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Novosti v letu 2018
� Zakon o čezmejnem Izvajanju storitev  (ZČmiS)

� Novela Zakona o dohodnini ZDoh-2S

� Splošna Uredba EU o varstvu podatkov (GDPR)

� Spremembe SRS 

� Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)



Nova pravila 
čezmejnega 
opravljanja storitev 
in dohodninske 
obravnave povračil 
stroškov

Sprememba od 1.1.2018



Zaposleni 
poslan na 
delo v tujino

Sočasno delo 
v več državah 

Napotitev

Kratkotrajna 
napotitev

Dolgotrajna 
napotitev

Službena pot

Enaka davčna 
obravnava kot 
do sedaj

Kratkotrajna 
napotitev

Dolgotrajna 
napotitev



Spremembe pri 
normirancih

Sprememba od 1.1.2018



Novosti po 1.1.2018 – nov prag za 
obvezen izstop iz sistema
�Ne glede na dvanajsti odstavek tega člena mora zavezanec, 
� čigar povprečje prihodkov iz dejavnosti, ugotovljenih po pravilih o računovodenju, dveh zaporednih 

predhodnih let presega 150.000 eurov, 

�oziroma zavezanec iz šestega odstavka tega člena, čigar povprečje prihodkov dveh zaporednih 
predhodnih let presega 150.000 eurov na nosilca in na drugega člana kmečkega gospodinjstva, ki je 
vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot kmet oziroma član kmečkega 
gospodinjstva,

za davčno leto ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov in voditi 
ustrezne poslovne knjige, evidence in poslovno poročilo, ki jih je dolžan voditi za ugotavljanje 
davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.

Pozor  - pogoji za vstop se niso spremenili!



DAVČNI 
ZAVEZANEC A 
(POLNO 
ZAVAROVAN)

DAVČNI 
ZAVEZANEC B
(„POPOLDANEC“)

DAVČNI 
ZAVEZANEC C
(POLNO 
ZAVAROVAN)

DAVČNI 
ZAVEZANEC D

PRIHODKI 2016 90.000 90.000 130.000 50.000

PRIHODKI 2017 110.000 110.000 120.000 300.000

OBVEZEN IZSTOP 
DO 31.12.2017

NE DA DA NE

OBVEZEN IZSTOP 
PO 1.1.2018

NE NE NE DA



Novosti po 1.1.2018 - Kaj se šteje v 
prihodke?
V prihodke se štejejo:

1. v primerih iz osmega odstavka tega člena tudi:

- prihodki zavezanca, doseženi pred prenehanjem opravljanja dejavnosti,

- prihodki družbe, zavoda ali primerljive osebe po tujem pravu,

- prihodki osebe, ki je prevzela del podjetja zavezanca, in

- prihodki osebe, ki je prenesla podjetje ali del podjetja na zavezanca,

doseženi v obdobju iz tretjega in šestega odstavka tega člena, pri čemer se upoštevajo prihodki iz 
dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter

2. prihodki iz dejavnosti povezanih oseb, razen če zavezanec dokaže, da glavni ali eden od 
glavnih razlogov za shemo poslovanja ni izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove 
z upoštevanjem normiranih odhodkov – novost!



Primer
1. Janez je samostojni podjetnik (arhitekt) in je obdavčen po sistemu normiranih odhodkov.  Pri 
njem je zaposlena tudi njegova žena, ki je prav tako arhitekta. V zadnjem letu sta imela 250.000 
€ prihodkov. V letu 2018 žena ustanovi svoj s.p. in storitve arhitektke zaračunava samo. Tudi ona 
se je registrirala kot normiranka.

2. Peter je lastnik proizvodnega podjetja, ki ima letno cca 1.000.000 € prihodkov. Peter je 
ustanovil tudi s.p. in storitve montaže, ki jih je prej zaračunaval preko podjetja, sedaj strankam 
zaračunava kot s.p.. Kot samostojni podjetnik je obdavčen po sistemu normiranih odhodkov.

3. Mojca je samostojna podjetnica in ima računovodski servis. Njen brat je davčni svetovalec.

4. Jana je samostojna podjetnica in ima kozmetični salon. Njen mož je avtomehanik in je tudi 
samostojni podjetnik. Oba sta obdavčena po sistemu normiranih odhodkov.



Novosti – maksimalna meja odhodkov
59. člen Zdoh-2: Pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca iz tretjega in četrtega odstavka 48. 
člena tega zakona, se upoštevajo normirani odhodki v višini 80 % prihodkov, vendar ne več kot 
40.000 eurov, ali 80.000 eurov, če je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, 
pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno 
zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.



Primerjalni pregled učinka maksimalno 
priznanih odhodkov

Primer 1 Primer 2

2017 2018 2017 2018

Prihodki 100.000 100.000 300.000 300.000

Normirani odhodki 80.000 80.000 240.000 80.000

Davčna osnova 20.000 20.000 60.000 220.000

DAVEK 4.000 4.000 12.000 44.000



Uredba o 
varstvu osebnih 
podatkov GDPR

Sprememba od 25.5.2018



Splošno o GDPR
� Osebni podatek pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim in določljivim 
posameznikom. 

� Določila GDPR moramo spoštovati vsi, ki obdelujemo zgoraj opisane osebne podatke fizičnih 
oseb. Pozor – beseda »obdelovanje« je mišljena zelo široko in zajema zbiranje, beleženje, 
urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje, vpogled, uporabo… 

�Podlage za pridobitev osebnih podatkov:
� obveznosti, ki jih nalaga pravnih red,

� za namene izpolnjevanja in sklenitve pogodbe,

� za zaščito življenjskih interesov posameznika,

� zaradi zakonitih interesov upravljalca,

� na podlagi privolitve.



Zakon o 
preprečevanju 
pranja denarja in 
financiranja 
terorizma

Sprememba od 1.1.2017



Spremembe SRS

Sprememba od 1.1.2019



Sprememba SRS 15 - Prihodki 
15.13. Organizacija pripozna prihodek od prodaje, ko izpolni (ali izpolnjuje) pogodbeno obvezo. 
Pogodbena obveza je izvršitvena obveza organizacije, da kupcu dobavi ali opravi pogodbeno 
dogovorjeno (obljubljeno) blago ali storitve. Izvršitveno obvezo organizacija izpolni (ali 
izpolnjuje) s prenosom pogodbeno dogovorjenega blaga ali storitve kupcu.

15.15. Organizacija prenese obvladovanje blaga ali storitve in s tem izpolni oziroma izpolnjuje 
izvršitveno obvezo, in sicer v določenem trenutku ali postopoma. 

Organizacija prenese obvladovanje blaga ali storitve postopoma, če kupec obvladovanje 
prevzema sočasno (pomeni hkrati oziroma tekoče) z napredkom organizacije pri izpolnjevanju 
takšne obveze. 



Sodila za presojo prenosa obvladovanja 
nad sredstvom na kupca 
� organizacija ima trenutno pravico do plačila nad sredstvom,

� kupec ima lastninsko pravico do sredstva, 

� organizacija je prenesla fizično posedovanje sredstva,

� kupec prevzame pomembna tveganja in koristi na osnovi lastništva sredstva,

� kupec je sprejel sredstvo.



Postopen prenos obvladovanja blaga in 
storitev

Merila:

� Kupec istočasno z izvrševanjem obveze pridobiva in porablja koristi iz njenega naslova.

� Izvrševanje obveze s strani organizacije ustvari ali poveča sredstvo, ki ga ves čas njegovega 
ustvarjanja oziroma povečanja obvladuje kupec.

� Sredstva, ki se ustvarja, ni mogoče porabiti na drug način, kot je predviden v pogodbi, pri 
čemer ima organizacija izvršljivo pravico do plačila.

Metode: Metoda izložkov. Metoda vložkov, Metoda za merjenje napredka

Posebnosti: odložena dobava, prodaja za plačilo vnaprej,  stroški pregledov in popravil v prodajni 
ceni, stroški vgraditve, pravica do vračila blaga…



Ločeno izkazovanje izvršitvenih obvez
Ni obvezno za organizacije, ki se po ZGD uvrščajo med majhna ali mikro podjetja.

SRS 15.18. Ob sklenitvi pogodbe s kupcem mora organizacija opredeliti vse v pogodbi vsebovane izvršitvene 
obveze. Kot samostojna (ločena) izvršitvena obveza se opredeli vsaka obveza za prenos blaga ali storitve kupcu: 

a) ki jo je v kontekstu pogodbe mogoče opredeliti ločeno od drugih pogodbenih obvez za prenos blaga ali storitev 
in 

b) kupec lahko pogodbeno dogovorjeno blago ali storitev uporablja samostojno ali skupaj z drugimi razpoložljivimi 
oziroma enostavno dostopnimi viri (sredstvi). Dejstvo, da organizacija redno prodaja blago ali storitev ločeno, bi 
na primer kazalo, da lahko kupec uporablja blago ali storitev samostojno ali v povezavi z drugimi enostavno 
dostopnimi viri. 

Če neke obveze za prenos blaga ali storitve kupcu v kontekstu pogodbe ni mogoče opredeliti ločeno od drugih 
obvez za prenos blaga ali storitev, potem jo je treba združiti z drugimi obvezami, dokler ne nastane celota, ki 
izpolnjuje pogoje za pripoznanje kot samostojna (ločena) izvršitvena obveza. 

15.19. Kot samostojno (ločeno) izvršitveno obvezo je treba pripoznati tudi v pogodbi dano možnost kupcu za 
pridobitev dodatnega blaga in/ali storitev, kadar takšna možnost predstavlja stvarno pravico, ki je kupec ne bi 
prejel, če ne bi sklenil osnovne pogodbe



Pri določanju transakcijske cene se upoštevajo učinki: 

– variabilnega nadomestila, 

– obstoja pomembne sestavine financiranja v pogodbi, 

– nedenarnega nadomestila in 

– nadomestila, ki se plača kupcu. 

Kadar pogodba vsebuje več izvršitvenih obvez, se transakcijska cena na posamezno izvršitveno obvezo 
razporedi v znesku, ki ustreza znesku nadomestila, do katerega organizacija pričakuje, da bo 
upravičena v zameno za prenos blaga ali storitve kupcu. Transakcijska cena se na posamezne 
izvršitvene obveze razporedi sorazmerno glede na samostojne prodajne cene ločenega blaga in/ali 
storitev v pogodbi. Samostojna prodajna cena je cena, po kateri bi organizacija blago ali storitev 
ločeno prodala kupcu. Najboljši dokaz samostojne prodajne cene je cena blaga ali storitve, po kateri 
organizacija proda zadevno blago ali storitev ločeno v podobnih okoliščinah in podobnim kupcem. 



Spremembe SRS - najemi
� Najemnik mora pripoznati pravico do uporabe sredstva iz najema.

� Najemnik mora pripoznati vse najemne pogodbe (izločitev razvrščanja na poslovni najem in 
finančni najem).

� Pri najemodajalcih ni bistvenih sprememb.

� Izjeme:

- kratkoročni najem

- vrednost posameznega sredstva pod 10.000 €

- organizacije, ki se po določilih ZGD uvrščajo med majhna ali mikro podjetja



Bilanca stanja po sedanjih SRS
AKTIVA 300.000 PASIVA 300.000

DOLGOROČNA SREDSTVA 50.000 KAPITAL 200.000

- Neopred. nolgoročna sredstva 10.000

- Nepremičnine DOLG. IN KRAT. 
OBVEZNOSTI

100.000

- Oprema 40.000 - Finančne obveznosti

KRATKOROČNA SREDSTVA 250.000 - Druge obveznosti 5.000

KRATK. OBVEZNOSTI 95.000

Delež dolgov v financiranju =
100.000/300.000= 0,33



Učinek nakupa nepremičnine po sedanjih 
SRS
AKTIVA 600.000 PASIVA 600.000

DOLGOROČNA SREDSTVA 350.000 KAPITAL 200.000

- Neopred. nolgoročna sredstva 10.000

- Nepremičnine 300.000 DOLG. IN KRAT. 
OBVEZNOSTI

400.000

- Oprema 40.000 - Finančne obveznosti 300.000

KRATKOROČNA SREDSTVA 250.000 - Druge obveznosti 5.000

KRATK. OBVEZNOSTI 95.000

Delež dolgov v financiranju = 
400.000/600.000= 0,67



Bilanca stanja po novih SRS (in MSRP)
AKTIVA 570.000 PASIVA 570.000

DOLGOROČNA SREDSTVA 320.000 KAPITAL 200.000

- Neopred. nolgoročna sredstva
- Pravica do uporabe

10.000
270.000

- Nepremičnine DOLG. IN KRAT. 
OBVEZNOSTI

370.000

- Oprema 40.000 - Finančne obveznosti 270.000

KRATKOROČNA SREDSTVA 250.000 - Druge obveznosti 5.000

KRATK. OBVEZNOSTI 95.000

Delež dolgov v financiranju = 
370.000/570.000= 0,65

NAJEMNINA 3.000, NAJEMNA POGODBA ZA 10 LET, DISKONTNA STOPNJA 2 %



Vpliv na IPI, DDPO???
Dosedanji SRS Novi SRS

PRIHODKI 1.000.000 1.000.000

Stroški materiala + dela 500.000 500.000

Stroški storitev 100.000 70.000

- od tega najemnina 30.000

Amortizacija 100.000 127.000

- od tega amortizacija PDO 27.000

Ostali stroški 50.000 50.000

DOBIČEK IZ POSLOVANJA 250.000 253.000

Ostali prihodki in odhodki -5.400

- obresti 5.400

BRUTO DOBIČEK 250.000 247.600

EBITDA 350.000 380.000



Sprememba 
Zakona o davku 
na dodano 
vrednost



Opredelitev kuponov in določitev davčne 
osnove in obveznosti za DDV
� Za namene DDV je kupon plačilni instrument, v zvezi s katerim obstaja obveznost, da se sprejme kot 
plačilo ali delno plačilo za dobavo blaga ali opravljanje storitev, pri čemer so blago, ki bo dobavljeno, 
ali storitve, ki bodo opravljene, ali identiteta dobaviteljev, navedeni na samem instrumentu ali v 
pripadajoči dokumentaicji, vključno s pogoji uporabe takšnega instrumenta.

�Enonamenski kupon je kupon, v zvezi s katerim sta ob njegovi izdaji znana kraj dobave ali opravljanja 
storitev, na katere se nanaša kupon, in DDV, ki ga je treba plačati za navedeno dobavo ali storitev.
�Prenos takega kupona se šteje kot dobava blaga

� Obveznost izdaje računa

� Ob dejanski izročitvi pa ni treba izdati računa

�Druga oseba izdaja račune v imenu in za račun izdajatelja, predmet DDV zavezanca, ki deluje v imenu druge 
osebe je le storitev posredovanja…

�Večnamenski kupon – pri prenosu večnamenskega kupona ne nastane obveznost obračuna DDV, ta 
nastane pri dobavi blaga in storitev



Opravljanje telekomunikacijskih in 
elektronskih storitev
Skladno s spremembami ZDDV-1 se ne glede na osnovno pravilo v primeru, ko izvajalec storitev s 
sedežem, ali če nima sedeža, stalnim oziroma običajnim prebivališčem v Sloveniji, opravi storitve 
za osebe, ki niso davčni zavezanci, v druge države članice v višini, ki ne preseže 10.000 evrov 
letnega prometa v tekočem ali predhodnem koledarskem letu, šteje kraj opravljanja storitev 
država, kjer ima izvajalec storitev sedež ali stalno oziroma običajno prebivališče (v skladu z 
načelom države članice sedeža izvajalca). 

S tem se jim omogoči, da pri majhnem obsegu dobav zanje ne nastanejo dodatni stroški, 
povezani s spoštovanjem pravil glede DDV v drugih članicah potrošnje njihovih storitev, bodisi z 
uporabo posebne ureditve mini VEM bodisi z neposredno registracijo za namene DDV v vseh 
državah članice potrošnje.



Ukinitev izjav za transakcije z 
nepremičninami
Sprememba 45. člena ZDDV-1 pomeni odpravo obveznosti predložitve izjav o izbiri načina 
obdavčitve za transakcije po 31.12.2018.

Predlaga se, da davčna zavezanca na zahtevo davčnega organa dokažeta obstoj predhodnega 
dogovora o obdavčitvi transakcije z nepremičnino pred opravljeno dobavo, v pisni obliki. 
Dogovor mora vsebovati najmanj identifikacijsko številko za DDV davčnih zavezancev, njuno 
vlogo pogodbene stranke ter navedbo nepremičnine, na katero se nanaša.



Ukinitev prijave obračunavanja DDV po 
posebni ureditvi
Zakonodajalec kot razlog ukinitve navaja, da gre še za eno administrativno razbremenitev za 
davčne zavezance, ki obračunavajo DDV od dosežene razlike v ceni in davčni organ, s katero se 
odpravi formalni pogoj prijave za obračunavanje DDV za uporabo te posebne ureditve.

Za izbiro obdavčitve v okviru te posebne ureditve ostajajo v veljavi vsi vsebinski pogoji, ki jih bo 
davčni organ preverjal v postopkih nadzora nad pravilnostjo in pravočasnostjo obračunavanja 
DDV



Popravljanje napak in samoprijava
Po novih pravilih se ZDDV-1 v določilih instituta samoprijave usklajuje z določili ZDavP-2 tako, da 
se določi enotna obrestna mera v zvezi s popravljanjem napak v obračunu DDV in v zvezi s 
predložitvijo obračuna DDV na podlagi samoprijave, v fiksnem znesku v višini 3 % letno.

Na novo se določi pogoj, da se predloženi obračun po izteku zakonskega roka šteje za 
samoprijavo, če davčni zavezanec premalo izkazan davek v obračunu DDV in 3 % letne obresti 
plača hkrati s predložitvijo obračuna DDV na podlagi samoprijave



Hvala za pozornost in uspešno delo še naprej!


