova * 

17 %

Računovodske 
ocene in 

usmeritve

Iskanje 
alternativnih 

možnosti 
poslovanja

Izkoriščanje 
davčnih 
olajšav
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DAVČNA OPTIMIZACIJA

• Razlikujemo med:

• DAVČNO UTAJO

• DAVČNIM IZOGIBOM  - OPTIMIZACIJO
• Izkoriščanje vseh danih možnosti in olajšav

• DAVČNIM ZAOBIDENJEM
• Iskanje “lukenj v zakonu” 

27

Transferne cene

• Povezane osebe – neposredna ali posredna udeležba v upravljanju, 
nadzoru ali kapitalu (25 %), če obvladuje povezano osebo na podlagi 
pogodbe ali če se transakcije razlikujejo od transakcij med povezanimi 
osebami.

• Transfernih cen med rezidenti RS  ni potrebno ugotavljati, če sta oba 
zavezanca za davek od dohodkov pravnih oseb in v enakem davčnem 
položaju. Neenak položaj:
• ima davčno izgubo,

• ima nepokrito izgubo iz preteklih let

• ni plačnik davka,

• plačuje davek po stopnji 0 %.

28
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Davčno nepriznani odhodki
Davčno priznani stroški so samo tisti, ki so pripoznani kot posledica opravljanja dejavnosti ali so 
pogoj za opravljanje dejavnosti. Kot davčno nepriznane davčna uprava obravnava stroške, ki 
imajo značaj privatnosti in niso v skladu z običajno poslovno prakso. Naj navedemo nekaj 
primerov, ki jih kot pogoste izpostavljajo inšpektorji, pri nekaterih pa imamo tudi že sodno 
prakso:

◦ Nakup daril in drugih predmetov in storitev družinskim članom in drugim fizičnim osebam je sporen 
tako iz vidika davka od dobička, dohodnine in tudi z vidika priznavanja vstopnega DDV (sem spadajo tudi 
plačila tenis ur, pokalov za tekmovanja otrok…)

◦ Nedokazani stroški reprezentance, pogostitev… (ni dovolj samo navesti partnerje na računu, temveč 
morate dokazati poslovno potrebnost – vprašajo lahko tudi poslovne partnerje, ki ste jih navedli na 
računu…)

• Vprašanje – zaposlenemu smo povrnili stroške zdravniškega pregleda, ki 
ni obvezen. Ne želimo mu obračunati bonitete. Strošek bomo opredelili 
kot davčno nepriznan. Ali je to pravilno?

• Ne. Če ni obračunana boniteta, je sicer prav, da strošek opredelite kot 
davčno priznan, toda še vedno ostane vprašanje neobračunane bonitete 
po Zakonu o dohodnini.

30
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Merijo se po začetni, oziroma izvirni vrednosti

• Oslabitev terjatev – po SRS obvezna (po posameznih terjatvah ali pavšalno 
– metoda zapisana v internih aktih)

• Razlika med odpisom terjatve in popravkom vrednosti

• Davčno priznana oslabitev (popravek vrednosti) pa je - znesek odhodkov 
iz oslabitve v davčnem obdobju ne sme presegati manjšega od dveh 
zneskov:

• Zneska, ki je enak aritmetični sredini v preteklih treh davčnih obdobjih 
odpisanih terjatev

• Zneska 1 % obdavčljivih prihodkov davčnega obdobja

Poslovne terjatve

31

DAVČNO PRIZNAN ODPIS TERJATVE

• Odpis terjatev pa je davčno priznan
• na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem 

stečajnem postopku, - vprašanje – kaj če terjatve nismo prijavili 
v stečajni postopek???

• na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključeni prisilni 
poravnavi (za del neporavnanih terjatev),

• na podlagi neuspešno zaključenega izvršilnega postopka,
• če podjetje dokaže, da bi stroški sodnega postopka presegli 

znesek poplačila terjatev, da so bila opravljena vsa dejanja, ki bi 
jih za dosego poplačila terjatev skrbno opravil dober 
gospodarstvenik, oziroma da so nadaljnji pravni postopki 
ekonomsko neupravičeni.

• Odpis terjatev  po zgornjih kriterijih je v celoti davčno priznana 
(razen, če je bil prej davčno priznan popravek vrednosti)

32
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Nova pojasnila v zvezi z olajšavami za 
R&R
Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta v mesecu juniju in juliju 
2016 objavili dve splošni mnenji o uveljavljanju dejavnosti v okviru davčnih olajšav za raziskovanje in 
razvoj. 

Mnenji bistveno zaostrujeta pogoje za koriščenje davčnih olajšav za raziskave in razvoj. Zelo je 
poudarjen element novosti. Po novem pojasnilu je pomembno,  da je jasno dokazana novost na 
svetovnem nivoju (npr. recenzirana objava v znanstveni reviji, preizkus mednarodnega stanja 
tehnike…). 

Potrebno je navajanje konkretnega poimenskega mednarodnega stanja na RR področju ter trende, s 
čimer se izkazuje mednarodno poznavanje stanja. Kot stroške vlaganja v RR se po tem mnenju ne 
priznavajo:

◦ Razvoj programske opreme za poslovne aplikacije ter informacijskega sistema.
◦ Dodajanje funkcionalnosti uporabniškim programom.
◦ Ustvarjanje spletnih strani ali programov z uporabo obstoječih orodij.

Posebej opozarjamo še na določila, po katerih mora biti osebje, ki sodeluje v RR projektu, ustrezno 
usposobljeno, kar pomeni, da mora imeti ustrezno formalno izobrazbo in izkušnje

4. Splošno mnenje MGRT
� Mnenj ministrstva ni mogoče uporabljati na način, da bi se ožile v pravilniku opredeljene 
definicije, niti jih ni mogoče oziroma dovoljeno uporabljati retroaktivno.

�Lastnosti RR dejavnosti so novost, negotovost, ustvarjalnost, sistematičnost in ponovljivost.

� Dejstvo, da o RR dejavnosti oziroma projektu ni nikakršnih javnih objav, zapisov, podeljenih 
patentov, ni mogoče razlagati, da RR dejavnost pri zavezancu ne obstaja.

� Če ni predvidenih rezultatov, ni mogoče šteti, da RR dejavnosti sploh ni bilo.

� Ne glede na obliko in vrsto dokazila, s katero se izkazuje element novosti, kot je opredeljen s 
tem in prejšnjimi mnenji MGRT je za presojo obstoja novosti nujno poznati tudi vsebinsko 
opredelitev.
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HVALA ZA POZORNOST.


