Spoštovani !

Te dni smo bili s strani vlade ponovno deležni sprememb na področju obdavčenja. Nekatere se nas
dotaknejo bolj, druge manj. Kakorkoli, ni odveč, da jih še enkrat pogledamo.
Stopnja obdavčitve davka od dohodka pravnih oseb se znižuje. Do sedaj smo plačevali 20 %, za leto
2012 bo stopnja znašala 18 % in potem vsako leto 1 odstotno točko manj, do ciljne stopnje 15 % v letu
2015.
Davčna stopnja za obdavčitev pri izplačilu dobička za lastnike - fizične osebe (dividend) se z letom
2013 zvišuje na 25 % (do sedaj 20 %).
Če imate v svojih poslovnih knjigah izkazane nerazporejene dobičke iz preteklih let, razmislite o
izplačilu le teh do konca tega leta, kajti naslednje leto bo izplačilo dražje. Letos še plačate 20 %
dohodnine, kasneje pa bo obdavčitev 25 %, v kolikor boste želeli na tak način izplačati denar iz
podjetja.
Prav tako je v letu 2012 z 20 % obdavčitvijo možno izplačati še dobiček za tekoče leto v smislu
232.člena Zakona o gospodarskih družbah. Narediti je potrebno vmesno bilanco za leto 2012 in
sprejeti ustrezen sklep. Torej, če vam finančna situacija dopušča, razmislek tudi o tem.

V nadaljevanju pa še na kratko….
spremembe obdavčitev po Zakonu o uravnoteženju javnih financ Uradni list RS, št- 40/12 z dne
30.5.2012

ZAKON O DOHODNINI
• 1.1.2013 spremeni se mejni znesek med drugim in tretjim dohodninskim razredom (15.681 eur
se spremeni na 18.534 eur);

• 1.1.2013 za leti 2013 in 2014 se uvede še četrti dohodninski razred s stopnjo 50 % za davčno
osnovo nad 69.313 eur;

• 1.1.2013 spremeni se davčna stopnja za dohodke iz kapitala (dividende, obresti, dobiček iz
kapitala) iz 20 % na 25 %. Pri dobičku iz kapitala ostajajo stopnje 5%,10%,15%;

ZAKON O DAVKU OD DOBIČKA OD OSVOJITVE IFI
• 1.1.2013 spremeni se stopnja davka od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov od
drugega do konca petega leta iz 20 % na 25 %

DODATNI DAVEK NA MOTORNA VOZILA
• 1.7.2012 uvedena je dodatna obveznost iz naslova DMV v obliki dodatnega davka, ki je
odvisna od prostornine motorja za osebna vozila od 2500 cm3 do 2999 je stopnja 8 %, 3000 –
3499 cm3 je stopnja 13 %, nad 4000 cm3 je stopnja 13 % ter za motorna kolesa, trikolesa in
štirikolesa od 1000 cm je stopnja 3 5 %.
• Davčni zavezanci so navedeni v 4. členu Zakona o davku na motorna vozila (proizvajalec,
oseba, ki pridobi motorno vozilo v drugi državi članici, uvoznik motornih vozil – carinski
dolžnik.

KONCESIJSKA DAJATEV OD PREJEMKOV, IZPLAČANIH DIJAKOM IN ŠTUDENTOM
• 1.6.2012 koncesijske dajatve se obračunajo po 23 %.
• Do 31.12.2012 se 63 % obračunanih koncesijskih dajatev nakaže v proračunski sklad
ministrstva, pristojnega za delo in 17,4 % za delovanje ŠOS, organizaciji, ki posreduje začasna
in občasna dela se prizna 19,6 % obračunanih sredstev koncesijske dajatve.
• Od 1.1.2013 pa se 67 % koncesijske dajatve nakaže ministrstvu za delo, 16,5 % ŠOS-u in ŠS
16,5 %. Zavezanci so ŠS.

DODATNI DAVEK OD PLOVIL
• 1.1.2013 spremembe poglejte v 5., 5. a in 6. členu Zakona o davku na vodna plovila – navaja
jih 121. do 123. člen ZUJF.

DAVEK NA DOBIČEK ZARADI SPREMEMBE NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČ – nov davek
• 31.5.2012 – zavezanec za davek je prodajalec zemljišča, ki se ob odsvojitvi šteje za zemljišče
za gradnjo stavb.
• Davčna osnova je razlika med vrednostjo zemljišča ob odsvojitvi zmanjšano za stroške
odsvojitve, in vrednostjo zemljišča ob pridobitvi, povečano za stroške pridobitve. Za stroške
pridobitve oziroma odsvojitve se uporablja Zdoh-2.
• Stopnje davka so naslednje: 25 %, če je od spremembe namembnosti do prodaje minilo manj
kot 1 leto, 15% če je minilo 1 leto do manj kot 3 leta, 5 % če je minilo 3 do vključno 10 let.
• Odmera davka je v roku 30 od dneva vložitve.
DAVEK NA NEPREMIČNO PREMOŽENJE VEČJE VREDNOSTI – nov davek
• 31.5.2012 – začasni ukrep za obdobja druga polovica 2012, za leti 2013 in 2014.
• Obdavčijo se nepremičnine na območju RS kot so po stanje na dan 1.1. (za leto 2012 pa na
dan prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen ZUJF) leta, za katero se
davek odmerja, določene v registru nepremičnin, ki pripadajo istemu lastniku, kadar njihova
skupna vrednost znaša najmanj 1 mio eur.
• Davčni zavezanec je fizična ali pravna oseba, ki je evidentiran kot lastnik.
• Davčna osnova je seštevek posplošene tržne vrednosti nepremičnin v lasti istega lastnika.
• Vir podatkov za obdavčitev je GURS.
• Davčna stopnja je 0,5 %, kadar znaša davčna osnova 1 mio do 2 mio eur in 1,0 %, če je
davčna osnova nad 2 mio eur. Za leto 2012 se davčna obveznost zmanjša za 50 %.
• Odmera se izvede v roku 3 mesece po uveljavitvi.
• Odmera za 2013 in 2014 se izvede do 31.5. za tekoče leto.
Vir:

-

www.superdavki.com
ZUJF

Vroč pozdrav iz računovodstva !

Vida Horvat

Vredni ste najboljše storitve !

