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V tokratni izdaji Davčnih novic bi vas radi obvestili o sprejetih spremembah
Zakona o minimalni plači, o Uredbi o povračilu stroškov za službena
potovanja v tujino, o osnutku smernic poročanja o čezmejnih aranžmajih, o
začetku veljavnosti Multilateralnega instrumenta, novi znižani stopnji DDV
ter o predlogu spremembe Zakona o davku na motorna vozila.

Obvestilo o pravicah
in obveznostih pri
izplačilu plač

Opozarjamo na pravice in obveznosti pri določanju in izplačilu plačila za
delo, ki veljajo od 1. januarja 2020.

V letu 2020 znaša minimalna plača 940,58 evrov (bruto), pri čemer morajo
biti iz minimalne plače izločeni vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi
predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in
plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo
o zaposlitvi. Zakon tako spreminja le definicijo minimalne plače, s čimer
ostaja določanje izhodiščnih in osnovnih plač ter osnova za določanje višine
posameznih dodatkov nespremenjena.

Globe za primere kršitev določb Zakona o minimalni plači (ZMinP) ostajajo
nespremenjene in sicer od 3.000 do 20.000 eurov za delodajalca - pravno
osebo, ki stori prekršek in 1.000 do 2.000 za odgovorno osebo delodajalca.
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Sprememba Uredbe
o povračilu stroškov
za službena
potovanja v tujino

S 1.1.2020 je v veljavo stopila nova Uredba o povračilu stroškov za
službena potovanja v tujino (Uredba).

Podobno prejšnji Uredbi, bo nova Uredba urejala povračilo stroškov za
službena potovanja v tujino za javne uslužbence in funkcionarje v državnih
organih, samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih agencijah, javnih
skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah
javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali
proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Vendar, glede na to, da ni
posebne Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino za
zasebni sektor, se za določitev povračil za službena potovanja v tujino in
izbiro metodologije za določitev dnevnic za službena potovanja v tujino
uporablja zgoraj omenjena Uredba.

Glavne spremembe Uredbe so naslednje:
►

►
►
►
►
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zneski dnevnic, ki so določeni za posamezne države in nekatera
mesta, se bodo postopno vrnili na raven, preden je Vlada Republike
Slovenije le-te znižala (z namenom zmanjšanja izdatkov
proračunov):
od 1.1.2020 do 31.12.2020 bodo veljali zneski dnevnic iz 21. člena
Uredbe;
od 1.1.2021 naprej bodo veljali zneski dnevnic, ki so določeni v
Prilogi k Uredbi;
določena je dnevnica za službeno potovanje v tujino, če le-to traja
od 6 do 8 ur (25% dnevnice);
določbe o povrnitvi stroškov za plačilo zdravstvenih storitev so
spremenjene.

V primeru, da kolektivna pogodba družbe ali drug splošen dokument
podjetja, ki zavezuje delodajalca za izplačilo povračil stroškov v zvezi s
službeno potjo, ne določa metode za izračun zneska dnevnic, bi morali
upoštevati določbe in spremembe določb te Uredbe. Tudi, če se za namene
izplačila zneski znotraj kolektivne pogodbe razlikujejo od Uredbe, se za
potrebe neobdavčenih zneskov za povračilo stroškov uporabljajo zneski do
višine, ki so določni z Uredbo. Namreč, če bi kolektivna pogodba določala
višje zneske dnevnic kot Uredba, bi razlika med zneski določenimi s
kolektivno pogodbo in zneski določenimi z Uredbo predstavljala obdavčljiv
dohodek.
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Multilateralni
instrument MLI
oziroma Večstranska
konvencija

S 1.1.2020 je začel veljati Multilateralni instrument MLI oz.
Večstranska konvencija o izvajanju z mednarodnimi davčnimi
sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne
osnove in preusmerjanja dobička.

MLI je rezultat projekta OECD za reševanje problematike BEPS (angl.
Base Erosion and Profit Shifting), tj. strategij davčnega načrtovanja, ki
izkoriščajo vrzeli in neskladja v davčnih pravilih za umetno
preusmerjanje dobičkov na lokacije z nizko ali ničelno obdavčitvijo, kjer
je malo ali sploh ni nobene gospodarske aktivnosti, in imajo za
posledico manjše ali ničelno plačilo skupnega korporacijskega davka.

Večstranska konvencija pomembno vpliva na uporabo mednarodnih
sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčevanju in na mednarodno
davčno prakso. Davčni zavezanci morajo pravočasno upoštevati nove
določbe in preveriti vpliv na njihove transakcije.

5

Davčne novice januar

Posebna nižja DDV
stopnja 5 %

S 1. 1. 2020 se je začela uporabljati posebna nižja stopnja DDV v višini 5 %,
in sicer za dobave, vključno s knjižnično izposojo, knjig, časopisov in
periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih ali dobavljenih elektronsko ali oboje
(vključno z brošurami, letaki in podobnim gradivom, otroškimi slikanicami,
knjigami za risanje ali pobarvankami, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu,
zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), razen gradiv, ki so v celoti
ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oziroma ki jih v celoti ali v
pretežnem delu tvorijo video vsebine ali avdio glasbene vsebine.

Posebna nižja stopnja DDV v višini 5 % za zgoraj navedene dobave se
uporablja že za dobave, opravljene od vključno 1. 1. 2020 dalje. V primeru,
kjer je bilo dano predplačilo v letu 2019 za dobavo, ki se bo opravila v 2020,
in obveznost obračuna nastane ob prejemu predplačila, se po pojasnilu FURS
uporablja stopnja, veljavna v času nastanka obveznosti obračuna, t.j. v 2019,
ko je veljala višja (9,5%) stopnja. Finančna uprava opozarja, da bo sprva
opravljala preventivne preglede, kar pomeni, da bo opozarjala na morebitne
napake, nato pa tudi nadzore.

Podrobnejše informacije glede uporabe nove nižje DDV stopnje so objavljene
na spletni strani Finančne uprave RS.
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Osnutek smernic o
poročanju o
čezmejnih aranžmajih

Finančna Uprava Republike Slovenije (FURS) je 11. decembra 2019 objavila
osnutek Pojasnil - Mednarodna izmenjava / DAC6; poročanje o čezmejnih
aranžmajih. Osnutek predstavlja podrobnejši opis o uvedbi Direktive Evropske
unije o obveznem razkritju in izmenjavi o čezmejnih davčnih aranžmajih
(imenovana tudi DAC6 ali Direktiva). Osnutek je usklajen z Direktivo in služi
za celovito razumevanje pravil o obveznem razkritju (MDR).

Osnutek med drugim vsebuje:
► Definicijo, kaj ”čezmejni aranžma” je, kdo je zavezan k poročanju in na kaj
morajo biti posredniki (in zadevni davčni zavezanci) previdni, ko poročajo.
Posredniki (in zadevni davčni zavezanci) morajo o aranžmaju poročati v
okviru splošnega roka 30 dni, pri čemer se trenutek nastanka obveznosti
nekoliko razlikuje glede na vlogo poročevalca in glede na vrsto aranžmaja.
Kot je razvidno iz osnutka, so iz te obveznosti pod določenimi pogoji
izvzeti samo odvetniki v skladu s privilegijem poklicne molčečnosti,
► pojasnilo o kaznih, ki jih davčni organ lahko naloži, če posredniki in zadevni
davčni zavezanci ne poročajo, ne poročajo pravočasno ali sporočijo lažne
podatke, ter
► več informacij glede prepoznavnih značilnosti, imenovane "Hallmarks" in
njihovi uporabi pri določanju, ali je potrebno aranžma poročati.

Na splošno lahko zaključimo, da osnutek služi za boljše razumevanje
poročanja o čezmejnih aranžmajih kot celote. O nadaljnji vsebini osnutka vas
bomo obveščali. Pomembno je, da davčni zavezanci sproti preverijo vpliv
novih zahtev po poročanju za primere njihovih čezmejnih transakcij.
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Predlog
Predlog sprememb
sprememb
Zakona o davku na
Zakona
motorna
o davku
vozila
na motorna vozila

Ministrstvo za finance je 14. januarja 2020 objavilo predlog sprememb
Zakona o davku na motorna vozila.

Cilj spremembe Zakona o davku na motorna vozila je pospešitev in
avtomatizacija odmere DMV, preprečitev znatnega dviga obdavčitve novih
motornih vozil s 1. 1. 2021, zaradi prehoda na novo metodologijo merjenja
izpustov CO2. Prav tako je cilj novega zakona odprava dodatnega davka na
motorna vozila (t.i. luksuzni davek), ki je bil uveden z zakonom, ki ureja
uravnoteženje javnih financ in je veljal za motorna vozila z večjo prostornino
motorja.

S prenovo zakona se ureja enotni davek na motorna vozila in ne več osnovni
davek in dodatni davek na motorna vozila.

O nadaljnjih predlogih sprememb DMV vas bomo sproti obveščali.
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Spremembe Zakona o davku o dohodkov
pravnih oseb
Spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, o katerih
smo poročali v naših oktobrskih novičkah, so veljavne od 1.1.2020.
Če potrebujete več informacij o spremembah, nas prosimo
kontaktirajte.

Kako vam lahko EY pomaga
EY vam pomaga slediti spremembam in vam nudi pregled področij, na katere
vplivajo spremembe davčne zakonodaje. Pomagamo vam lahko tudi pri
pripravi na spremembe in pri ugotavljanju učinkov predlaganih sprememb. EY
vam prav tako lahko pomaga raziskati priložnosti davčne optimizacije na
področju dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb v obsegu novih
zakonskih mej.
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EY Slovenija – Davčni oddelek

Matej Kovačič, Partner, Vodja davčnega oddelka
►
►

T: +386 1 583 17 62
E: matej.kovacic@si.ey.com
Matej svetuje strankam glede davka od dohodka pravnih oseb, mednarodnih davkov ter
transfernih cen.
Ima bogate izkušnje s svetovanjem domačim in tujim strankam o davčnih vidikih transakcij
(prevzemi, odsvojitve, združitve, delitve in likvidacije).

Lucijan Klemenčič, Senior Manager
►
►

T: +386 1 583 17 21
E: lucijan.klemencic@si.ey.com
Lucijan svetuje strankam glede dokumentacije za transferne cene in obdavčitve stalnih
poslovnih enot.
Ima večletne izkušnje s svetovanjem domačim in tujim podjetjem o davčnih vidikih
prestrukturiranja in postopkih davčnega nadzora.

Mojca Lukač, Senior Manager
►
►

T: +386 1 583 17 31
E: mojca.lukac@si.ey.com
Mojca svetuje strankam na področju dohodnine, socialnih prispevkov, plač in imigracije.
Ima izkušnje s svetovanjem na področju človeških virov in delovnega prava.

Iris Bajec, Senior Manager
►
►

T: +386 1 583 17 12
E: iris.bajec@si.ey.com
Iris je specializirana za računovodstvo, skladnost s slovensko zakonodajo in poročanje.
Ima obširne izkušnje na področju davčnega svetovanja pri transakcijah in s pripravo ter
pregledom obračunov davka od dohodkov pravnih oseb in računovodskih izkazov.

Dina Ćosić, Senior Manager
►
►

T: +386 1 583 18 78
E: dina.cosic@si.ey.com
Dina je specializirana za področje računovodstva, poročanja in obračunavanja plač.
Ima izkušnje predvsem na različnih področjih računovodstva in davčne skladnosti za lokalne in
mednarodne stranke.

Anka Pogačnik, Manager
►
►

T: +386 1 583 17 54
E: anka.pogacnik@si.ey.com
Anka svetuje strankam predvsem na področju DDV in drugih posrednih davkov.
Ima bogate izkušnje na področju davčnega svetovanja v zvezi s kompleksnimi davčnimi
vprašanji, skrbnih pregledov in postopkov DDV optimizacije.

Klemen Klemenčič, Manager
►
►
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T: +386 1 583 17 55
E: klemen.klemencic@si.ey.com
Klemen se osredotoča na podjetniško davčno svetovanje, skrbne preglede in dohodnino.
Svetoval je številnim domačim in mednarodnim strankam glede učinkovitega mednarodnega
prestrukturiranja in davčnih vidikom združitev, prevzemov, odtujitev in drugih investicijskih
projektov.
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EY | Revizija | Davki | Poslovno svetovanje
O EY
EY je vodilno podjetje na področju storitev revizije, davkov in poslovnega svetovanja.
Naše ugotovitve in visoko kakovostne storitve, ki jih posredujemo našim strankam,
vzpostavljajo zaupanje v kapitalske trge in gospodarstva po vsem svetu. Naši izjemni
strokovnjaki vodijo delovne skupine, ki so zavezane k izpolnitvi obvez, do vseh naših
deležnikov. Pri tem imamo pomembno vlogo pri ustvarjanju boljšega poslovnega
okolja za naše zaposlene, naše stranke in našo širšo družbeno skupnost.
EY predstavlja globalno organizacijo in se lahko nanaša na eno ali več družb članic
globalne mreže Ernst & Young Global Limited, od katerih je vsaka ločena pravna
oseba. Ernst & Young Global Limited je družba omejena z garancijo in registrirana v
Angliji, ki ne izvaja storitev za stranke. Za več informacij vas prosimo, da obiščete
našo spletno stran ey.com.

Ernst & Young Svetovanje, d.o.o.
Dunajska cesta 111
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 583 17 24
E-mail: info@si.ey.com
© 2019 Ernst & Young Svetovanje, d.o.o.
Vse pravice pridržane. ED None.
To poročilo je izključno splošne in informativne narave, zato se ne nanašajte nanj za
računovodske, davčne ali druge strokovne nasvete. Prosimo, da se za specifične
nasvete obrnete na vaše svetovalce.
ey.com/si

