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PREDGOVOR 
 
Država pobira različne vrste davkov, ki jih nenehno spreminja in dopolnjuje. Skozi zgodovino 
so se davčni sistemi velikokrat spremenili. Davčne sisteme sprejema v imenu države človek, 
ki mora vedno znova iskati takšne rešitve in sprejemati takšne odločitve, ki naj bi bile v 
zadovoljstvo vsem. Vendar pa velikokrat določeni davek zaradi sprememb okoliščin, v 
katerih je bil postavljen in v katerih se je zdel dober, postane neuporaben. Zato država išče 
vedno nove in primernejše rešitve. Odločitev, ki jo je država sprejela v programu reform, je, 
da bi naredila korenite spremembe na področju slovenskega gospodarstva. V okviru davčnih 
reform naj bi bila uvedena enotna davčna stopnja, ki naj bi povečala konkurenčnost, 
dolgoročni razvoj in prinesla lepšo prihodnost vsem državljanom Slovenije.  
 
Diplomska naloga z naslovom »Vpliv enotne davčne stopnje na uspešnostni in finančni 
položaj podjetnika posameznika v kmetijstvu« je nastala z namenom pokazati, da bi davčne 
reforme, ki jih načrtuje država, na področju kmetijstva prinesle več negativnih kot pozitivnih 
posledic.  
 
Diplomska naloga je rezultat preučevanj enotne davčne stopnje in davkov, ki naj bi se 
spremenili ob uvedbi enotne davčne stopnje, kar preučujejo številni domači in tuji avtorji, 
veliko pa se o tem piše tudi v dnevnem časopisju in na svetovnem spletu.  
 
Diplomska naloga je sestavljena iz uvoda, petih poglavij ter sklepnega dela.  
 
V začetnem delu sta opredeljena področje in opis problema enotne davčne stopnje in davkov, 
ki so predmet raziskave. Prav tako so opredeljeni namen in cilji diplomske naloge ter 
predpostavke in uporabljene metode.  
 
Osrednji del diplomske naloge je osredotočen na predstavitev davkov, ki bi se spremenili v 
primeru uvedbe enotne davčne stopnje, to so: dohodnina, davek na dodano vrednost, davek na 
izplačane plače in davek od dohodkov pravnih oseb.  
 
V naslednjem poglavju smo se osredotočili na reforme v Sloveniji in predvsem na davčne 
reforme. Na kratko smo predstavili, kakšne spremembe planira država z uvedbo reform pri 
posameznih davkih.  
 
Posebno pozornost smo namenili enotni davčni stopnji. Pogledali smo njeno zgodovino, kako 
je z njo v Evropi, kakšne so njene prednosti in slabosti, zakaj se je država odločila za 20 % 
enotno davčno stopnjo. Predstavili smo tudi, kaj se bo z davčno reformo podražilo, v 
izhodišču pa smo razložili, kaj se sploh obravnava pod terminom enotna davčna stopnja.  
 
V posebnem poglavju smo prešli na praktični del, kjer smo najprej predstavili kmetijstvo v 
Sloveniji, spregovorili pa smo tudi nekaj besed o našem podjetniku posamezniku, katerega 
podatke smo uporabljali v nadaljevanju diplomske naloge.  
 
V praktičnem delu smo posebno pozornost namenili davku na dodano vrednost. Tako smo za 
davek na dodano vrednost naredili izračun in primerjavo po sedanji davčni stopnji (z enotno 
davčno stopnjo) za leto 2005. Predstavili smo cenovne kalkulacije za najbolj povpraševane 
izdelke, ki so sedaj obdavčeni s 8,5 %, po sedanji davčni stopnji, po enotni davčni stopnji in 
pa z izhodiščem, da ostanejo cene enake kot so sedaj in podjetnik posameznik sam krije 
razlike, ki nastanejo ob uvedbi enotne davčne stopnje. Za podjetnika posameznika smo 
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izdelali tudi izkaz poslovnega izda. Njegov končni rezultat za leto 2005 je podjetnikov 
dohodek, ki pa se v primeru uvedbe davčnih reform in če ob tem sam krije razlike, ki 
nastanejo zaradi davčnih sprememb, spremeni v negativni poslovni izid. Razlike so zelo 
občutne in velike, saj bi podjetnik posameznik ob tako velikem negativnem poslovnem izidu 
zelo težko posloval, če si ne bi opomogel in prišel nazaj na pozitivni poslovni izid, pa čez 
nekaj let tudi propadel.  
 
V zadnjem poglavju  so zapisane ugotovitve in predlogi. Tako smo ugotovili, da bi uvedba 
enotne davčne stopnje negativno vplivala tako na našega podjetnika posameznika kot tudi na 
njegove končne odjemalce. Edina možna rešitev, ki jo vidimo, je, da podjetje preseli prodajni 
del v tujino. V našem primeru ima podjetnik posameznik svoj sedež zelo blizu meje z 
Avstrijo, zato mu predlagamo, da preseli prodajalno tja. Tako bi kupci kupovali izdelke po 
istih cenah kot sedaj ali po nekoliko višjih, ki pa bi bile v primerjavi s cenami, ki bi nastale ob 
uvedbi enotne davčne stopnje pri nas, še vedno nizke in konkurenčne s tujim trgom. Podjetnik 
posameznik na ta način tudi prodre na tuji trg in si pridobi še dodatne - nove kupce, v zelo 
kratkem času pa na ta način tudi pokrije stroške selitve podjetja v tujino.  
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1 UVOD 
 
1.1 Opredelitev področja in opis problema 

 
V diplomski nalogi smo se osredotočili na morebitno uvedbo in vpliv enotne davčne stopnje 
(v nadaljevanju EDS) na samostojnega podjetnika posameznika v kmetijstvu.  
Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju vlada RS) na svojih sejah razpravlja o novih 
reformah na ekonomskem in socialnem področju za povečanje gospodarske rasti in 
zaposlenosti. Ena izmed reform je tudi uvedba EDS, ki naj bi »posledično pripeljala« do 
razbremenitve gospodarstva na področju osebnih davkov ter spodbujala gospodarski razvoj in 
povečala konkurenčnost gospodarstva, ki se glede na mednarodne gospodarske analize 
zmanjšuje. Pojavlja pa se vprašanje, ali se bo konkurenčnost in gospodarska rast povečevala 
tudi v kmetijstvu. Pri davku na dodano vrednost poznamo obdavčitev po splošni in znižani 
davčni stopnji. Večino proizvodov je na področju kmetijstva sedaj obremenjenih z 8,5 % 
davčno stopnjo, ob uvedbi EDS pa predpostavljamo, da bi se te davčne stopnje povečale na 
20 %. Tako se na tem področju povečuje davčna obremenitev, kar bo zmanjšalo uspešnost in 
konkurenčnost podjetnika posameznika, ki deluje na področju kmetijstva. Da bi tak poslovnež 
ohranil enak ali vsaj pozitiven poslovni izid, bo moral poiskati nove – cenejše dobavitelje ali 
uvesti nov način poslovanja, kar pa lahko vpliva na zmanjšanje konkurenčnosti in kakovosti.  
 
V diplomski nalogi smo tako poskušali razrešiti problem, kako naj podjetnik posameznik, ki 
deluje na področju kmetijstva in se ukvarja z nabavo, predelavo in prodajo, njegov odjemalec 
pa je v okrog 70 do 75 % kmet, ohrani svoj finančni položaj in konkurenčnost na trgu. 
Naredili smo tudi raziskavo, ali naj ob uvedbi EDS poseže po novih trgih, ali naj ohrani pri 
prodaji sedanje cene in se odpove delu marže, ali in v kolikšnem obsegu pa naj cene poveča in 
breme vsaj delno prenese na svoje odjemalce.  
 
 
1.2 Namen, cilji in osnovne trditve 

 
EDS naj bi zagotovila enotnost, transparentnost, večjo pravno varnost in večjo učinkovitost, z 
zmanjšanjem stroškov pobiranja davkov, tako na strani davčnega zavezanca kot na strani 
davčnega organa. V našem primeru to res drži za davčni organ, ne drži pa za davčnega 
zavezanca. Zato je namen naše naloge predstaviti davke, ki naj bi se spremenili ob uvedbi 
EDS, ter uvedbo EDS in posledice uvedbe EDS pri davku na dodano vrednost na področju 
kmetijstva. Ker imamo za našega podjetnika posameznika na razpolago le podatke o davku na 
dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) in bilanco poslovnega izida, bomo naredili 
primerjalno analizo, kakšne so razlike med sedanjo davčno stopnjo in morebitno EDS v 
odnosu do DDV. Nato bomo predpostavili, da bi razliko za povečanje davka (ob uvedbi EDS) 
nosil podjetnik posameznik, in si ogledali, kako bi to vplivalo na njegov poslovni izid. Eden 
izmed naših namenov je tudi, da na konkretnem primeru pomagamo podjetniku posamezniku 
in mu svetujemo, kako naj posluje v primeru sprejetja EDS, kako naj dobavlja, proizvaja, 
prodaja, kakšne naj bodo njegove cene in popusti, da bo dovolj konkurenčen za obstanek na 
trgu.  
 
V diplomski nalogi smo predstavili davke, ki se bodo spremenili v primeru sprejetja davčne 
reforme (podrobno smo predstavili dohodnino, davek na izplačane plače, davek na dodano 
vrednost, davek od dohodkov pravnih oseb pa smo le omenili, ker ta sprememba ne vpliva na 
našega podjetnika posameznika, ki ga obravnavamo v diplomski nalogi), uvedbo EDS ter njen 
vpliv. V teoretičnem delu smo se osredotočili na sprejetje EDS pri DDV. Naš glavni cilj je 
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pomagati in svetovati podjetniku posamezniku, kako naj posluje in deluje na trgu v primeru 
uvedbe EDS, da bo na koncu plačal enak ali čim manjši znesek davka za DDV.  
V nalogi smo poskušali dokazati naslednje trditve: 

• da je EDS med davčnimi zavezanci premalo poznana in so posledice premalo 
predstavljene; 

• da uvedba EDS oslabi uspešnostni in finančni položaj podjetnika posameznika na 
področju kmetijstva; 

• da bo podjetnik posameznik v primeru sprejetja EDS preživel le, če bo povečal 
cene svojih izdelkov, odpustil delavce ali celo odprl prodajalno v tujini.  

 
 
1.3 Predpostavke in omejitve raziskave 

 
V diplomski nalogi smo predpostavljali, da bo EDS sprejeta. Tako smo v praktičnem delu 
prikazali in predvsem poskušali svetovati podjetniku posamezniku v kmetijstvu, kako naj 
posluje v razmerah EDS. Naredili smo primerjavo davkov po sedanji in enotni davčni stopnji, 
nato pa smo za isto leto izhajali iz predpostavke, da bodo ostale cene enake kot pri sedanji 
davčni stopnji, in naredili analizo, za koliko bi moral podjetnik posameznik zmanjšati davčno 
osnovo (da bo sam nosil posledice EDS) in kako bi to vplivalo na poslovni izid. V kmetijstvu 
se pri dobri večini proizvodov plačujejo davki po 8,5 % davčni stopnji za DDV. Ob sprejetju 
EDS pa bi se davčna stopnja za del, ki je sedaj obdavčen s 8,5 %, povečala na 20 %, kar bi 
ustvarilo dodaten pritisk na cene. Ker pa predstavljajo večino odjemalcev proučevanega 
podjetnika posameznika kmetje, ki bi jih posledice uvedbe EDS zelo prizadele, smo poskušali 
najti rešitev, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Ker pa reforma ne posega le na eno 
področje, ampak prinaša spremembe na celotnem slovenskem trgu, smo se v diplomski nalogi 
osredotočili na konkretnega podjetnika posameznika, ki posluje v kmetijstvu, in na točno 
določeno davčno reformo, to je uvedbo EDS pri DDV. Na razpolago imamo le podatke o 
obračunu DDV za podjetnika posameznika v letu 2005 in njegove bilance, tako smo se 
podrobno poglobili in razložili EDS na področju DDV, kakšen vpliv in posledice bo prinesla 
v primeru sprejetja. Uvodoma smo pregledali izbrane davke, nato pa smo prešli na 
proučevanje EDS, njene vplive in posledice na podjetnika posameznika v kmetijstvu.  
 
 
1.4 Predvidene metode raziskovanja 

 
Diplomska naloga temelji na poslovni metodi raziskovanja, na proučevanju konkretnega 
primera EDS pri DDV in njenem vplivu na podjetnika posameznika v kmetijstvu. Raziskava 
je dinamične narave, saj smo proučevali, kaj se bo zgodilo in kakšne posledice bo prinesla 
uvedba EDS na konkretnem področju, to je kmetijstvu.  
Uporabili smo analitični pristop, ki poudarja vzroke za odločitev za EDS in posledice, vzroke 
ter medsebojno odvisnost s sedanjimi davčnimi stopnjami. Uporabljena je metoda 
kompilacije, saj smo do spoznanj prišli preko stališč, sklepov in opazovanj drugih avtorjev. 
Uporabili smo tudi metodo deskripcije (opis EDS, njeno uvedbo in posledice za podjetnika 
posameznika v kmetijstvu) in zgodovinsko metodo. Pri praktičnem delu smo uporabili 
komparativno metodo, to je postopek primerjanja enakih ali podobnih dejstev, pojavov, 
procesov in odnosov, s katerimi ugotavljamo njihove podobnosti v obnašanju in razlike med 
njimi. Tako smo v našem primeru za leto 2005 primerjali EDS za DDV s sedanjo davčno 
stopnjo, nato pa še naredili analizo, za koliko se zmanjša poslovni izid v primeru, da bi 
podjetnik posameznik sam nosil davčne posledice uvedbe EDS.  
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2 VRSTE DAVKOV 
 
Na vsakem koraku našega življenja nas vedno znova in čedalje bolj pogosto spremljajo davki. 
Davke so plačevali ljudje že stoletja in morda tudi tisočletja nazaj. Plačevali so jih v denarju 
ali blagu svojim gospodarjem, vladarju ali državi.  
 
Da lahko država nemoteno posluje, potrebuje za to denarna sredstva. Eden izmed načinov 
pridobivanja denarnih sredstev je pobiranje davkov davkoplačevalcem. Obdavčenje je lahko 
posredno (indirektno) in neposredno (direktno). Posredni davki so tisti, ki se pobirajo od 
dobrin in storitev posredno od posameznikov (trošarine/akcize, carine od uvoza, davki na 
nepremičnine). Neposredni davki pa se pobirajo neposredno od posameznikov in podjetij 
(dohodnine, davki na plače, davki na dediščine in darila). Neposredno obdavčeni so dohodki 
in proizvodni dejavniki posameznikov, podjetij in različnih drugih organizacij. Neposredni 
davki, kot na primer davek na dohodek, davek na dobičke podjetij in korporacij, davek na 
dedovanje, lokalna obdavčenja in podobno, so zaračunani na dohodke in na premoženje. 
Posredna obdavčenja so zaračunana na trošenje oziroma izdatke, ki so lahko v obliki davka na 
dodano vrednost, trošarin in podobnih davščin, davek na registracijo vozil, plačilo pristojbin 
in podobno. Ker je posredne davke lažje in ceneje pobirati, pri nas v novejših razpravah 
poudarjajo večjo vlogo posrednih davkov (Bojnec 2006, 4).  

Leta 2004 je Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije (v nadaljevanju EU). Tako 
je prevzela in začela izvajati vso zakonodajo, ki obsega primarno in sekundarno pravo EU. Ob 
pristopu k članstvu je spremembe doživelo tudi področje davkov, tako neposredni davki 
(davek od dohodka pravnih oseb in dohodnina) kakor tudi posredni davki (davek na dodano 
vrednost in trošarine) (Petauer in Urbanija 2004a, 15-19). 
 
V nadaljevanju vam bomo na kratko predstavili izbrane davke, njihove davčne osnove, 
oprostitve in posebnosti.  
 
 
2.1 Davek na dodano vrednost 
 
Davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) smo začeli uporabljati 1.7.1999, plačujemo 
pa ga vsi državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju državljani RS) in tudi vsi tisti, ki 
pridejo iz drugih držav k nam in tukaj opravijo kakršen koli nakup ali storitev. Z DDV so 
obdavčeni vsi izdelki in storitve, in sicer v vseh fazah poslovanja. DDV lahko tako 
poimenujemo tudi vsefazni davek (Mayr, Macarol in Balič Fabe 1999a, 28).  
 
DDV je bil sprejet v mesecu decembru 1998, ko je parlament RS izglasoval Zakon o davku na 
dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-UPB4). DDV je nadomestil takrat obstoječi Davek 
na promet proizvodov in storitev. Vlada RS je celotno »zadevo podkrepila« še s Pravilnikom 
o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki je bil sprejet 22.1.1999 (Mayr, Macarol in 
Balič Fabe 1999b, 28).  
 
DDV je v klasifikaciji OECD1 opredeljen z naslednjo definicijo, ki jo Šircelj (1996a, 13) 
zapiše takole: »Davek na dodano vrednost uvrščamo med splošne davke na porabo, ki se 
pobirajo od proizvodnje, najema, transferja, prodaje, brezplačne dobave, na podlagi široke 
davčne osnove ne glede na to, ali so izdelki izdelani doma ali uvoženi, ter ne glede na to, v 
kateri fazi izdelave ali menjave je izdelek ali storitev.«  
                                                      
1 OECD pomeni Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj.  
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Leta 2004 je Slovenija postala polnopravna članica EU in tako je doživel velike spremembe 
tudi davek na dodano vrednost. Spremembe pa niso posegle v splošna načela sistema 
obdavčitve z DDV, ki so bila sprejeta leta 1999, ampak se je le razširila uporaba teh načel na 
promet v okviru skupnega evropskega trga. Do sedaj smo poznali promet blaga in storitev na 
domačem trgu ter zunanjetrgovinsko menjavo, po vstopu v EU pa se srečujemo še s tretjo 
vrsto prometa, to je prometom blaga in storitev zunaj Skupnosti. Tako veljajo za pridobitev ali 
dobavo blaga iz EU posebna določila glede obdavčitve, voditi je potrebno posebne evidence, 
imeti zbrano dokumentacijo ter izpolnjevati posebna poročila. Posebej je opredeljena država 
namembnosti, novost pa je tudi identifikacijska številka. Identifikacijsko številko zaprosi in 
pridobi davčni zavezanec pri davčnem organu, za pridobitev pa mora izpolnjevati določene 
pogoje, ki so zakonsko opredeljeni (Petauer in Urbanija 2004b, 15-19). 
 
 
2.1.1 Kaj je obdavčeno z DDV2

 
V Sloveniji so obdavčene z DDV po ZDDV-UPB4 naslednje transakcije: 

a) ves promet blaga3 in storitev4 (dobave blaga in storitev), ki jih davčni zavezanec 
opravi v okviru opravljanja svoje dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije ter 

b) uvoz blaga iz EU. 
 
Vse transakcije, ki so obdavčene z DDV, morejo biti opravljene na ozemlju Slovenije, in sicer 
za plačilo. Plačnik za DDV mora biti zavezanec za DDV in mora opravljati dejavnost v 
okviru svoje dejavnosti.  
 
Pri pridobitvi blaga znotraj EU lahko pridobi blago oseba, ki opravlja dejavnost v okviru 
svoje dejavnosti ali pa pravna oseba, ki ni davčni zavezanec. Blago pa lahko pridobi od 
prodajalca zavezanca v drugi državi članici EU (razen 1. če je ta tam mali zavezanec, ki ne 
obračuna DDV, ali 2. če gre za dobave blaga iz EU, ki se inštalira ali sestavi drugje, ne v 
Sloveniji, ali 3. če pridobijo blago iz EU do 10.000 evrov osebe, ki ne plačujejo DDV in 
pridobitve blaga v EU /gre za izjemo, ki je dopuščena za osebe, ki nimajo pravice do odbitka 
vstopnega DDV/)).  
 
DDV se obračuna in tudi plača ob pridobitvi novih prevoznih sredstev in pridobitvi 
trošarinskih izdelkov (za katere po zakonu o trošarinah nastane obveznost obračuna trošarine 
v Sloveniji). Te trošarinske izdelke in prevozna sredstva lahko pridobi tudi zavezanec za 
DDV (npr. mali zavezanec) ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec in ki izpolnjuje pogoje, 
da mu ni treba obračunati DDV od pridobitev blaga v EU (do 10.000 evrov …) ali katera koli 
oseba, ki ni davčni zavezanec in pridobi blago od prodajalca iz druge države članice EU.  
 
Temeljni pogoj, da so transakcije obdavčene z DDV, je, da je bila transakcija opravljena na 
ozemlju Slovenije, saj slovenski ZDDV-UPB4 velja samo na slovenskem davčnem ozemlju. 
Transakcija, ki je obdavčljiva, je lahko obdavčena z DDV (DDV zavezanec zaračuna kupcu, 
obračuna in plača) ali oproščena plačila DDV (DDV se ne zaračuna, vendar se vrednost 
transakcije evidentira v davčni dokumentaciji). Vse, kar ni oproščeno plačila DDV in je 
obdavčljivo z DDV, je obdavčeno z DDV in se mora obračunati in plačati DDV.  
 
                                                      
2 Povzeto po Ošlaj (2004a, 13 - 15) in ZDDV-UPB4 (Uradni list RS, št. 21/06).  
3 Promet blaga pomeni prenos lastninske pravice na opredmetenih stvareh v okviru dejavnosti za plačilo.  
4 Promet storitev pomeni opravljanje vsakega dejanja v okviru opravljanja dejavnosti za plačilo, ki ni promet 
blaga.  
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2.1.2 Davčni zavezanec za DDV in plačnik DDV 
 
Davčni zavezanec za DDV 
Zakon o DDV opredeljuje kot davčne zavezance vse osebe, ki kjer koli samostojno oziroma 
neodvisno opravljajo katerokoli dejavnost (proizvodno, predelovalno, trgovsko, storitveno, 
rudarsko, kmetijsko in poklicno, pa tudi dejavnost izkoriščanja premoženja in premoženjskih 
pravic, če je namenjeno trajnemu namenu). V določenih primerih so davčni zavezanci tudi 
fizične osebe, ki opravljajo neko dejavnost. Fizična oseba lahko opravlja dejavnost deloma 
neodvisno (samostojno) in deloma odvisno (nesamostojno). Tako je fizična oseba davčni 
zavezanec za del, ki se nanaša na neodvisno dejavnost (npr. oddajanje prostorov v najem, 
avtorsko delo). Oseba, ki v drugo državo članico EU občasno dobavi novo prevozno sredstvo 
nezavezancu (oz. osebi, ki ne obračunava DDV od pridobitve prevoznih sredstev v EU), je 
tudi davčni zavezanec za DDV. Posebej pa so kot zavezanci za DDV določeni organizatorji 
storitev s področja kulture, umetnosti, znanosti, izobraževanja, športa in zabavnih prireditev. 
Tuja oseba, ki v Sloveniji opravi promet blaga in storitev in ima sedež ali prebivališče zunaj 
Slovenije, je načeloma tudi zavezanec za DDV. Tuja oseba, ki ima v Sloveniji podružnico in 
preko nje pri nas opravlja pridobitno dejavnost, obračunava in plačuje DDV preko te 
podružnice. Če pa ni dolžna ustanoviti podružnice v Sloveniji, kljub temu pa opravlja promet 
v Sloveniji, se identificira za namene DDV in imenuje davčnega zastopnika, ki v njenem 
imenu izpolnjuje davčne obveznosti. Kadar državni organi in organizacije ter organi lokalnih 
skupnosti na trgu EU nastopajo na konkurenčni podlagi, so davčni zavezanci za DDV, 
drugače pa ne (Ošlaj 2004b, 25-26).  
 
Vsi davčni zavezanci, ki v Sloveniji opravljajo obdavčljivo transakcijo, morajo upoštevati 
določila našega ZDDV-UPB4 glede registriranja, zaračunavanj DDV, izdajanja računov, 
vlaganja obračunov DDV, vodenja knjig za DDV itd. Zakon pa omogoča tako imenovanim 
malim davčnim zavezancem (to so tisti, ki imajo promet v zadnjih 12 mesecih manjši od 5 
milijonov), da se ne registrirajo za DDV, če to ne želijo. Tisti davčni zavezanci, ki so v 
določenem letu dosegli večji promet od 5 milijonov, se morajo registrirati kot davčni 
zavezanec za DDV, tisti, ki pa so dosegli manjši promet, pa se registrirajo le, če to želijo 
sami. Sama odločitev je za njih pomembna, saj ko se enkrat registrirajo kot davčni zavezanci 
za DDV, morajo obračunavati in plačevati DDV najmanj pet let. Tisti, ki pa se ne registrirajo 
kot davčni zavezanci za DDV, dejansko niso zavezanci za obračunavanje in plačevanje DDV, 
na izdanih računih ne obračunavajo DDV, DDV ne plačujejo in ne sestavljajo davčnih 
obračunov, hkrati pa nimajo pravice do odbitka vstopnega davka (davka na prejetih računih) 
(Guzina in Potočnik 1999, 37-43).  
 
Drugače pa je z malim zavezancem kmetom, ki ima katastrski dohodek do 1,5 milijona SIT, 
ki dobavlja blago in storitve »pravim« zavezancem. Ti mali zavezanci imajo pravico do 
pavšalnega nadomestila, vendar morajo pridobiti letno dovoljenje od davčnega organa. 
»Pravi« zavezanci – kupci blaga oziroma storitev morajo k plačilu prišteti 4 % znesek 
pavšalnega nadomestila za DDV in sicer od odkupne vrednosti in vse skupaj plačati 
kmetovalcu. Na drugi strani pa imajo pravico, da pavšalno nadomestilo odbijejo kot vstopni 
DDV. Kmetovalec – pavšalist mora sestavljati obračune pavšalnega nadomestila, izdajati pa 
mora račune, ki morajo vsebovati vse podatke, tako kot računi »pravih« zavezancev (Ošlaj 
2004c, 26-27).  
 
Plačnik DDV 
DDV plača plačnik za DDV, ki mu je bil zaračunan, ki ga je zaračunal ali pa ga je sam 
obračunal. Osebe, ki so zavezanci za DDV in imajo pravico do odbijanja vstopnega DDV, 
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bodo v obračunih DDV, ki so lahko mesečni, trimesečni ali polletni, od vstopnega DDV 
odštele izstopni DDV in vplačale le razliko.  
 
V 12. členu ZDDV-UPB4 je opredeljeno, kdo mora plačati DDV (Uradni list RS št. 21/06): 

••  načeloma skoraj vsak zavezanec, ki v Sloveniji opravi obdavčen promet blaga ali 
storitev, razen nekaj izjem, ki so opredeljene v zakonu; 

••  davčni zavezanec, ki so mu opravljene določene storitve, za katere se šteje, da so 
obdavčljive in obdavčene v državi naročnika (storitve, ki so opredeljene v tretjem 
odstavku 17. člena ZDDV-UPB4). Tukaj je prisotno obratno davčno breme – DDV 
obračuna zavezanec namesto prodajalca storitve, zavezanec za ta isti DDV pa v 
primeru, da ima pravico ta DDV obračunati kot odbitek vstopnega DDV; 

••  osebe, identificirane za DDV v Sloveniji, ki so jim opravljene določene storitve 
(opredeljene v 18. a, b, c in d členu ZDDV-UPB4), če jih opravi zavezanec, ki nima 
sedeža v Sloveniji; 

••  prejemnik blaga pri tristranskih poslih (izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji: dobava 
blaga pod pogoji iz 28. c člena ZDDV-UPB4, dobava blaga je bila opravljena 
drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, ki je 
identificirana za namene DDV v Sloveniji in račun, ki ga izda davčni zavezanec, ki v 
Sloveniji nima sedeža, vsebuje predpisane podatke); 

••  vsaka oseba, ki na računu izkaže DDV; 
••  vsaka oseba, ki pridobi blago znotraj EU, če je ta nabava obdavčena v Sloveniji; 
••  osebe, identificirane za namene DDV v Sloveniji, ki jim je dobavljeno blago pod 

pogoji iz 4. in 5. alineje prvega odstavka 15. člena ZDDV-UPB4, če to dobavo blaga 
opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji.  

 
S 1. januarjem 2006 je v veljavo stopila vrsta sprememb, ki posegajo v veljavni davčni sistem 
v Sloveniji, tako pri obdavčenju fizičnih oseb kot tudi pravnih oseb. Spremembe, ki so 
posegle v davčni sistem v Sloveniji, so prinesle korenite spremembe tudi pri DDV (Uršič 
2006a, 25-26).  
 
Najpomembnejša novost pri ZDDV-UPB4 je uvedba posebne ureditve obračunavanja DDV 
po plačani realizaciji. Ta realizacija je uvedena z namenom, da bi olajšala davčno breme 
zavezancem. Zavezanci imajo v skladu s to ureditvijo možnost, da obračunavajo in upoštevajo 
vstopni davek glede na plačane račune in ne glede na izdane oziroma prejete račune (Uršič 
2006b, 25-26).  
 
Posebno ureditev po plačani realizaciji za obračunavanje DDV lahko uporabljajo davčni 
zavezanci, ki v obdobju 12 mesecev opravijo več kot za 50 milijonov SIT obdavčenega 
prometa in izpolnjujejo druge pogoje, ki so določni z ZDDV-UPB4. To posebno ureditev pa 
ni možno uveljaviti za uvoz oziroma izvoz blaga ter dobave in pridobitve blaga iz drugih 
držav članic EU ter na domačem trgu za nekatere transakcije, npr. finančni najem, nakup 
oziroma prodajo s pridržkom lastninske pravice itd. (Uršič 2006c, 25-26).  
 
15 dni pred začetkom katerega koli davčnega obdobja mora davčni zavezanec davčni organ 
obvestiti, da želi obračunavati DDV po posebni shemi. Kadar davčni organ ugotovi kakršno 
koli zlorabo ali nespoštovanje pogojev, lahko zadrži začetek obračunavanja DDV po tej shemi 
ali prepove njeno uporabo (Uršič 2006d, 25-26).  
 
Če je oseba, ki je dolžna plačati DDV, zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, lahko imenuje 
davčnega zastopnika kot osebo, ki je dolžna plačati DDV. Če ne imenuje davčnega 
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zastopnika, plača DDV prejemnik blaga oziroma storitev. Davčni zastopnik je pravna ali 
fizična oseba, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v Sloveniji. Davčnega zastopnika 
mora imenovati davčni zavezanec, ki nima sedeža ali prebivališča znotraj Slovenije. 
Davčnega zastopnika imenuje zavezanec zaradi tega, da mu ta obračunava in plačuje DDV od 
dobav blaga in storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v Sloveniji. O imenovanju davčnega 
zastopnika mora davčni zavezanec obvestiti davčni organ v Sloveniji, ki je pristojen za 
davčne zastopnike. Poleg podrobnih podatkov o davčnem zastopniku mora davčnemu organu 
davčni zavezanec posredovati tudi vse podatke o sebi in svojem podjetju (Mayr, Macarol in 
Balič Fabe 1999c, 40-41).  
 
 
2.1.3 Davčna osnova in davčne stopnje 
 
Davčna osnova za DDV (v nadaljevanju davčna osnova) je vse, kar predstavlja plačilo (v 
denarju, v stvareh ali v storitvah), ki ga je ali ga bo davčni zavezanec prejel od kupca, 
naročnika ali tretje osebe za opravljen promet blaga oziroma storitev, vključno s 
subvencijami, ki so neposredno povezane s ceno takega prometa, razen DDV, če ni v ZDDV-
UPB4 drugače določeno. V 21. členu ZDDV-UPB4 je podrobno opredeljeno, kaj se všteva ali 
je že všteto v davčno osnovo za DDV (Dončič in Derganc 2001a, 33-41).  
 
Davčna osnova pri uvozu blaga je carinska vrednost, določena v skladu z veljavnimi 
carinskimi predpisi. Vključuje vse dajatve, tudi uvozne (razen DDV), in posredne stroške do 
prvega namembnega kraja v državi uvoza, niso pa vključeni popusti. Znesek davčne osnove v 
tuji valuti se za določitev v tolarjih preračuna po carinskih predpisih. Vse bolj podrobne 
razlage o davčni osnovi pri uvozu blaga so opredeljene v 22. členu ZDDV-UPB4 (Dončič in 
Derganc 2001b, 41-42).  
 
V 21.a členu ZDDV-UPB4 je opredeljena tudi razlaga o davčni osnovi pri pridobivanju blaga 
iz EU. Tako je davčna osnova pri pridobivanju blaga iz EU smiselno enaka kot pri domačih 
nabavah. V davčno osnovo se vključi trošarina, ki jo dolguje ali jo je plačala oseba, ki je 
znotraj EU pridobila trošarinski izdelek. Če je po pridobitvi blaga znotraj EU kupcu vrnjena 
trošarina, ki je bila plačana v državi članici, iz katere je bilo blago odposlano ali odpeljano, se 
davčna osnova ustrezno zmanjša. Če je pridobitev blaga iz EU obdavčena v državi članici, 
kjer se konča odpošiljanje ali prevoz, potem ko je bila obdavčena v državi, ki je izdala 
identifikacijsko številko za DDV, pod katero je oseba, ki pridobiva blago, blago nabavila, se 
davčna osnova v državi članici, ki je izdala identifikacijsko številko za DDV, pod katero je 
oseba, ki pridobiva blago, blago nabavila, ustrezno zmanjša. Če je vrednost v EU 
pridobljenega blaga določena v tuji valuti, se za preračun v tolarje upošteva srednji tečaj 
Banke Slovenije na dan nastanka davčne obveznosti (ZDDV-UPB4; Uradni list RS, št. 
21/06).  
 
V Sloveniji imamo splošno in nižjo davčno stopnjo za DDV. Splošna davčna stopnja za DDV 
je 20 %, nižja pa je 8,5 %. V 24. in 25. členu ZDDV-UPB4 je podrobno opredeljeno, kaj 
spada med splošno in kaj med znižano davčno stopnjo.  
 
Davčna stopnja se obračunava od v Sloveniji obdavčljive (zavezanec, dejavnost, plačilo, kraj 
obdavčitve Slovenija) transakcije (dobava blaga ali storitev, pridobitev blaga v EU in uvoz 
blaga; plačnik DDV), ki ni bila oproščena za DDV. Od prejetih predplačil za dobave v 
Sloveniji se DDV obračuna po preračunani stopnji 16,6667 %, če je naročeno blago oz. 
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storitev obdavčena z 20 %, oziroma po preračunani stopnji 7,8341 %, če je obdavčeno z 8,5 
% (Ošlaj 2004d, 37-38).  
 
 
2.1.4 Metode za obračunavanje DDV5

 
DDV si lahko davčni zavezanci obračunavajo po treh različnih metodah, in sicer: 

• odštevalna metoda (drugače imenovana substraction metoda): davčni zavezanec 
izračuna DDV tako, da odšteje znesek nabav od zneskov prodaj in razliko pomnoži z 
davčno stopnjo; 

• kreditna metoda (drugače imenovana credit metoda): je metoda odbitka oziroma 
metoda računa. Uporablja se v državah Evropske unije in v večini drugih držav, ki 
imajo uveden DDV in seveda tudi v Sloveniji. Po tej metodi se odšteje znesek DDV, 
ki je bil obračunan ob nabavah, od zneska davka, ki ga davčni zavezanec obračuna ob 
prodajah; 

• seštevalna metoda (drugače imenovana addition metoda): je metoda, kjer je dodana 
vrednost, ki je izračunana kot razlika med zneskom prodaje in zneskom nabave v 
določenem časovnem obdobju, teoretično enaka znesku plačila delovne sile in 
kapitala, ki ustvarja dodano vrednost. Po metodi seštevanja se seštevajo vsi elementi v 
določeni fazi prometa, ki vključujejo dodano vrednost. Dodana vrednost se izračuna 
tako, da se sešteje znesek plač, obresti, najemnin in dobička. Da se izključi 
kumulativni učinek DDV, se v davčno osnovo ne vključuje amortizacija. Ker ta 
metoda prinaša veliko težav, se v praksi ne uporablja veliko.  

 
 
2.1.5 Oprostitve DDV 
 
Kdaj je transakcija oproščena DDV, je podrobno določeno v ZDDV-UPB4, in sicer v členih 
od 26. člena do vključno 32. člena. V 26. členu so podrobno predstavljene oprostitve, ki so v 
javnem interesu, kot so npr. bolnišnična in izvenbolnišnična zdravstvena oskrba, storitve 
zobnih tehnikov in zobna protetika, socialno varstvene storitve itd. (ZDDV-UPB4; Uradni list 
RS, št. 21/06).  
 
V 27. členu ZDDV-UPB4 so podrobno predstavljene oprostitve iz naslova druge oprostitve 
DDV. Med druge oprostitve DDV štejemo med drugim zavarovalne in pozavarovalne posle, 
nekatere finančne storitve, igre na srečo, znamke, promet zemljišč, razen stavbnih zemljišč, 
dobava zlata Banki Sloveniji itd. (ZDDV-UPB4; Uradni list RS, št. 21/06).  
 
V 28. členu ZDDV-UPB4 so opredeljene transakcije pri uvozu blaga, ki so oproščene plačila 
DDV. Tako ni treba plačati DDV po ZDDV-UPB4 (Uradni list RS, št. 21/06) pri naslednjih 
transakcijah uvoza: 

••  sprostitev blaga v prost promet, če bi dobava takšnega blaga, ki bi jo na ozemlju 
Slovenije opravil davčni zavezanec, bila v vsakem primeru oproščena plačila DDV; 

••  ponovno uvoženo blago, ki ga v nespremenjenem stanju uvaža oseba, ki ga je 
izvozila, in če je v skladu s carinskimi predpisi oproščeno plačila carine; 

••  

                                                     

določeno uvoženo blago, ki je oproščeno plačila carine (uvoz blaga, ki je namenjeno 
mednarodnim organizacijam, delujočim v Sloveniji, kakor tudi uvoz za potrebe 
oboroženih sil NATO); 

 
5 Povzeto po Šircelj (1996b, 16 - 17).  
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••  uvoz ulova ribiških ladij in ribiških čolnov, s katerimi se opravlja dejavnost ribištva, v 
pristanišče, če je ulov nepredelan ali predmet le tistih postopkov, ki so potrebni, da se 
ohrani njegova kvaliteta in če ni bil pred uvozom opravljen promet v skladu z 
zakonom DDV; 

••  nekatere storitve v zvezi z uvozom blaga, ki so opredeljene v zakonu o DDV; 
••  zlato in druge plemenite kovine, bankovci in kovanci, ki jih uvaža Banka Slovenije; 
••  uvoz plina preko distribucijskega sistema za zemeljski plin ali uvoz električne 

energije.  
 
Kadar gre za uvoz blaga, ki je namenjeno v eno državo članico, v prost promet pa je 
sproščeno v drugi državi članici (potuje v eno državo, v promet pa se sprosti v drugi državi), 
je v 28.a členu zakona o DDV posebna določba, ki oprošča plačila DDV v takem primeru. Po 
splošnih načelih obdavčevanja bi morala v takšnem primeru uvozni davek za DDV obračunati 
država, v kateri je blago sproščeno v prosti promet, zavezanec za plačilo DDV pa bi bil 
uvoznik v tej državi. Tako zakon dopušča izjemo od tega pravila v primeru, kadar se blago, 
namenjeno drugi državi članici, sprosti v promet v Sloveniji. Uvoznik lahko v takem primeru 
uveljavlja oprostitev plačila uvoznega DDV (če gre za kateri koli primer iz 31.a člena ZDDV-
UPB4). Usoda plačila davka v namembni državi pa je odvisna od njene ureditve (Škof 2004a, 
88).  
 
V ZDDV-UPB4 so podrobno opredeljene in urejene tudi oprostitve, ki se nanašajo na 
poslovanje znotraj EU. Tako je v členih 28.b, 28.c, 31., 31.a in 31.b ZDDV-UPB4 
opredeljeno, kdaj se lahko uveljavlja oprostitev plačila DDV pri poslovanju znotraj EU. Tako 
so plačila DDV oproščene dobave blaga davčnim zavezancem, identificiranim za DDV, če je 
blago preneseno v drugo državo članico. Oprostitev ne velja, če je dobava blaga opravljena 
davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, pridobitev blaga znotraj EU pa 
ni predmet DDV (davčnemu zavezancu, ki opravlja izključno dobave blaga ali storitev, pri 
katerih ni pravice do odbitka vstopnega DDV ali »kmetu pavšalistu« ali pravni osebi, ki ni 
davčni zavezanec – skupni znesek pridobitev je manjši od 10.000 EUR). Pod določenimi 
pogoji so plačila DDV oproščene tudi dobave novih prevoznih sredstev in dobave trošarinskih 
izdelkov. Posebej je v zakonu opredeljena oprostitev plačila DDV za blago, če je promet 
opravljen med davčnimi zavezanci znotraj EU. Tako je plačila DDV oproščena pridobitev 
blaga znotraj EU: 

••  če bi bila dobava blaga na ozemlju države v vsakem primeru oproščena plačila DDV; 
••  če bi bil uvoz tega blaga v vsakem primeru oproščen plačila DDV; 
••  za katero bi oseba, ki pridobi blago, v vsakem primeru imela pravico do vračila 

celotnega DDV.  
 
ZDDV-UPB4 določa še druge oprostitve plačila DDV pri pridobitvah blaga znotraj EU, ki jih 
opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, identificiran pa je za namene DDV v 
drugi državi članici, in takšno blago pridobiva za nadaljnjo prodajo v Sloveniji. Pogoj za 
oprostitev je, da dobavitelj blaga odpošlje blago neposredno kupcu, prejemniku blaga, v 
Slovenijo in ne v državo članico pridobitelja blaga (davčnega zavezanca, ki nima sedeža na 
ozemlju Slovenije). Nadaljnji pogoj za oprostitev je, da je prejemnik blaga davčni zavezanec 
ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, ki je identificirana za DDV v Sloveniji, in kot taka 
določena kot oseba, ki je dolžna plačati davek pri takšnih transakcijah. Plačila DDV so 
oproščene prevozne storitve znotraj EU pri pošiljanju ali prevozu blaga na Azore in Madeiro 
ali z njih. Plačila DDV je oproščen tudi uvoz blaga iz tretje države v drugo državo članico, ki 
jo opravi uvoznik, kadar je država članica, v kateri je blago vneseno v EU, oproščena plačila 
DDV (ZDDV-UPB4, Uradni list RS, št. 21/06).  
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Kadar je za trošarinski izdelek, za odpošiljanje ali prevoz blaga izdana spremna listina in je 
trošarina plačana v državi odpošiljanja in njeno plačilo zavarovano v namembni državi po 
predpisih trošarin, je v Sloveniji taka trošarina oproščena plačila DDV (Škof 2004b, 88).  
 
V 29. in 32.a členu ZDDV-UPB4 pa najdemo podrobno razlago o oprostitvi DDV pri 
sprostitvi uvoženega blaga v prost promet ter uporabo ZDDV-UPB4 za uvoz blaga, 
uvoženega iz tretjih ozemelj oziroma izvoženih v tretja ozemlja.  
 
Razlika med davčno oprostitvijo in stopnjo nič (0 %) 
Oprostitev plačila ne pomeni, da se od izdelka ali storitve dejansko v vseh primerih ne plača 
davek. To pomeni, da se od prometa izdelkov ob prodaji ne plača davek, vendar pa davčni 
zavezanec ne more zahtevati vračila davka (DDV), ki je bil plačan ob nakupu. Oprostitev 
pomeni, da se plačilo davka iz ene faze prenese v naslednjo fazo. Kar ni davčni zavezanec 
plačal v prejšnji fazi prometa, plača zavezanec v naslednji fazi. Stopnja nič pa pomeni, da 
davčni zavezanec lahko odšteje davek iz predhodne faze. V tem primeru so izdelki 
popolnoma oproščeni plačila DDV (to se dogaja v redkih primerih, predvsem pri izvozu 
blaga, ker če bi uvajali ničelno stopnjo pri notranjem prometu, bi se zmanjševal finančni 
učinek znotraj države) (Šircelj 1996c, 28 - 29).  
 
 
2.1.6 Davčno obdobje6

 
Davčno obdobje je obdobje, v katerem mora davčni zavezanec obračunati davčno obveznost. 
Davčno obdobje je določeno kot koledarski mesec, razen če ni z ZDDV-UPB4 določeno 
drugače. Davčno obdobje se na začetku opravljanja dejavnosti določi na podlagi ocene o 
pričakovanem prometu.  
 
V ZDDV-UPB4 je opredeljeno, da če je promet v preteklem koledarskem letu znašal do 10 
milijonov SIT, je davčno obdobje za obračun DDV polletje, če pa ima davčni zavezanec 
promet v višini od 10 milijonov do vključno 20 milijonov SIT pa traja davčno obdobje tri 
mesece.  
 
Obstaja izjema za davčne zavezance, ki pridobivajo blago iz EU ali ga dobavljajo v EU. V 
takem primeru je davčno obdobje koledarsko trimesečje tako za potrebe poročanja domačemu 
davčnemu organu kakor tudi za poročanje o dobavah blaga znotraj EU.  
 
Davčni zavezanec – izvoznik lahko kot davčno obdobje izbere koledarski mesec, čeprav 
njegov promet ne presega 20 milijonov SIT. Tak davčni zavezanec je tisti, ki pretežno izvaža 
blago in opravlja dobave blaga znotraj EU ter v zaporednih obdobjih izkazuje presežek 
vstopnega DDV.  
 
Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, in prejemnik blaga in storitev, ki ni 
identificiran za DDV, je pa kot plačnik DDV določen z zakonom (davčni zavezance, ki nima 
sedeža na ozemlju Slovenije, mu opravi storitve iz 3. odstavka 17. člena, ali ker je prejemnik 
blaga in storitev od davčnega zavezanca, ki v Sloveniji nima sedeža, le-ta pa ni imenoval 
davčnega zastopnika) ima lahko za davčno obdobje koledarski mesec.  
 

                                                      
6 Povzeto po Prezelj (2004a, 17).  
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Tako je lahko davčno obdobje od prvega do zadnjega dne koledarskega meseca, koledarskega 
trimesečja ali koledarskega polletja.  
 
 
2.1.7 Identifikacijska številka 
 
V državah članicah EU se načeloma giblje blago brez plačevanja davka. Ker bi lahko 
prihajalo do zlorab, se je moral zagotoviti inštrument za nadzor nad gibanjem blaga in storitev 
oz. inštrument za možnost nadziranja nad pravilnim plačevanjem DDV. Ta inštrument se 
imenuje identifikacijska številka za DDV. Pred vstopom v EU smo imeli le davčno številko, 
ki pa nima enakega pomena kot identifikacijska številka. Davčno številko ima vsako podjetje, 
identifikacijsko številko pa le zavezanci za DDV. Zavezanec, ki mora zaprositi za 
identifikacijsko številko, je vsaka oseba, ki ima sedež v Sloveniji, in sklepa, da bo v 
naslednjem mesecu opravljena dobava blaga v višini, ki presega 5 milijonov SIT. Za 
identifikacijsko številko mora zaprositi tudi oseba, ki nima sedeža v Sloveniji, vendar njen 
skupni znesek dobav blaga v Slovenijo slovenskim zavezancem (ki pridobivajo blago do 
10.000 evrov in jim ni treba in ne obračunavajo DDV od pridobitve blaga znotraj EU) in 
slovenskim nezavezanem v tekočem letu presegel 35.000 evrov (v tem primeru se šteje, da je 
kraj opravljenih dobav Slovenija, in v tem primeru mora ostati registriran najmanj dve leti). 
Lahko pa se za identifikacijsko številko odloči oseba sama in sicer kot mali davčni zavezanec 
– s prometom do 5 milijonov SIT oz. v kmetijstvu do 1,5 milijona SIT. Pod identifikacijsko 
številko za DDV zavezanci poslujejo, obenem pa se zbirajo podatki o opravljenih dobavah v 
računalniški banki podatkov. Tako lahko vsi evropski davkarji razvozlajo, kaj njihov 
zavezanec počne v zvezi s prometom blaga in storitev znotraj meja EU. Identifikacijska 
številka je v Sloveniji sestavljena iz obstoječe davčne številke in predpone SI, v drugih 
državah je številka sestavljena iz prepone po standardu ISO - 3166 in iz 8 - 12 znakov (to so 
lahko številke ali morebiti tudi črke) (Revija Denar 2003a, 11-14).  
 
Identifikacijska številka za DDV tako loči davčne zavezance na tiste, ki so vključeni v sistem 
DDV, od tistih, ki niso vključeni v sistem DDV. Davčni zavezanec mora uporabljati 
identifikacijsko številko na vseh izdanih računih, v vseh evidencah, ki so jih dolžni voditi po 
določilih organa, ki pobira DDV (na izdanih računih je potrebno v določenih primerih 
navajati identifikacijsko številko med drugim tudi davčnega zavezanca s sedežem v drugi 
državi članici – v tem primeru je kupec plačnik za DDV; kadar pa izdajatelj računa ne napiše 
prejemnikove identifikacijske številke na izdani račun, je plačnik DDV izdajatelj računa, 
prejemnik pa si na podlagi takega računa lahko odbije vstopni DDV, čeprav njegova 
identifikacijska številka ni navedena na računu), ter pri izpolnjevanju obrazcev o prometu 
znotraj držav EU (Petauer in Urbanija 2004c, 129-137).  
 
Davčni zavezanec – ki je vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno (samostojno) opravlja katerokoli 
dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti – zaprosi za identifikacijsko 
številko za DDV pri pristojni davčni službi, in sicer takrat, ko za to izpolnjuje pogoje po 
zakonu o DDV. Davčnemu organu mora davčni zavezanec prijaviti začetek, spremembo ali 
prenehanje opravljanja dejavnosti. Davčni zavezanec je identificiran za namene DDV od 
datuma izdaje identifikacijske številke za DDV (Revija Denar 2003b, 12).  
 
V veliko primerih poslujemo s kupcem, ki ga ne poznamo in mu ne zaupamo. Pred zlorabami 
iz naslova DDV se lahko zavarujemo tako, da preverimo pravilnost posredovane 
identifikacijske številke za DDV preko (Petauer in Urbanija 2004d, 137-140): 

••  www strani; 
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••  na Davčni upravi Republike Slovenije; 
••  na Glavnem uradu v okviru CLO7 pisarne ali 
••  s potrdilom o identifikacijski številki za DDV, izdanim s strani davčnega urada 

države, v kateri ima tuj davčni zavezanec sedež oziroma je tam registriran.  
 

Identifikacijsko številko lahko preverjamo na treh nivojih, in sicer: 
••  preverjanje na prvi stopnji: v tem delu dobimo odgovor, ali identifikacijska številka 

obstaja; 
••  preverjanje na drugi stopnji: v tem delu dobimo odgovor, ali se določena 

identifikacijska števila za DDV ujema z nazivom določenega davčnega zavezanca ter 
••  

                                                     

preverjanje na tretji stopnji: v tem delu dobimo odgovor, ali je bil določen davčni 
zavezanec v določenem trenutku (podatek lahko dobimo tudi za nekaj let nazaj) 
identificiran za namene DDV ali ne.  

 
Ne smemo pa pozabiti, da je za vsak vnos sprememb potreben določen čas, tako se nam lahko 
zgodi, da nam kupec pošlje svojo registracijo za DDV in identifikacijsko številko za DDV, ob 
preverjanju pa dobimo odgovor, da ta identifikacijska številka ne obstaja. To se lahko zgodi 
zaradi tega, ker davčni organ morda še ni vnesel podatkov v davčni register (Petauer in 
Urbanija 2004e, 137-140).  
 
 
2.1.8 Obračunavanje DDV8

 
Zavezanec za DDV opravi davčni obračun za davčno obdobje, in sicer, ko je blago 
dobavljeno oz. ko so opravljene storitve. Da davčni zavezanec lahko opravi obračun za DDV, 
mora nastati obdavčljiv dogodek9. DDV obračuna od prometa blaga in storitev, za katerega je 
v skladu z zakonom nastala obveznost obračuna DDV v zadevnem obračunskem obdobju. 
Obračun je lahko koledarski mesec ali pa kvartarni obračun za DDV. Pri kvartarnih obračunih 
za DDV so pomembni končni in začetni dnevi trimesečja. Davčna obveznost je enaka skupni 
dodani vrednosti, pomnoženi z davčno stopnjo. Pri obračunu za DDV govorimo o izstopnem 
DDV in vstopnem DDV. Pri obračunu DDV pa lahko zavezanec za DDV uveljavlja vse 
pravice do odbitka DDV in oprostitve za plačilo DDV, ki so v skladu z zakonom ZDDV-
UPB4. DDV pri prodajah, obračunan v obračunskem obdobju, predstavlja davčno obveznost 
obračunskega obdobja, ki se zmanjša za DDV vrednost pri nakupih v istem obdobju. 
Zavezancu za DDV razlika med vstopnim DDV in izstopnim DDV predstavlja obveznost za 
plačilo ali predplačilo davčne obveznosti, ki jo mora zavezanec plačati do zadnjega dne 
naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.  
 
Lahko pa se zgodi, da je v obračunskem obdobju davčna obveznost manjša od zneska 
vstopnega DDV, ki ga sme davčni zavezanec odbiti v istem davčnem obdobju, razlika se mu 
všteva v plačilo v naslednjih davčnih obdobjih oz. na zahtevo vrne najkasneje v 60 dneh po 
predložitvi obračuna DDV. Za izvoznike so predvideni krajši roki vračila DDV, in sicer do 30 
dni po predložitvi obračuna DDV. Če davčni organ zamudi z vračilom zavezancu za DDV, 
zavezancu pripadajo zamudne obresti. Če pa je davčni zavezanec dolžnik še za druge davke, 
in mu v tem času, ko bi mu bilo potrebno vrniti razliko za DDV, poteče rok za plačilo drugih 
davkov, se mu vrne le razlika, ki se zmanjša za znesek davčnega dolga.  

 
7 Kratica CLO pomeni Central Laisson Office, to je pisarna za izmenjavo informacij. 
8 Povzeto po Prezelj (2004b, 14 - 17).  
9 Obdavčljiv dogodek pomeni, da so izpolnjeni vsi potrebni zakonski pogoji za obračun DDV.  
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Obračun DDV za promet na ozemlju Slovenije 
DDV za promet na ozemlju Slovenije se mora obračunati v tistem davčnem obdobju, v 
katerem je opravljena dobava, izdan računa ali prejeto predplačilo, vsekakor pa je odločilen 
tisti dogodek, ki se zgodi prvi. Se pravi, da se v primeru, da davčni zavezanec izda račun, 
preden se opravi obdavčljivi promet blaga ali storitev, mora DDV obračunati takrat, ko je 
izdan račun. Če pa je blago ali storitev opravljena preden se izda račun, mora davčni 
zavezanec obračunati DDV, ko je bil opravljen promet blaga ali storitve. Zavezanec za DDV 
mora obračunati DDV, čeprav ni bil izdan račun (bil pa je opravljen promet), plačnik računa 
pa bo lahko uveljavljal odbitek vstopnega DDV šele takrat, ko bo prejel račun. Kadar imamo 
neko blago v najemu in za to plačujemo mesečne obroke (npr. leasing), se DDV obračuna v 
tistem obdobju, ko je blago izročeno, DDV pa se obračuna za celotni znesek DDV. Včasih 
zavezanec za DDV opravlja takšno vrsto prometa blaga oz. storitev, da izdaja zaporedne 
obračune ali se vršijo zaporedna plačila. V takih primerih mora zavezanec obračunati DDV, 
ko poteče obdobje, na katerega se njegovi obračuni ali prejeta plačila nanašajo.  
 
Obračun DDV za pridobitev blaga znotraj EU 
Obračun DDV za pridobitev blaga je potrebno narediti enako kot pri dobavi blaga v Sloveniji, 
se pravi, ko je blago naročniku dobavljeno, vendar pa pri pridobitvi blaga znotraj EU 
obveznost obračuna DDV ne nastane v obdobju, v katerem pride do obdavčljivega dogodka, 
marveč šele 15. dan meseca, v katerem je prišlo do pridobitve (oz. dobave) blaga (če pride do 
predplačila, se naredi obračun za DDV v davčnem obdobju, ko je bil plačan predračun). V 
primeru, da je račun izdan pred dobavo, nastane tudi davčna obveznost prej – to je, ko je 
izdan račun. DDV pri pridobitvah znotraj EU za zavezanca hkrati predstavlja vstopni in 
izstopni DDV. Obveznost obračuna DDV nastane najkasneje 15. dan meseca po mesecu 
pridobitve, medtem ko mora davčni zavezanec za uveljavljanje pravic do odbitka vstopnega 
DDV v obračunu o DDV izkazati podatke o znesku DDV, ki ga dolguje za pridobljeno blago, 
obenem pa mora imeti tudi račun. Kljub temu če npr. zavezanec ne prejme računa do 15. dne 
v naslednjem mesecu, mora vseeno narediti obračun za DDV. V tem primeru ne sovpada 
pravica do odbitka vstopnega DDV z obračunom izstopnega DDV. Kadar pa zavezanec 
prejme račun pravočasno, pa v istem obdobju obračuna vstopni in izstopni DDV za 
nabavljeno blago oz. storitev.  
 
Tristranski posli 
Tristranski posli nastanejo takrat, ko davčni zavezanec (identificiran za DDV v Sloveniji) – 
oseba A, kupi blago od drugega davčnega zavezanca (ki nima sedeža v Sloveniji in je 
identificiran za DDV v drugi državi članici EU) – oseba B, blago pa se dobavi v Slovenijo 
neposredno iz tretje države članice – oseba C. Od osebe C dobavi v Slovenijo oseba B blago 
neposredno. V takšnem primeru je dolžna oseba, ki je prejemnik blaga – v našem primeru 
oseba A, obračunati in plačati DDV za nabavljeno blago. Osebi B se ni potrebno identificirati, 
na računu pa mora navesti določbo zakona, po kateri uveljavlja oprostitev plačila DDV. Sam 
obračun opravi oseba A takrat, ko pride do dobave blaga (ker gre za promet blaga na ozemlju 
Slovenije). Kadar pa se oseba A pojavi v vlogi prodajalca, kupec pa je oseba C, gre za dobavo 
blaga znotraj EU in za določitev trenutka nastanka obveznosti obračuna DDV se vzame 15. 
dan meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek, razen če je račun izdan 
prej. Kadar pa davčni zavezanec prejme plačilo, preden se opravi dobava blaga v drugo 
državo članico, obveznost obračuna DDV ne nastane.  
 
 
 
 

 



18 

Obračun DDV za uvoz blaga 
Zakon določa pri uvozu blaga, da se obračun DDV opravi, ko je blago uvoženo. Takrat 
nastane dogodek in s tem obveznost za obračun DDV. Pri začasnih uvozih in tranzitnih poslih 
se obračun za DDV opravi, ko je postopek končan. Blago, ki se uvaža, pa je lahko tudi 
zavezano za plačilo carine, kmetijskih dajatev ali dajatev z enakim učinkom. Obračun za 
DDV se v teh primerih opravi takrat, ko nastane obdavčljivi dogodek za naštete dajatve, kadar 
pa te dajatve niso predpisane, pa takrat, ko bi v skladu s carinskimi predpisi nastala obveznost 
obračuna carine, če bi bila ta predpisana.  
 
 
2.1.9 Hramba dokumentacije 
 
Vsak davčni zavezanec mora voditi knjigo prejetih računov in knjigo izdanih računov. V te 
knjige se knjižijo številni podatki o vsaki posamezni transakciji – nabavi oz. dobavi. Kadar ne 
more te knjige dopolniti tako, da bi v enaki knjigi vodil vse zahtevane podatke o pridobitvah 
za EU in dobavah iz EU, mora voditi posebno knjigo izdanih računov za dobave blaga v EU 
ter knjigo prejetih računov za pridobitev blaga iz EU. Zavezanec, ki uvaža blago, mora voditi 
še posebne evidence o vstopnem DDV pri uvozu blaga, predpisanih pa je še nekaj evidenc za 
konkretne (redkejše) transakcije, npr. prenos blaga v drugo državo zaradi sejma. Zneski, 
vpisani v te knjige in evidence, se po koncu davčnega obdobja seštejejo in uporabijo za 
izdelavo obračuna DDV, nekateri pa še za izdelavo poročil o dobavah v EU (Ošlaj 2004e, 43-
44).  
 
Račune lahko izdaja davčni zavezanec v skladu s 34. ali 35. členom zakona ZDDV-UPB4, ki 
predpisujeta obvezne elemente na izdanem računu10. 
 
Vse te dokumente in druge listine, ki so povezane z DDV, pa mora davčni zavezanec po 
zakonu o DDV hraniti v predpisanih rokih. Tako je davčni zavezanec dolžan hraniti vso 
prejeto in izdano dokumentacijo, in sicer v naslednjem časovnem obdobju (Mayr, Macarol in 
Balič Fabe 1999d, 134): 

• 20 let po poteku leta, na katero se nanašajo listine (npr.: dokumentacija, ki se nanaša 
na obdavčevanje nepremičnin) ali 

• 10 let po poteku leta, na katero se nanašajo listine (npr.: vsa prejeta dokumentacija, še 
posebej pa prejeti in izdani računi, dokumenti o popravkih računov, dokumenti o 
opravljenem izvozu in uvozu, finančna dokumentacija, dokumenti, na podlagi katerih 
se je uveljavljala oprostitev DDV, obračuni DDV in vse druge knjigovodske listine, ki 
se kakorkoli nanašajo na promet blaga in storitev oziroma na uvoz blaga, in so 
pomembne za obračunavanje in plačevanje DDV, najmanj 10 let po poteku leta, na 
katero se te listine nanašajo itd.) 

 
Vse dokumente lahko davčni zavezanec hrani tudi v elektronski obliki, vendar le, če je možna 
kasnejša uporaba in kadar jih je možno kadar koli prikazati ali izpisati in ne prinašajo nobenih 
neupravičenih dodatnih stroškov. Iz podatkov mora biti tudi razvidno, kdaj so bili shranjeni 
ter komu vse so bili posredovani, zaščiteni po morajo biti na tak način, da jih ni možno 
spreminjati (ZDDV-UPB4; Uradni list RS, št. 21/06).  
 
 

                                                      
10 Podrobno o tem 34. in 35. člen ZDDV-UPB4 (Uradni list RS, št. 21/06).  
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2.1.10 Nadzor nad DDV11

 
Vsako podjetje pozna interni in eksterni nadzor za DDV. Interni nadzor nad pravilnim 
obračunavanjem in plačevanjem DDV opravlja zaposleni v posameznem podjetju, ki ga 
določijo v skladu s predpisi podjetja. Eksterni nadzor pa opravljajo osebe, ki niso zaposlene v 
podjetju in so določeni z zakonom o DDV. Obračunavanje in plačevanje DDV nadzoruje 
davčni organ v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, in z zakonom, ki ureja davčno 
službo. V elektronski obliki praviloma izmenjujeta podatke davčni organ in davčni zavezanec. 
Kadar davčni zavezanec ne predloži obračuna DDV ali ga predloži v nepopolni obliki, ali če 
davčni organ ugotovi, da davčna obveznost ni pravilno obračunana, se uporablja za pravna 
sredstva in vsa vprašanja postopka in pristojnosti organa, ki niso določena z ZDDV-UPB4, 
zakon o davčnem postopku in zakon, ki ureja davčno službo. Enako velja tudi pri zamudnih 
obrestih. Carinski organ je prisoten pri uvozu blaga, kjer nadzoruje obračunavanje in 
plačevanje DDV in sicer v skladu s carinskimi predpisi, kot da bi bil DDV uvozna dajatev.  
 
 
2.1.11 Sankcije pri davku na dodano vrednost12

 
Zakon predvideva za vse vrste prekrškov ostre sankcije. Davčne prekrške ZDDV-UPB4 deli 
na lažje in hujše prekrške, opredeljeni pa so v členih od 61. do vključno 64. člena.  
 
V 61. členu ZDDV-UPB4 so opredeljeni lažji prekrški, s katerimi se kaznuje pravno osebo, 
podjetnika posameznika ali drugo fizično oseba, ki opravlja dejavnost. Višina globe, ki lahko 
»doleti« prej naštete osebe, je 300.000 SIT do 10,000.000 SIT. Za isti prekršek se lahko 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba podjetnika posameznika, in 
sicer z globo od 50.000 SIT do 1,000.000 SIT.  
 
Z globo od 50.000 SIT do 300.000 SIT se lahko kaznuje davčnega zavezanca, predstavnika 
gospodinjstva, ki opravlja dejavnost kmetijstva in gozdarstva, za katero se plačuje davek od 
dohodka po katastrskem dohodku kmetijskih in gozdnih zemljišč, če ne sestavi obračuna 
pavšalnega nadomestila in ga ne predloži davčnemu organu v predpisanem roku.  
 
Hujši prekrški so opredeljeni v 62. členu ZDDV-UPB4, za njih pa je opredeljena kazen v 
višini od 500.000 SIT do 30,000.000 SIT. S takšno vsoto se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, podjetnik posameznik ali druga fizična oseba, ki naredi kateri koli prekršek, ki je 
opredeljen v 62. členu ZDDV-UPB4. Za enak prekršek se kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba podjetnika posameznika, z globo v višini od 50.000 SIT do 
1,000.000 SIT.  
 
Postopek o prekršku zastara, ko potečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen, v 
nobenem primeru pa ni več možen, ko poteče šest let od dneva storitve prekrška.  
 
 
2.2 Davek na izplačane plače 
 
V Sloveniji je v uporabi tudi davek na izplačane plače (v nadaljevanju DIP), ki je prišel v 
uporabo 1. julija 1996. Z njim je bila uvedena obveznost, da osebe, ki izplačujejo plače, od 
izplačanih bruto plač obračunajo in plačajo davek. DIP ureja Zakon o davku na izplačane 
                                                      
11 Povzeto po Mayr, Macarol in Balič Fabe (1999e, 135).  
12 Povzeto po ZDDV-UPB4, Uradni list RS, št. 21/06.  
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plače, uradno prečiščeno besedilo, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 21/06 (v 
nadaljevanju ZDIP-UPB1).  
 
 
2.2.1 Zavezanec za davek na izplačane plače 
 
DIP plačujejo pravne in fizične osebe, ki izplačujejo plače in so po posebnih zakonih 
zavezanci za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno 
zdravstveno zavarovanje, porodniško varstvo in za zaposlovanje. Po zakonu o DIP pa ni 
potrebno plačati DIP invalidskim podjetjem ter diplomatskim predstavništvom in konzulatom, 
ki delujejo v Republiki Sloveniji (Internetni vir: Davčni portal Republike Slovenije). DIP 
vsebuje vse davke, ki so vezani na izplačila plač in gredo v breme delodajalca - davek na 
izplačane plače, ne vsebuje pa davkov od osebnih prejemkov zaposlenih oseb – dohodnina 
(Internetni vir: Statistični urad Republike Slovenije).  
  
 
2.2.2 Davčna osnova in davčne stopnje 
 
Davek, ki ga morajo davčni zavezanci plačati od izplačanih plač, se obračunava od bruto 
plače, ki jo prejme posameznik. Kadar zavezanec za DIP izvršuje plačila plač v več delih, se 
ob izplačilu zadnjega dela plače ugotovi mesečna višina plače in izvrši obračun davka ter 
poračun plačanega davka od posameznih delov plače. Davčno obveznost je potrebno 
poravnati v šestih dneh po izplačilu plač. Če davčni zavezanec ne more poravnati davčne 
obveznosti v šestih dneh od izplačila plač je po ZDIP-UPB1 določeno, da je zadnji datum, ko 
se še lahko poravna davčna obveznost, do naslednje prve izplačane plače, vendar pa prej kot 
se obračunava dobiček. Davčni prihodek, ki ga prejme vlada RS iz naslova DIP, je prihodek 
proračuna. DIP se izpolnjuje, prikazuje in plačuje na posebnem obrazcu, ki ga je predpisal 
minister za finance (ZDIP-UPB1; Uradni list RS, št. 21/06).  
 
V letih, odkar zavezanci plačujejo davek, je DIP spremljalo veliko sprememb na področju 
davčnih stopenj. Nove reforme so prišle tudi z letošnjim letom, ko so se spremenile tako 
davčne stopnje kot višine zneskov, od katerih se obračunavajo davčne obveznosti. Z reformo 
na področju DIP pa s tem letom nismo zaključili, nove reforme prihajajo v letu 2007 in 2008. 
Vlada RS pa predvideva v davčnih reformah, da bo z letom 2009 prišlo do popolne ukinitve 
DIP. Kakšne posledice bi prinesla takšna davčna reforma in kaj bi morali plačevati več, da bi 
pokrili »davčno luknjo«, ki bo nastala zaradi ukinitve DIP, se natančno še ne ve (Revija 
Denar 2004, 21).  
 
TABELA 1: Davčne stopnje DIP v % za čas od 2006 - 2008 
Višina mesečne bruto plače 2006 2007 2008 
Do 165. 000 SIT 0,0 0,0 0,0 
Nad 165. 000 do 400. 000 SIT 3,0 2,3 1,1 
Nad 400. 000 do 750. 000 SIT 6,3 4,7 2,3 
Nad 750. 000 SIT 11,8 8,9 4,4 
Vir: ZDIP-UPB1, Uradni list RS, št. 21/06. 
 
V tabeli 1 so prikazane davčne stopnje, ki se obračunavajo od bruto plač v letu 2006 in ki se 
bodo obračunavale od bruto plač v letu 2007 in 2008. Za leto 2009 pa je vlada RS sprejela 
popolno ukinitev DIP, kar je tudi lepo vidno iz tabele, saj se davčne stopnje iz leta v leto 
zmanjšujejo. Na sejah vlade RS je bilo izglasovano, da ne bo prišlo do enkratne popolne 
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ukinitve, ampak do postopne ukinitve DIP. Tako se davčne stopnje iz leta v leto (od leta 2006 
naprej) zmanjšujejo in delodajalce počasi »privajajo« na popolno ukinitev DIP, ki bo prišla v 
veljavo z letom 2009.  
 
 
2.2.3 Sankcije pri davku na izplačane plače13

 
Podjetje ima lahko za pregled nad pravilnostjo izpolnitve in plačila DIP določen notranji 
nadzor, ki ga opravljajo nadrejeni. Zunanji nadzor nad DIP opravlja davčni organ, in sicer v 
skladu z davčnimi in posebnimi predpisi. Kadar ugotovi, da so se pri plačilu DIP pojavile 
napake ali da davčni zavezanec sploh ni plačal davka iz naslova ZDIP-UPB1, sledijo 
določene sankcije, ki so predpisane v zakonu o DIP.  
 
Kadar DIP ni plačan v šestih dneh od izplačila plač, se obračunavajo zamudne obresti. Če pa 
davčni zavezanec sploh ne obračuna davka iz naslova ZDIP-UPB1, se lahko takšna kršitev 
kaznuje z globo od 500.000 do 5,000.000 SIT. Ne kaznuje pa se samo podjetje, ampak tudi 
odgovorno osebo, ki bi morala poskrbeti za to, da bi se DIP obračunal. Odgovorno osebo se 
tako za isti prekršek kaznuje z globo od 50.000 do 500.000 SIT.  
 
 
2.3 Dohodnina 
 
Po zaključku koledarskega leta mora vsak zavezanec Republike Slovenije oddati pravilno 
izpolnjeno dohodnino. Dohodnino je potrebno oddati najkasneje do 31. marca vsako leto. 
Izpolnjevanje dohodninske napovedi še zdaleč ni enostavno in za marsikoga predstavlja 
težavno opravilo, zlasti ker vsako leto prihajajo nove spremembe in dopolnitve (Internetni vir: 
Pravna pisarna Fidus 2006).  
 
Dohodnino izpolnjujejo in vlagajo zavezanci po dveh zakonih, in sicer Zakonu o dohodnini, 
uradno prečiščeno besedilo, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 59/06 (v 
nadaljevanju ZDoh-1-UPB4-UPB4), in Zakonu o davčnem postopku, uradno prečiščeno 
besedilo, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu, št. 21/06 (v nadaljevanju ZDavP-1-UPB2). V 
teh dveh zakonih so zapisana vsa določila o tem, kdo je zavezanec za oddajo dohodnine, 
kakšne so olajšave, kdo je oproščen oddaje dohodnine, do kdaj se mora oddati dohodnina. 
Obrazce, ki jih oddajamo, moramo skupaj z dokazili hraniti naslednjih pet let kot dokazilo za 
pravilno in nepristransko objavo dohodninske napovedi. Z zakonom je izrecno določeno, da 
so z dohodnino obdavčeni naslednji dohodki: osebni prejemki, dohodki iz kmetijstva, dohodki 
iz dejavnosti, dohodki iz kapitala, dohodki iz premoženja in dohodki iz premoženjskih pravic 
(Navodila za izpolnjevanje obrazca napovedi za odmero dohodnine za leto 2005).  
 
 
2.3.1 Zavezanec za dohodnino 
 
Med zavezance napovedi za oddajo dohodnine štejemo rezidente14 in nerezidente15 Republike 
Slovenije (v nadaljevanju besedila: RS). Rezident je zavezan za plačilo dohodnine od vseh 

                                                      
13 Povzeto po ZDIP-UPB1, Uradni list RS, št. 21/06.  
14 Podrobna razlaga o rezidentu in kakšne pogoje mora izpolnjevati, da je davčni zavezanec obravnavan v 
davčnem letu kot rezident, je zapisano v 6. členu ZDoh-1-UPB4 (Uradni list RS, št. 59/06).  
15 Podrobna razlaga o nerezidentu in kakšne pogoje mora izpolnjevati, da se davčni zavezanec obravnava v 
davčnem letu kot nerezidenta, je zapisana v 7. členu ZDoh-1-UPB4 (Uradni list RS, št. 59/06).  
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dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji in od vseh dohodkov, ki imajo vir izven Slovenije. Prav 
tako je zavezanec za dohodnino nerezident RS, če je bival na območju Slovenije nepretrgoma 
najmanj šest mesecev in je na njenem območju dosegel dohodke, ki po zakonu podlegajo 
njeni odmeri (ZDoh-1-UPB4; Uradni list RS, št. 59/06).  
 
 
2.3.2 Davčna osnova 
 
Davčna osnova je vsota davčnih osnov posameznih dohodkov, vključno s povečanji, 
določenimi pri posamezni vrsti dohodka. Tako se v davčno osnovo vštevajo (Dohodnina 
2000ba, 4): 

••  letni znesek plače, nadomestila plač in drugi prejemki iz delovnega razmerja (ki bodo 
izplačani v denarju, bonih ali v naravi, razen povračil stroškov, ki jih je imel 
zavezanec v zvezi z delom, ter letni prejemki v obliki stimulacij in bonitet v zvezi z 
delovnim razmerjem, zmanjšanji za plačane obvezne prispevke za socialno varnost in 
posebne prispevke, uvedene z zakoni); 

••  vsak posamezen prejemek (dosežen na podlagi pogodbe o delu, delovršne pogodbe 
oz. od prevzema opravljanja storitev oz. poslov na drugi podlagi, v višini, od katere je 
bil obračunan davek od osebnih prejemkov); 

••  letni znesek pokojnine (od katere je bil obračunan davek od osebnih prejemkov, 
zmanjšan za prispevke, uvedene z zakoni); 

••  katastrski dohodek (od kmetijskih in gozdnih zemljišč, zmanjšan za katastrski 
dohodek zemljišč, za katera so priznane oprostitve in olajšave, ter zmanjšan za 
obvezne prispevke za socialno varnost, ki se obračunavajo od katastrskega dohodka, 
za posebne prispevke, uvedene z zakoni, in pristojbine, uvedene s predpisi o 
gozdovih); 

••  dobiček, dosežen z opravljanjem dejavnosti (v višini, od katere je bil odmerjen davek 
iz dejavnosti, zmanjšan za olajšave, ki se priznajo po zakonu; če se dobiček ugotavlja 
z upoštevanjem normiranih odhodkov, se v osnovo za dohodnino všteje tako 
ugotovljen dobiček, zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost in posebne 
prispevke, uvedene z zakoni); 

••  dobiček, dosežen s prodajo kapitala; 
••  letni znesek obresti na posojila (od katerih je bil odmerjen oz. obračunan davek od 

dohodkov iz premoženja); 
••  dohodki, doseženi z udeležbo pri dobičku; 
••  dohodki, doseženi z oddajanjem premoženja v najem (v višini, od katere je bil 

odmerjen oz. obračunan davek od dohodkov iz premoženja); 
••  dohodki iz premoženjskih pravic (v višini, od katere je bil odmerjen oz. obračunan 

davek od dohodkov iz premoženjskih pravic).  
Sama osnova za dohodnino je tako seštevek vseh dohodkov iz posameznih virov dohodnine v 
posameznem koledarskem letu.  
 
 
2.3.3 Davčne olajšave in neobdavčeni del dohodninske napovedi 
 
Davčnemu zavezancu pa se pri oddaji dohodnine vsako leto priznavajo tudi določene 
olajšave, ki jih določa Ministrstvo za finance v ZDoh-1-UPB4. Olajšave so razdeljene na 
splošne olajšave, osebne olajšave, posebne olajšave, posebno olajšavo, ki je namenjena 
osebam, ki vzdržujejo družinske člane, v absolutnem znesku, olajšavo za prostovoljno 
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dodatno pokojninsko zavarovanje, olajšave za različne namene za zmanjšanje letne davčne 
osnove zavezancev (Internetni vir: Pravna pisarna Fidus, 2006).  
 
Olajšave, ki smo jih navedli v tabeli 2, lahko uveljavlja le rezident Slovenije, določene 
standardne olajšave (splošno, seniorsko in posebno za vzdrževane družinske člane) pa lahko 
uveljavljajo tudi rezidenti držav članic Evropske unije, ki bodo v Sloveniji dosegli najmanj 90 
% njihovega celotnega obdavčljivega dohodka v določenem letu.  
 
TABELA 2: Davčne olajšave (zmanjšanje letne davčne osnove) za dohodnino v letu 2005 
in za leto 2006 

Olajšava Letni znesek 
za leto 2005 

Letni znesek 
za leto 2006 

Splošna davčna olajšava  564.400 SIT 604.330 SIT 
Osebna davčna olajšava za invalida s 100 % telesno 
okvaro 3.441.500 SIT 3.513.772 SIT 

Osebna davčna olajšava za osebe po dopolnjenem 65. 
letu starosti 275.300 SIT 281.081 SIT 

Osebna olajšava za dijake in študente do 26. leta 
starosti, če letni dohodki ne presegajo 1.600.000 SIT 1.200.000 SIT 1.225.200 SIT 

Davčna olajšava rezidentu, ki samostojno opravlja 
specializiran poklic na področju kulturne dejavnosti ali 
novinarski poklic 

15 % 
prihodkov 
letno do 
zneska 
6.000.000 SIT 

15 % 
prihodkov 
letno do 
zneska 
6.000.000 SIT 

Davčna olajšava za prvega vzdrževanega otroka in 
vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 474. 900 SIT 484.873 SIT 

Davčna olajšava za dva otroka 991.100 SIT 1.011.913 SIT 
Davčna olajšava za tri otroke 1.679.400 SIT 1.714.667 SIT 
Davčna olajšava za štiri otroke 2.539.800 SIT 2.593.136 SIT 
Davčna olajšava za pet otrok 3.572.300 SIT 3.647.319 SIT 
Davčna olajšava za šest otrok 4.776.800 SIT 4.877.114 SIT 
Davčna olajšava za otroka z motnjami v razvoju 1.720.800 SIT 1.756.937 SIT
Davčna olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje  

ne za več kot 
549.400 SIT 

ne za več kot 
560.937 SIT 

Davčne olajšave za različne namene največ v višini 
2 % letne 
davčne osnove 
zavezanca 

največ v višini 
2 % letne 
davčne osnove 
zavezanca 

Plačani zneski za nakup ali gradnjo stanovanjske hiše 
ali stanovanja za rešitev stanovanjskega problema 
zavezanca 

največ 4 % 
letne davčne 
osnove 
zavezanca 

največ 4 % 
letne davčne 
osnove 
zavezanca 

Vir: Dohodnina.com 
 
Zavezanec pa lahko v svoji napovedi za odmero dohodnine uveljavlja tudi vzdrževane 
družinske člane. Če zavezanec uveljavlja vzdrževane družinske člane, se mu prizna 
zmanjšanje letne davčne osnove za čas, ko ga je imel davčni zavezanec prijavljenega kot 
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vzdrževanega družinskega člana, kot je določeno po zakonu16 (Navodilo za izpolnjevanje 
obrazca napovedi za odmero dohodnine za leto 2005).  
 
 Neobdavčeni del napovedi za odmero dohodnine 
V navodilih za izpolnjevanje obrazca napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 so 
navedeni dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine, in ti so naslednji:  
»Izplačevalci dohodkov so zavezancem v skladu s pravilnikom o dostavi kontrolnih podatkov 
posredovali tudi obvestilo o dohodkih, ki so po 20., 100., 101. členu ZDoh-1-UPB417 
oproščeni plačila dohodnine. Podatki, ki so oproščeni plačila dohodnine, se ne vpisujejo v 
dohodninsko napoved. Poleg dohodkov, ki so oproščeni plačila dohodnine, pa z dohodnino 
niso obdavčeni: 

• dediščine in volila (razen tistih, ki jih fizična oseba prejme v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti iz 33. člena ZDoh-1-UPB4); 

• darila, prejeta od fizične osebe, ki ni delodajalec prejemnika (ali z delodajalcem 
povezana oseba) ali delodajalec osebe, povezane s prejemnikom (razen daril, ki jih 
fizična oseba prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz 33. člena ZDoh-1-UPB4); 

• dobitki od iger na srečo po zakonu, ki ureja igre na srečo; 
• izplačila, ki jih prejme fizična oseba na podlagi zavarovanja ob bolezni, poškodbi ali 

invalidnosti, kadar ga zakon, ki ureja zavarovalništvo, ne določa kot obvezno 
zavarovanje; 

• izplačila na podlagi zavarovanja za škodo, povzročeno na osebnem premoženju, in za 
škodo v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, 
kakor je določeno v 57. členu ZDoh-1-UPB4; 

• sredstva ali dobički, ki jih pridobi fizična oseba na podlagi prenosov sredstev med 
svojim podjetjem, v katerem samostojno opravlja dejavnost, in svojim gospodinjstvom 
ali na podlagi prenehanja opravljanja dejavnosti.« 

 
 
2.3.5 Oddaja dohodninske napovedi18

 
Davčni zavezanec mora svojo dohodninsko napoved izpolniti na tako imenovanem obrazcu 
napovedi za odmero dohodnine za posamezno leto. Obrazec pa lahko izpolni in odda v 
»papirnati obliki« ali preko sistema eDavki. V prvem primeru izpolni obrazec ročno in ga 
odda: 

• osebno pri pristojnem davčnem uradu oziroma izpostavi davčnega urada, 
• po pošti (če je napoved poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto velja kot 

dan vložitve napovedi, napoved, poslana z navedeno pošto, pa mora k davčnemu 
organu prispeti najpozneje do 31. marca za posamezno leto).  

V primeru oddaje napovedi prek sistema eDavki, pa izpolnimo obrazec v elektronski obliki in 
ga pošljemo na naslov http://edavki.durs.si.  
Z zakonom pa je določeno tudi, komu ni potrebno vložiti napovedi za odmero dohodnine. 
Napovedi za odmero dohodnine zavezancem (rezidentom) ni treba vložiti v dveh primerih: 

1. če njihovi dohodki v letu 2005, od katerih se plačuje dohodnina, niso presegli 564.400 
SIT oz. če ne bodo v letu 2006 presegli zneska 604.330 SIT; 

2. če je bila v letu 2005 oz. bo v letu 2006 pokojnina njihov edini dohodek, pod 
pogojem, da od pokojnine ni bila odtegnjena in plačana akontacija dohodnine in pri 

                                                      
16 Za podrobno razlago glej 109. člen v zakonu ZDoh-1-UPB4 (Uradni list RS, št. 59/06).  
17 Za podrobno razlago glej člene 20., 100. in 101. v zakonu ZDoh-1-UPB4 (Uradni list RS, št. 59/06).  
18 Povzeto po: Navodila za izpolnjevanje obrazca napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 
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akontaciji dohodnine zavezanci niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane 
družinske člane.  

 
Davčni zavezanec mora v obrazcu za odmero dohodnine navesti tudi podatke, kadar 
izplačevalec ali davčna uprava nista poslala vseh potrebnih podatkov.  
 
 
2.3.6 Dohodninska lestvica 
 
Stopnje dohodnine so progresivne (od 16 % do 50 % plus določen znesek davka) in so 
odvisne od višine dohodka, doseženega v koledarskem letu po odbitku znižanj in priznanih 
olajšav.  
 
TABELA 3: Dohodninska lestvica za leto 2005 

Če znaša neto letna 
davčna osnova v tolarjih 

Znaša dohodnina v tolarjih 

Nad Do   
1.300.000 SIT 16 % 

1.300.000 SIT 2.540.000 SIT 208.000 SIT + 33 % nad 1.300.000 SIT 
2.540.000 SIT 5.140.000 SIT 617.200 SIT + 38 % nad 2.540.000 SIT 
5.140.000 SIT 10.330.000 SIT 1.605.200 SIT + 42 % nad 5.140.000 SIT 

10.330.000 SIT 3.785.000 SIT + 50 % nad 10.330.000 SIT 
Vir: Dohodnina.com 
 
V tabeli 3 je prikazana letna dohodninska lestvica za leto 2005. Dohodninska lestvica za leto 
2005 se je, glede na dohodnino za leto 2004, spremenila in sicer se je zmanjšalo število 
davčnih razredov s 6 na 5, najnižja stopnja dohodnine se je znižala s 17 % na 16 %, prav tako 
se je znižal dohodninski razred iz davčne osnove, ki je znašala 1.594.560 SIT, na davčno 
osnovo, ki znaša za leto 2005 1.300.000 SIT (Internetni vir: Pravna pisarna Fidus, 2006).  
 
V letu 2006 so prišle nove spremembe na področju dohodnine, zato se bo za obračun 
dohodnine za leto 2006 uporabljala nova lestvica, ki se nekoliko razlikuje od tiste, ki se je 
uporabljala za obračun v letu 2005.  
 
TABELA 4: Dohodninska lestvica za leto 2006 

Če znaša neto letna 
davčna osnova v tolarjih 

Znaša dohodnina v tolarjih 

Nad Do   
 1.327.300 SIT 16 % 

1.327.300 SIT 2.593.340 SIT 212.368 SIT + 33 % nad 1.327.300 SIT 
2.593.340 SIT 5.247.940 SIT 630.161 SIT + 37 % nad 2.593.340 SIT 
5.247.940 SIT 10.546.930 SIT 1.612.363 SIT + 41 % nad 5.247.940 SIT 

10.546.930 SIT  3.784.949 SIT + 50 % nad 10.546.930 SIT 
Vir: Dohodnina.com 
 
Iz tabele 4 je tako razvidno, da so se za obračun za dohodninsko leto 2006 spremenile davčne 
osnove, v tretjem in četrtem razredu davčne stopnje, medtem, ko je število razredov ostalo 
enako kot v letu 2005.  
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Tako je s 1. januarjem 2006 prišlo do korenitih sprememb v ZDoh-1-UPB4. Dohodki fizičnih 
oseb se glede na njihovo naravo (ali so pasivni ali aktivni) obravnavajo različno. Tako so 
aktivni dohodki še vedno obdavčeni preko letne davčne osnove in sintetično preko 
progresivnih davčnih stopenj ter ob upoštevanju davčnih olajšav. Cedularno so obdavčeni 
pasivni dohodki skupaj z dohodnino po proporcionalni stopnji (Uršič 2006e, 25-26).  
 
Aktivni dohodki19: 
Po novem so aktivni posli obdavčeni preko progresivnih davčnih stopenj, kjer so po novem 
načinu obdavčevanja tako obdavčeni naslednji dohodki: 

• dohodki iz zaposlitve, 
• dohodki iz dejavnosti (pri davčnih zavezancih, t. i. norminirancih, pri katerih se 

davčna osnova lahko ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 25 % 
prihodkov, se povečuje pogoj glede višine prihodkov s 3,9 na 6 milijonov letnih 
prihodkov. Tako se poenostavi ugotavljanje osnove za obdavčitev za večje število 
zavezancev, ki imajo dohodek iz dejavnosti), 

• dohodki iz osnovne kmetijske dejavnosti in osnovne gozdarske dejavnosti, 
• dohodki iz oddajanja premoženja v najem, dohodki iz prenosa premoženjske pravice, 
• drugi dohodki iz 98. člena ZDoh - 1, kot so nagrade, darila, dobitki v nagradnih igrah, 

kadrovske štipendije itd.  
 
Pasivni dohodki20: 
Med pasivne dohodke, ki so obdavčeni po proporcionalnih stopnjah, sodijo obresti, dividende 
in dobiček iz kapitala. Po novem se med kapital ne bodo več vštevali dolžniški vrednostni 
papirji (obveznice). Tako prihaja pri teh dohodkih do nove stopnje dohodnine, po katerih se 
obdavčujejo, in sicer: 

• obresti: stopnja dohodnine za obresti je po novem v letu 2006 20 % in se v letu 2007 
zniža na 15 %, 

• dividende: enako kot pri obrestih prihaja tudi pri dohodnini do nove obdavčitvene 
stopnje dohodnine, in sicer na 20 % v letu 2006 in se v letu 2007 zmanjša na 15 %, 

• kapitalski dobički: med kapitalske dobičke se štejejo dobički iz naslova nepremičnin, 
vrednostnih papirjev, deleža v družbi in investicijski kuponi. Davčna stopnja iz 
naslova kapitalskega dobička znaša v uvodnem letu 20 % in se znižuje vsakih pet let 
imetništva kapitala, kar pomeni, da se davčna stopnja po dopolnjenih petih letih 
imetništva kapitala zniža z 20 % na 15 %, po dopolnjenih 10 letih s 15 % na 10 %, po 
15 letih z 10 % na 5 % ter po dopolnjenih 20 ali več letih imetništva kapitala na 0 %. 
Tako izračunana in plačana dohodnina se šteje kot dokončni davek.  

 
 
2.3.7 Izračun dohodnine, plačilo ali vračilo 
 
Dohodnina se izračuna tako, da se od bruto dohodka odštejejo vsi prispevki (za socialno 
varnost in posebni prispevki po zakonu) ter normirani ali dejanski odhodki oz. stroški za 
zmanjšanje osnove. Tako dobljenemu znesku pravimo osnova ena, od katere nato odštejemo 2 
% olajšave za različne namene in znesek v višini 11 % povprečne slovenske plače zaposlenih 
v RS. Odštejejo se še olajšave za vzdrževane družinske člane in druge olajšave, ki so 
določene po ZDoh–1. Ko odštejemo splošno olajšavo in olajšavo za različne namene, dobimo 
osnovo dva, od katere se nato izračuna dohodnina po lestvici, ki je določena za posamezno 

                                                      
19 Povzeto po Uršič (2006f, 25-26).  
20 Povzeto po Uršič (2006g, 25 - 26).  
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leto. Od tako izračunane dohodnine se nato odšteje med letom plačana in obračunana 
akontacija. Če je končni znesek, ki ga dobimo, negativen, pomeni da smo med letom plačali 
preveč akontacije dohodnine in jo bomo dobili vrnjeno. V primeru, da bi bil rezultat 
pozitiven, bi morali višino pozitivnega zneska plačati državi (Dohodnina 2000b, 14).  
 
Z odločbo o dohodnini se ugotovi, ali je zavezanec še dolžan dohodnino doplačati ali pa je 
upravičen do njenega vračila. V primeru doplačila dohodnine mora zavezanec plačati svojo 
obveznost v 30 dneh od prejema odločbe. Če v tem času davčni zavezanec ne poravna svojih 
obveznosti, začnejo teči zamudne obresti, ki so predpisane v skladu z Banko Slovenije. Ravno 
tako pa se mora dohodnina v primeru vračila zavezancu vrniti v 30 dneh od vročitve odločbe. 
Pomemben pa je tudi podatek, da se upokojencem vrača samo dejansko plačana akontacija 
dohodnine, medtem ko se jim ne vrača akontacija dohodnine, ki je zapisana v izpisku, ki ga 
upokojenci prejmejo od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V tem izpisku je 
akontacija prikazana, dejansko pa jim odtegne od pokojnine. (Novak, Korošec in drugi 2006, 
811-812).  
 
 
2.3.8 Odmera dohodninske napovedi 
 
Dohodnina mora biti odmerjena vsako leto, in sicer najkasneje do 31. oktobra za preteklo leto. 
Odmeri pa jo davčni organ na podlagi napovedi, ki jo je vložil zavezanec. Odmera in poračun 
se za posamezno davčno leto opravita po preteku leta z odločbo davčnega organa. V primeru, 
da dohodnina do tega roka še ni bila odmerjena, to še ne pomeni, da davčni organ po poteku 
tega roka ne more več izdati odločbe o odmeri dohodnine (Novak, Korošec in drugi 2006, 
811).  
 
 
2.3.9 Sankcije pri dohodnini21

 
ZDavP-1-UPB2 navaja sankcije, ki doletijo kršitelje zakonskih predpisov. ZDavP-1-UPB2 
opredeljuje v svojih členih kršitve posameznikov. Kršitve posameznikov se delijo na lažje 
kršitve, hujše kršitve in hude prekrške. Tako so v 389. členu zakona opredeljene lažje kršitve 
posameznikov. Lažja kršitev posameznika se kaznuje z globo 50.000 SIT, in sicer za kršitve, 
ki so opredeljene v 389. členu ZDavP-1-UPB222.  
 
Hujše kršitve posameznikov se kaznujejo z globo od 100.000 SIT do 300.000 SIT, med hujše 
kršitve pa štejemo kršitve, ki jih opredeljuje 390. členu ZDavP-1-UPB223.  
 
Zakon opredeljuje tudi kazni za pravne osebe, podjetnika posameznika ali drugo fizično 
osebo, ki opravlja dejavnost. Tako je v 391. členu ZDavP-1-UPB2 opredeljeno, da se te osebe 
kaznuje z globo od 400.000 SIT do 6,000.000 SIT za prekrške, ki so opredeljeni v tem 
členu24.  
 

                                                      
21 Povzeto po Tratar in Puc (2005, 846 - 857).  
22 Za podrobno razlago o tem, kaj se šteje med lažje kršitve, glej 389. člen ZDavP-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 
21/06).  
23 Za podrobno razlago o tem, kaj se šteje med hujše kršitve, glej 390. člen ZDavP-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 
21/06).  
24 Za podrobno razlago o tem, kaj se šteje med prekrške pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali 
drugo fizično osebo, glej 391. člen ZDavP-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 21/06).  
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Za iste prekrške, ki smo jih navedli zgoraj, se z globo od 100.000 SIT do 1,000.000 SIT 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba podjetnika posameznika.  
 
Posebej pa zakon določa posebej hude prekrške in prekrške iz naslova samoprijave za pravne 
osebe, podjetnika posameznika ali drugo fizično osebo. Pravna oseba ali podjetnik 
posameznik ali druga fizična oseba se kaznuje s posebnimi globami, ki se izračunavajo v 
odstotkih od glavnice in jih najdemo opredeljene in razložene v 391.a členu ZDavP-1-UPB225 
za posebno hude prekrške in v 391. b členu ZDavP-1-UPB226 za prekrške iz naslova 
samoprijave.  
Zakon pa nalaga denarne kazni tudi izvajalcem plačilnega prometa, izvajalcem pokojninskih 
načrtov in pooblaščenim udeležencem trga vrednostnih papirjev in nepremičninskim 
posrednikom, če kršijo predpise in zakone, ki so napisani in sprejeti zanje27. Prekrški, ki jih 
storijo naštete osebe, se kaznujejo z globo od 400.000 SIT do 6,000.000 SIT.  
 
Za zgoraj navedene prekrške se še posebej kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca plačilnega 
prometa, in sicer z globo od 100.000 SIT do 1,000.000 SIT.  
 
 
2. 4 Davek od dohodkov pravnih oseb 
 
Prvega maja 2004 je Slovenija vstopila v Evropsko unijo. Pred samim vstopom v Evropsko 
unijo pa smo morali uskladiti veliko predpisov in zakonov s pogoji, ki nam jih je predpisala 
Evropska unija. Tako je bila ena izmed sprememb tudi ta, da je vlada RS sprejela Zakon o 
davku od dohodkov pravnih oseb, uradno prečiščeno besedilo, ki je bilo objavljeno v 
Uradnem listu RS, št. 33/06 (v nadaljevanju ZDDPO-1-UPB2), ki je nadomestil Zakon o 
davku od dobička pravnih oseb. S tem zakonom se je določila obdavčitev dobička in drugih 
dohodkov. Davek od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju DDPO-1) je davek, ki 
predstavlja prihodek davčnega proračuna. Davčni zavezanec si lahko določi za poslovno leto 
koledarsko leto ali pa poslovno leto, ki se lahko razlikuje od koledarskega leta. V primeru, da 
se zavezanec odloči za poslovno leto kot svoje davčno obdobje, mora o tem obvestiti davčni 
organ. Zavezanec pa svojega izbranega obdobja ne sme spreminjati naslednjih pet let 
(Internetni vir: Davčna uprava Republike Slovenije, 2006).  
 
 
2.4.1 Davčni zavezanec28

 
Zavezanci za DDPO-1 so pravne osebe domačega in tujega prava. Poleg njih so zavezanci za 
davek še združenja oseb po tujem pravu, ki so brez pravne osebnosti in niso zavezanec za 
dohodnino. Republika Slovenija, samoupravne lokalne skupnosti in Banka Slovenija niso 
zavezanci za davek.  
 
Zavezanci za DDPO-1 so opredeljeni kot rezidenti29 in nerezidenti30 RS. Rezident je zavezan 
za davek od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji in izven Slovenije, nerezident pa je 

                                                      
25 Za podrobno razlago o hudih davčnih prekrških glej 391. a ZDavP-1-UPB2 (Uradni list RS, št 21/06).  
26 Za podrobno razlago o prekrških iz naslova samoprijave glej 391. b člen ZDavP-1-UPB2 (Uradni list RS, št 
21/06).  
27 Za podrobno razlago glej člene 392., 393. in 394. člen ZDavP-1-UPB2 (Uradni list RS, št 21/06).  
28 Povzeto po internetnem viru: Davčna uprava Republike Slovenije, 2006. 
29 Kaj pogoje je treba izpolnjevati za status rezidenta, je podrobno razloženo v 5. členu ZDDPO-1-UPB2.  
30 Pogoje za in razlago statusa nerezidenta glej v 6. in 7. členu ZDDPO-1-UPB2.  

 



29 

zavezan za davek od dohodkov, ki jih dosega v poslovni enoti ali prek poslovne enote v 
Sloveniji, in tudi za davek od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji in za katere je določena 
obveznost za davčni odtegljaj.  
 
Zavezanca za DDPO-1 pa je s 1. januarjem 2006 »doletela« vrsta zakonskih sprememb, in 
sicer (Internetni vir: Microsoft za mala podjetja, 2006): 

• povečanje davčnih olajšav z 10 % na 20 % pri vlaganju v raziskave in razvoj: 
davčni zavezanec po novem lahko uveljavi zmanjšanje davčne osnove v višini 20 % 
za vlaganja v raziskave in razvoj, vendar največ v višini davčne osnove. Če ima 
davčni zavezanec sedež v manj razvitih regijah, se olajšava poveča na 30 % ali celo na 
40 % (kadar ima regija bruto domači proizvod na prebivalca nižji od povprečja države 
za več kot 15 %31); 

• sprememba odločitve s sedmih na pet let: davčni zavezanec, ki se je odločil, da ne 
bo njegovo davčno obdobje enako koledarskemu letu, te odločitve do sedaj ni smel 
spreminjati sedem let, po novem jo lahko spremeni po petih letih; 

• obračunavanje amortizacije: zakon prinaša na področju obračunavanja velike in 
temeljite spremembe, med drugim po novem lahko zavezanec amortizira tudi staro oz. 
rabljeno opredmeteno osnovno sredstvo, ki ga bo prejel od povezane osebe, ki ni 
rezident; 

• pokrivanje izgube: spremembe so prinesle novost tudi na področju pokrivanja 
izgube. Tako po novem lahko davčni zavezanec pokriva izgubo z zmanjšanjem davčne 
osnove v naslednjih sedmih davčnih obdobjih in ne več v petih davčnih obdobjih itd. 

 
To je le nekaj sprememb, ki jih je prinesla nova davčna ureditev zakona o davku od dohodkov 
pravnih oseb. Vlada pa bo v mesecu septembru ponovno odločala o spremembi zakona na 
področju DDPO-1. Tako so predlagane nove spremembe (npr. sprememba časa, v katerem 
zavezanec ne sme spreminjati izbranega davčnega obdobja s sedanjih petih let na tri leta; 
časovno neomejeno prenašanje izgube v naslednja davčna obdobja s sedaj sedmih davčnih 
obdobij; glede vrednotenja zalog se predlaga odprava časovne omejitve zaradi prehoda na 
drugo metodo vrednotenja zalog; pri prevrednotenjih finančnih naložb oz. finančnih 
instrumentov, izmerjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, naj bi se po novem 
priznali odhodki zaradi prevrednotenja v obračunanih zneskih - na ta način so evidence za 
poslovne namene izenačene z evidencami za davčne namene itd.), o katerih bo vlada RS 
razpravljala in odločala v mesecu septembru 2006 (Internetni vir: Slovenija jutri – sporočila 
za javnost, 2006). 
 
 
2.4.2 Davčna osnova davka od dohodkov pravnih oseb32  
 
Davčna osnova je znesek, od katerega se z uporabo davčne stopnje ugotovi višina davčne 
obveznosti. Davčno osnovo zavezancu predstavlja dobiček (pozitivna razlika med prihodki in 
odhodki), ki ga ustvari iz dejavnosti, ki jo opravlja v poslovni enoti ali prek poslovne enote v 
Sloveniji. K prihodkom in odhodkom se priznavajo tisti prihodki in odhodki, ki se ugotovijo v 
izkazu poslovnega izida oziroma v letnem poročilu, ki ustreza izkazu poslovnega izida, na 

                                                      
31 Določba o olajšavah v manj razvitih regijah še ni v veljavi in bo začela veljati z dnem odobritve Evropske 
komisije, uporabljati pa se bo začela s 1. januarjem tistega leta, v katerem bo odobritev dana. 
32 Povzeto po ZDDPO-1-UPB2, Uradni list RS, št. 33/06. 
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podlagi zakona in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi standardi, ob upoštevanju 
posebnosti, ki jih v zvezi s tem določa ZDDPO-1-UPB233.  
 
 
2.4.3 Davčna stopnja34

 
Zavezanec za DDPO plačuje 25 % davek, ki ga obračuna od davčne osnove. Posebna 0 % 
stopnja pa je določena za naslednje primere: 

••  investicijske sklade, ustanovljene po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe 
za upravljanje, če do 30. novembra tekočega obdobja razdelijo najmanj 90 % 
poslovnega dobička prejšnjega davčnega obdobja;  

••  pokojninske sklade, ustanovljene po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje;  

••  zavarovalnice, ki lahko izvajajo pokojninski načrt v skladu z zakonom, ki ureja 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, od dejavnosti izvajanja pokojninskega načrta 
(če sestavijo ločen davčni obračun iz naslova izvajanja pokojninskega načrta).  

 
 
2.4.4 Davčne olajšave in oprostitve35

 
V nadaljevanju navajamo davčne olajšave in oprostitve v skladu z ZDDPO-1-UPB236: 
 
Olajšave za investiranje v opremo v višini 10 % investiranega zneska. Olajšava pa ni možna 
za osebna motorna vozila, pohištvo in pisarniško opremo brez računalniške opreme in v 
neopredmetena dolgoročna sredstva. Dodatno je uvedena olajšava v višini 20 % investiranega 
zneska v raziskave in razvoj, ki so posebej določena s podzakonskim aktom, vendar največ v 
višini davčne osnove. Če ima zavezanec sedež v manj razvitih regijah, se olajšava poveča na 
30 % ali celo na 40 % (če ima regija bruto domači proizvod na prebivalca nižji od poprečja 
države za več kot 15 %37). Navedeni olajšavi se priznata le, če so to investicije v Sloveniji in 
največ v višini davčne osnove. Za neizkoriščeni del davčne olajšave lahko zavezanec 
zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih obdobjih.  
 
Olajšave za zaposlovanje; zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove, vendar 
največ v višini davčne osnove, v naslednjih primerih:  

••  ob zaposlitvi pripravnika ali drugega delavca, ki prvič sklene delovno razmerje, ali 
delavca, ki je pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi najmanj 12 mesecev prijavljen pri 
Zavodu RS za zaposlovanje, se lahko davčna osnova zmanjša v višini 30 % plače tega 
delavca, in to največ za prvih 12 mesecev;  

••  

                                                     

na novo je uvedena olajšava pri zaposlitvi osebe z doktoratom znanosti, ki pred tem ni 
bila zaposlena v gospodarski družbi, in to v višini 30 % plače te osebe za največ prvih 
12 mesecev njene zaposlitve. Navedeni olajšavi se medsebojno izključujeta. Vezani 
sta na izpolnjevanje pogoja, da je zaposlitev sklenjena za nedoločen čas in najmanj za 

 
33 Za razlago posebnosti glejte peto točko (člene 11. do vključno 29.) davčna osnova v ZDDPO-1-UPB2, Uradni 
list RS, št. 33/06. .  
34 Povzeto po ZDDPO-1-UPB2, Uradni list RS, št. 33/06. 
35 Povzeto po ZDDPO-1-UPB2, Uradni list RS, št. 33/06. 
36 Podrobna razlaga o olajšavah je zapisana v sedmi točki (od  49. do vključno 52. člena) v ZDDPO-1-UPB2, 
Uradni list RS, št. 33/06.  
37 Določba o olajšavah v manj razvitih regijah še ni v veljavi in bo začela veljati z dnem odobritve Evropske 
komisije, uporabljati pa se bo začela s 1. januarjem tistega leta, v katerem bo odobritev dana. 
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dve leti. Ob predčasni odpovedi pogodbe o zaposlitvi mora zavezanec za znesek 
izkoriščene olajšave povečati davčno osnovo, in to v davčnem obdobju, v katerem je 
bila pogodba o zaposlitvi odpovedana;  

••  zavezanec, ki zaposluje invalida po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in 
zaposlovanje invalidov, lahko uveljavlja davčno olajšavo v višini 50 % plače te osebe, 
zavezanec, ki zaposluje invalidno osebo s 100-odstotno telesno okvaro in gluho osebo 
pa v višini 70 % plače te osebe. Pri zaposlovanju invalidov nad predpisano kvoto po 
zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, lahko 
zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 70 % plače za te osebe. 
Navedene olajšave se lahko uveljavijo največ v višini davčne osnove in se 
medsebojno izključujejo z olajšavama po prvih dveh alinejah.  

 
Olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje lahko uveljavlja zavezanec 
delodajalec, ki v skladu s pogoji iz zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju delno 
ali v celoti plačuje premije po pokojninskem načrtu kolektivnega zavarovanja izvajalcu 
pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali državi članici EU. Olajšava se prizna v višini 
plačanih premij, vendar največ do zneska, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca zavarovanca in ne več kakor 549.400 
SIT na leto (ob upoštevanju valorizacije premije), vendar največ do višine davčne osnove 
davčnega obdobja.  
 
Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za donacije za znesek izplačil v denarju in v naravi za 
humanitarne, dobrodelne, znanstvene, vzgojno - izobraževalne, športne, kulturne, ekološke in 
religiozne namene, če so to izplačila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih 
ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti. To olajšavo je možno uveljaviti do višine 
0,3 % obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem obdobju. Poleg tega lahko zavezanec 
uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in naravi političnim 
strankam in reprezentativnim sindikatom, vendar največ do zneska, ki je enak trikratni 
povprečni mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu. Tudi uveljavljanje olajšave za 
donacije je možno največ do višine davčne osnove.  
 
Zakon posebej določa davčne oprostitve, ki pa jih lahko uveljavlja le zavezanec, ki posluje 
na trgu z nepridobitno dejavnostjo, ki je določena po zakonu (to so zavodi, društva, ustanove, 
verske skupnosti, politične stranke, zbornice, reprezentativni sindikati). Tak davčni zavezanec 
mora imeti v vsem davčnem obdobju finančno in materialno poslovanje in akte v zvezi s tem 
(zlasti svoj temeljni akt) usklajene z določbami zakona, ki ureja njegovo ustanovitev oziroma 
delovanje (npr. ustanove morajo imeti vse usklajeno z Zakonom o ustanovah). Zavezanec 
lahko uveljavlja oprostitev le za del, ki ga upravlja iz naslove nepridobitne dejavnosti, če pa 
poleg osnovne opravlja še pridobitno dejavnost, pa mora za ta del poslovanja plačati davek od 
dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti. Davčna osnova za pridobitno dejavnost se 
izračuna tako, da se prihodki iz dejavnosti, ki niso pridobitni, in dejanski ali sorazmerni 
stroški tega poslovanja izvzamejo iz davčne osnove.  
 
 
2.4.5 Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 
 
Davčni obračun mora sestaviti in predložiti vsak davčni zavezanec, ki po zakonu izpolnjuje 
pogoje za obračun davka. Obračun davčne obveznosti za DDPO-1 temelji na načelu 
samoobdavčitve. Samoobdavčitev pomeni, da zavezanec sam izračuna in plača davek na 
podlagi davčnega obračuna, ki ga sam sestavi za davčno obdobje. Davčna obveznost se plača 
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na podlagi ugotovljene davčne osnove, ki se zmanjša za davčne olajšave in izračuna s 
pomočjo davčnih stopenj.  
 
Davčni zavezanec že med letom plačuje akontacijo davka (med koledarskim ali poslovnim 
letom). Akontacija se plačuje obročno in sicer mesečno ali trimesečno, izračuna in plačuje pa 
se na način in v rokih, določenih z zakonom DDPO-1.  
 
Davčni obračun predloži davčni zavezanec davčnemu organu v treh mesecih od začetka 
tekočega davčnega obdobja za preteklo davčno obdobje. Na podlagi davčnega obračuna mora 
nato plačati razliko med davčno akontacijo in izračunanim davkom, in sicer v 30 dneh od 
predložitve davčnega obračuna. V primeru, da je med letom davčni zavezanec plačal preveč 
davka, mu davčni organ razliko vrne, in sicer v 30 dneh od predložitve zahtevka za vračilo 
preveč plačanega davka. Zahtevo za vračilo preveč plačanega davka lahko davčni zavezanec 
vloži skupaj s predložitvijo davčnega obračuna ali pa kasneje.  
 
Davčna obveznost pa se lahko ugotovi in plačuje na podlagi obdavčenja skupine (za to morajo 
biti izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakon). Davek se izračuna v skupinskem davčnem 
obračunu. Sešteje se dobiček in izguba davčnega obdobja, ki se ugotovi v posameznih 
davčnih obračunih članov skupine. Z obdavčevanjem v skupini je članom skupine omogočena 
ugodnost medsebojnega pokrivanja davčnih izgub davčnega obdobja (vse izgube, ki so 
nastale pri članih skupine, pred začetkom obračunavanja davka v skupini, se v skladu z 
zakonom zmanjšajo na nič), za katero se ugotavlja davčna obveznost z dobički tega davčnega 
obdobja, izkazanih v posamičnih davčnih obračunih ostalih članov skupine. Izguba članov 
skupine, ki so vključene v obdavčevanje v skupini, se ne more pokrivati iz drugih virov. Za 
obdavčevanje v skupini je potrebno dovoljenje, ki ga izda davčni organ, davčni obračun v 
skupini pa se lahko začne izvajati z začetkom davčnega obdobja po letu, ko je bilo izdano 
davčno dovoljenje.  
 
 
2. 5 Sankcije pri davku od dohodkov pravnih oseb 
 
Pri DDPO-1 se v primeru kršitev uporablja Zakon o davčnem postopku, v katerem so 
predstavljene sankcije, ki nastopijo v primeru kršitve določenih primerov. Ker smo Zakon o 
davčnem postopku in sankcije, ki so predpisane v tem zakonu, predstavili pri dohodnini (glej 
poglavje: Sankcije pri dohodnini), jih ne bomo še enkrat razlagali v tem poglavju38. 
 
 
2. 6 Sklepne ugotovitve 
 
Da lahko država nemoteno posluje, potrebuje za to denarna sredstva. Denarna sredstva 
pridobiva država v svoj proračun na različne načine. Eden izmed načinov pridobivanja 
denarnih sredstev je pobiranje davkov. Davke država pobira na posreden in neposreden način. 
 
Slovenija je leta 2004 postala polnopravna članica Evropske unije. Tako je prevzela in začela 
izvajati vso zakonodajo, ki obsega primarno in sekundarno pravo EU. Ob pristopu k članstvu 
je spremembe doživelo tudi področje davkov, tako neposredni davki (davek od dohodkov 
pravnih oseb in dohodnina), kakor tudi posredni davki (davek na dodano vrednost in 
trošarine). 

                                                      
38 Za podrobno razlago glej ZDavP-1-UPB2 (Uradni list, št. 21/06) in poglavje Sankcije pri dohodnini. 
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Davek na dodano vrednost je v veljavi od leta 1999 in je skozi leta doživel že veliko 
sprememb, čakajo pa ga še nove. Tako je davek na dodano vrednost davek, ki ga plačujejo vsi 
državljani Republike Slovenije in tudi vsi tisti, ki pridejo k nam iz drugih držav in pri nas 
opravijo kakršen koli promet ali storitev. Pri davku na dodano vrednost poznamo osnovno, 20 
% in znižano, 8,5 % davčno stopnjo. Davek na dodano vrednost je urejen z Zakonom o davku 
na dodano vrednost, kjer so zajeta vsa določila, ki jih je potrebno upoštevati ob izvajanju tega 
zakona (kdo so davčni zavezanci, kaj se smatra za kraj obdavčitve, davčna osnova, davčne 
olajšave, davčne oprostitve, kazenske določbe itd.). 
 
Davek na izplačane plače je davek, ki ga morajo plačati osebe, ki izplačujejo plače. 
Obračunati in plačati ga morajo vsak mesec od obračunane in izplačane bruto plače. Tako 
davek na izplačane plače plačujejo vse fizične in pravne osebe, ki obračunavajo in izplačujejo 
plače, razen invalidskih podjetij ter diplomatskih predstavništev in konzulatov, ki delujejo v 
Republiki Sloveniji. Vlada RS je sprejela, da se bo davek na izplačane plače ukinil, zato je 
določila za leto 2006, 2007 in 2008 posebne davčne stopnje za obračun davka od izplačanih 
plač. Davčne stopnje se iz leta v leto zmanjšujejo, Vlada RS pa želi na ta način postopno 
pripraviti davčne zavezance na popolno ukinitev davka, ki bo nastopila z letom 2009. 
 
Vsako leto je v prvih treh mesecih največ govora in razprav o dohodnini, ki jo morajo davčni 
zavezanci oddati najkasneje do 31. marca vsako leto. Dohodnino morajo izpolniti vsi rezidenti 
in nerezidenti Republike Slovenije, razen izjem, ki so določene v zakonu. Tako Zakon o 
dohodnini opredeljuje davčno osnovo, davčne olajšave, davčne stopnje, postopek izračuna, 
odmero dohodninske napovedi itd. Pri dohodnini je za leto 2006 določenih pet dohodninskih 
razredov, na podlagi katerih se bo izračunala dohodninska obveznost. Od obveznosti 
odštejemo akontacije, ki smo jih plačali med letom, in dobimo končni rezultat, ki je lahko 
pozitiven ali negativen. Če je končni rezultat pozitiven, smo med letom plačali premalo 
akontacije za dohodnino in nam razlika predstavlja obveznost, ki jo moramo plačati. V 
primeru negativnega rezultata pa smo med letom plačali več akontacije, kot pa je bilo 
potrebno, zato dobimo razliko vrnjeno. Sankcije v primeru kršitev pa posebej ureja Zakon o 
davčnem postopku, ki opredeljuje kazni za lažje, hujše in posebej hude kršitve. 
 
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo je bil sprejet davek od dohodkov pravnih oseb, ki ureja 
področje plačevanja davkov od dohodkov, ki jih imajo pravne osebe. Davek, ki ga plačajo 
davčni zavezanci (to so pravne osebe domačega in tujega prava) iz tega naslova, predstavlja, 
tako kot prihodki od ostalih davkov, prihodek v državnem proračunu. Davčna osnova je 
končni dobiček davčnega zavezanca in je obdavčena s 25 % davčno stopnjo. Zakon o davku 
od dohodkov pravnih oseb pa določa davčne olajšave in oprostitve, torej, kaj se šteje med 
prihodke in kaj med odhodke, kaj lahko naredi davčni zavezanec v primeru izgube itd. Ravno 
tako kot pri dohodnini tudi pri davku od dohodkov pravnih oseb sankcije v primeru kršitev 
določa Zakon o davčnem postopku, ki je enak kot za dohodnino in loči lažje, hujše in posebej 
hude kršitve. 
 
Slovenija je majhna država, ki ima zelo različne in gibljive davčne ureditve. Vsaka 
sprememba na področju davkov vedno prinese nekaj pozitivnih in nekaj negativnih posledic. 
Zato država vedno znova išče nove in primernejše rešitve, ki bi naj prinesle zadovoljstvo 
vsakemu posamezniku. Tako tudi davke, ki smo jih predstavili pod to točko čakajo korenite in 
velike spremembe, ki jih je Vlada RS pripravila v sklopu reform za povečanje gospodarske 
rasti in zaposlenosti. 
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3 REFORME V SLOVENIJI 
 

3.1 Reforme39 v Sloveniji  
 
Reforme, ki jih pripravlja vlada RS, bi naj prinesle korenite spremembe na področju 
gospodarstva. V letu 2005 je bila ustanovljena skupina strokovnjakov pod vodstvom dr. 
Jožeta P. Damijana, ki je pripravila predloge za korenite reforme. Predlogi, ki so jih 
strokovnjaki pripravili za reforme, so naslednji: davčna reforma, reforma sistema socialnih 
transferjev in trga dela, spremembe v pokojninskem sistemu, spremembe v zdravstvenem 
sistemu, spremembe za spodbuditev konkurenčnosti, spremembe na področju univerzitetnega 
sistema in dvosmernega pretoka znanja, spremembe za večjo učinkovitost in hitrejšo rast 
produktivnosti slovenskih podjetij, spremembe za učinkovitejšo financiranje bodočih 
razvojnih prioritet, spremembe za bolj učinkovito in cenejšo državo, spremembe za 
zmanjšanje razkoraka med potrebami države za investicije v infrastrukturo in razpoložljivimi 
tradicionalnimi viri sredstev ter spremembe za večjo učinkovitost javnih gospodarskih služb. 
Reforma, ki buri med državljani največ duhov, je davčna reforma. Tako naj bi bila na 
področju davčne reforme uvedena enotna davčna stopnja, in sicer za dohodnino, davek od 
dohodkov pravnih oseb in DDV, odpravljen pa naj bi bil davek na izplačane plače (Revija 
Denar 2005, 5 – 6).  
 
Vlada RS opravičuje svoje reformne predloge za izboljšanje klime z naslednjimi 
mehanizmi40: 

• motivacija za aktivnosti (transferji, nagrajevanje dela); 
• možnosti za aktivnost (davčna reforma, spodbujanje podjetništva in fleksibilnejši trg 

dela); 
• spodbude za produktivnost, ekonomsko uporabo znanja za zaposlovanje (davki + 

tehnološke subvencije); 
• svobodna gospodarska pobuda (privatizacija + podjetništvo + liberalizacija); 
• učinkovita in cenejša država (prestrukturiranje javnih financ + omejevanje javne 

porabe + boljša regulacija + javno zasebno partnerstvo + črpanje EU sredstev + 
nacionalni projekti) in 

• učinkovita država ( transferji + zdravstvo + pokojninski sistem).  
 

Sprejeti predlogi reform naj bi prinesli naslednje41: 
• več ekonomske svobode; 
• enostavnejše in bolj pregledno delovanje države; 
• podjetništvu bolj naklonjeno in prijazno državo; 
• odpravo različnih birokratskih in administrativnih ovir; 
• bolj učinkovito in tržnim razmeram ustrezno lastniško strukturo; 
• nižje davčne obremenitve in poenostavljene davčne predpise; 
• bolj pregleden sistem socialnih transferjev, ki bi spodbujal aktivnost posameznikov; 
• bolj učinkovit sistem spodbud za pretok znanja med gospodarstvom in univerzami; 
• večjo ekonomsko liberalizacijo; 
• možnosti za investiranje in lažji dostop do finančnih virov; 
• nabor velikih nacionalnih projektov, podprtih s sredstvi iz EU skladov; 

                                                      
39 Pod izrazom reforma razumemo sistemsko spreminjanje nekega področja, ne le posamične spremembe nekega 
zakona v enakem sistemu (Revija Denar 2005, 5 - 6).  
40 Povzeto po Odbor vlade RS 1. del (2005a, 10 - 11).  
41 Povzeto po Odbor vlade RS 1. del (2005b, 10 - 11).  
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• bolj racionalen zdravstveni sistem in 
• bolj vzdržen in aktivno spodbujajoč pokojninski sistem.  
 

Ob učinkoviti izvedbi predlaganih ukrepov naj bi reforma spodbudila naslednje42: 
• večjo ekonomsko učinkovitost; 
• bolj dinamično rast podjetij; 
• višjo gospodarsko rast; 
• višjo zaposlenost; 
• večjo socialno varnost in 
• višjo družbeno blaginjo.  

 
Z reformo naj bi se dosegla večja transparentnost in manjša zapletenost administrativnih 
postopkov, zmanjšali naj bi se stroški dela, sistem pa naj bi bil po reformi tudi socialno bolj 
pravičen.  
 
 
3.2 Davčne reforme v Sloveniji  
 
V sklopu reform, ki jih je pripravila vlada RS, so tudi davčne reforme. Davčne reforme naj bi 
razbremenile slovensko gospodarstvo in oblikovale pogoje za njegovo večjo konkurenčnost 
na svetovnih trgih. Z davčno reformo naj bi bili korak bliže lizbonskim ciljem, to je 
povečanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, prestrukturiranju gospodarstva v smeri 
večje tehnološke zahtevnosti, večje intenzivnosti človeškega kapitala in višje dodane 
vrednosti ter obsežnejšemu zaposlovanju. Doseženi bodo predvsem trije ključni učinki 
(Odbor vlade RS 1. del 2005c, 10 - 11): 

1. povečanje poslovnega procesa, ki se lahko nameni za raziskave in razvoj, za 
investicije v nove tehnologije, nove proizvodne programe in novo delovno silo (ob 
odpravi davka na izplačane plače in uvedbi EDS); 

2. povečanje privlačnosti za zaposlovanje izobražene delovne sile (ob uvedi EDS); 
3. zmanjšanje administrativnih stroškov in stroškov poslovanja (s celotnimi reformami).  

 
Kot smo omenili, želi vlada na področju davkov uvesti naslednje spremembe: 

• uvesti EDS pri davku od dohodkov pravnih oseb; 
• uvesti EDS pri dohodnini; 
• uvedbo EDS pri DDV in 
• odpraviti davek na izplačane plače.  

 
 
3.2.1 Uvedba EDS pri davku od dohodkov pravnih oseb 
 
Na področju davka od dohodkov pravnih oseb, ki je korenito spremembo doživel že s 1. 
januarjem 2005, se plačuje davek po splošni 25 % davčni stopnji od davčne osnove. Posebna 
stopnja 0 % pa je določena za investicijske sklade, pokojninske sklade in zavarovalnice z 
določeno dejavnostjo (za točno določene zakonske namene). Z reformo sta predlagani dve 
spremembi, in sicer: 

a. uvedba enotne davčne stopnje: Uvedba EDS pri davku od dohodkov pravnih oseb naj 
bi imela enako ureditev, kot uvedba EDS pri dohodnini. Ker bi bila takšna stopnja 

                                                      
42 Povzeto po Vlada Republike Slovenije (2005a, 10 - 11).  
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mednarodno še vedno visoka, bi bilo potrebno razmisliti o stimulativnih olajšavah, 
npr. za vlaganja v izobraževanje (olajšave bi bilo potrebno podpreti z raziskavami) ali 

b. mednarodno konkurenčna nizka stopnja (npr. 15 %), vendar brez vseh olajšav, razen 
za donacije.  

Z reformo naj bi preko razbremenitve gospodarstva in znižane davčne obremenitve plač višje 
zaposlenih višjih kvalificiranih stopenj, ki praviloma prispevajo višjo dodano vrednost, 
spodbudili konkurenčnost in gospodarske aktivnosti ter zmanjšanje stroškov obračunavanja 
davka na strani davčnih zavezancev in davčnega organa, kakor tudi zagotovili večjo pravno 
varnost davčnih zavezancev z enostavnimi in preglednimi rešitvami ter uveljavili nevtralno 
povezavo med osebno dohodnino in davkom od dohodkov pravnih oseb. (Odbor vlade RS 1. 
del 2005d, 23-25) 
 
 
3.2.2 Uvedba EDS pri dohodnini43

 
S 1. januarjem 2005 je prišlo do davčnih sprememb tudi na področju dohodnine. Tako se je 
spremenila dohodninska lestvica. Število dohodninskih razredov se je zmanjšalo s šestih na 
pet, spremenile pa so se tudi davčne stopnje (več si lahko preberete pri predstavitvi 
dohodnine). Z reformo, ki naj bi na področju dohodnine uvedla EDS, bi bil vsakemu 
davčnemu zavezancu rezidentu priznan znesek dohodka, ki je neobdavčen, znesek nad 
neobdavčenim dohodkom pa bi se obdavčeval z EDS. Vlada RS razlaga, da je ne glede na to, 
da se dohodki obdavčujejo z eno stopnjo, efektivna povprečna obdavčitev dohodkov 
posameznikov rezidentov progresivna, saj naj bi davčni zavezanci, ki imajo manjše dohodke, 
plačevali na celoten dohodek (obdavčen in neobdavčen) manjši znesek davka kot rezidenti, ki 
dosegajo večje dohodke, in bi zato neobdavčen del dohodka v obliki splošne olajšave 
predstavljal manjši del skupnega dohodka (Odbor vlade RS 2. del 2005, 8-23).  
 
Z zmanjšanjem dohodninske progresije naj bi država v proračun letno dobila za okrog od 65 
do 70 mrd. SIT manj, od tega za kar 30 - 32 mrd. SIT iz naslova plač v javnem sektorju. Ker 
država namerava zmanjšati davčno stopnjo za dohodnino, pa bi na drugi strani podjetja 
privarčevala, in sicer iz naslova bruto plače; npr. podjetje Mura pri 4583 zaposlenih 12,3 
milijone SIT, podjetje Mercator z 8577 zaposlenih 40,1 milijone SIT, podjetje Gorenje z 5594 
zaposlenih 244,1 milijone SIT in KD Group z 45 zaposlenimi kar 161,4 milijone SIT. Celoten 
primanjkljaj bi država nadomestila z zvišanjem znižane, 8,5 % davčne stopnje DDV na 20 % 
davčno stopnjo (Odbor vlade RS 2. del 2005b, 8-23).  
 
 
3.2.3 Uvedba EDS pri DDV 
 
V sedanjem davčnem sistemu poznamo osnovno, 20 % davčno stopnjo in znižano davčno 
osnovo, ki znaša 8,5 %.  
 
Dvig znižane davčne stopnje z 8,5 % na 20 % bi v državni proračun prinesel približno od 115 
do 135 dodatnih mrd. SIT letno. Vlada v svojih razpravah navaja, da bo popolno zvišanje 
znižane davčne stopnje na 20 % prineslo največji negativni učinek na realno kupno moč plač 
zavezancev v najnižjem dohodkovnem razredu za okrog 3,5 %. Zraven še navaja, da bi dvig 
splošne olajšave pri dohodnini relativno bolj povečal neto dohodke ljudi z najnižjimi bruto 
plačami, zato naj bi bil pripravljen tudi predlog dodatne uskladitve najnižjih plač. Pri 
                                                      
43 V podatkih, ki so navedeni, so zajeti le dohodninski vir 10 (plače in nadomestila plač), brez avtorskih 
honorarjev in drugih oblik dohodka.  
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navajanju vseh teh podatkov pa vlada pozablja na pomembno dejstvo, da že v sedanjem 
davčnem sistemu ljudje iz najnižjega dohodkovnega razreda (kamor spadajo tudi mali kmetje, 
ki so največji odjemalci našega podjetja, ki ga obravnavamo v diplomski nalogi), nimajo 
dovolj denarja za nakup osnovnih življenjskih potrebščin in za preživetje, kaj se bo zgodilo ob 
uvedbi EDS, pa si sploh ne upamo zamisliti. (Odbor vlade RS 2. del 2005c, 27-32).  
 
Uvedba EDS na področju DDV prinaša s sabo več negativnih kot pozitivnih učinkov. Vlada 
upravičuje uvedbo s tem, da bo obenem ukinila davek na izplačane plače ter uvedla enotno 
davčno stopnjo za dohodnino in davek od dohodkov pravnih oseb.  
 
 
3.2.4 Odprava davka na izplačane plače44

 
V sedanjem davčnem sistemu so izplačane plače obdavčene z DIP, in sicer: z 3,8 % za bruto 
plače med 165.000 SIT in 400.000 SIT, z  7,8 % za bruto plače med 400.000 SIT in 750.000 
SIT in z 14,8 % za plače nad 750.000 SIT. Z uvedbo EDS naj bi se ukinil DIP, kar naj bi v 
slovensko gospodarstvo vneslo močno razbremenitev stroškov dela. Npr. podjetje Mura, ki 
ima najnižjo stopnjo kvalificiranosti delovne sile, bi iz tega naslova ob 4583 zaposlenih 
privarčevalo 87,8 milijonov SIT, podjetje Mercator, ki ima glede na višino plač sicer zelo 
nizko kvalificirano delovno silo, bi ob 8577 zaposlenih privarčevalo 664,8 milijonov SIT, 
Gorenje, ki ima visoko kvalificirano delovno silo, bi ob 5594 zaposlenih iz tega naslova 
privarčevalo 639,5 milijonov SIT, KD Group z visoko kvalificirano delovno silo pa 91,2 
milijonov SIT ob 45 zaposlenih. Država bi z ukinitvijo DIP v proračun dobila letno okrog 125 
mrd. SIT manj, od tega iz zasebnega gospodarstva za okrog 80 mrd. SIT in iz javnega sektorja 
45 mrd. SIT manj. Primanjkljaj naj bi nadomestila z uvedbo EDS pri DDV. Neto plače naj se 
ob spremembi davčnega sistema ne bi spremenile, znižal pa bi se znesek bruto plače in s tem 
razbremenilo gospodarstvo. Ukinitev DIP država opravičuje s tem razlogom, da bo za 
podjetja postala bolj privlačna visoko izobražena delovna sila, da bodo podjetja začela več 
vlagati v nove proizvode, tehnologijo in dosegla večjo konkurenčnost v mednarodnem okolju 
(Odbor vlade RS 2. del 2005d, 8-23).  
 
Kljub vsem tem številkam pa ni nikjer prepričljivih podatkov in odgovorov predvsem na 
vprašanje, zakaj naj bi breme izpadlih dohodkov nadomestila uvedba EDS na področju DDV. 
Kajti ukinitev znižane stopnje DDV je najbolj boleča točka za velik del davkoplačevalcev. V 
Sloveniji predstavljajo večino davkoplačevalcev tisti, ki morajo nameniti večino svojih 
dohodkov za nakup blaga in storitev, ki so obdavčeni po nižji stopnji DDV, ker imajo tako 
nizke prihodke, da si drugega ne morejo privoščiti (Krašovec 2005, 6).  
 
 
3. 3 Sklepne ugotovitve 
 
Čas, v katerem živimo, je čas hitrega gospodarskega razvoja. Na trg vsak dan prihajajo novi 
izdelki, tehnologija postaja čedalje bolj avtomatizirana. Da posameznik in tudi država kot  
celota lahko preživita v tem času, mora država vedno znova uvajati nove, boljše razvojne 
temelje. 
 
Tudi Vlada RS se zaveda vseh nevarnosti in obenem novih priložnosti za slovensko 
gospodarstvo in življenje posameznika, zato je pripravila temeljite predloge reform za boljšo 
                                                      
44 V podatkih, ki so navedeni, je zajet samo dohodninski vir 10 (plače in nadomestila plač), brez avtorskih 
honorarjev in drugih oblik dohodka.  
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prihodnost Slovenije. Spremembe naj bi nastopile na področju davkov, socialnih transferjev 
in trga dela, pokojninskega in zdravstvenega sistema, pri spodbujanju konkurenčnosti, na 
področju univerzitetnega sistema in dvosmernega pretoka znanja, pri spodbujanju večje 
učinkovitosti in hitrejše rasti produktivnosti slovenskih podjetij, učinkovitejšega financiranja 
bodočih razvojnih prioritet, pri bolj učinkoviti in cenejši državi, pri zmanjšanju razkoraka 
med potrebami države za investicije v infrastrukturo in razpoložljivimi tradicionalnimi viri 
sredstev ter pri večji učinkovitosti javnih gospodarskih služb. 
 
Reformne predloge je pripravila skupina 200 strokovnjakov, ki jo je med pripravami in 
izdelavo reform vodil le en končni cilj, to je želja po doseganju boljšega življenjskega 
standarda vseh prebivalcev ter bolj konkurenčnega in uspešnejšega gospodarstva. 
 
V sklopu reform Vlada RS želi uvesti temeljite reforme tudi na davčnem področju. Tako želi 
uvesti enotno davčno stopnjo pri davku na dodano vrednost, davku od dohodkov pravnih oseb 
in dohodnini, istočasno pa ukiniti davek na izplačane plače. Uvedba enotne davčne stopnje bi 
pomenila ukinitev prejšnjih progresivnih davčnih stopenj in uvedbo enotne efektivne davčne 
stopnje. Vlada želi z davčnimi reformami razbremeniti slovensko gospodarstvo (da bi prišlo 
do prestrukturiranja, večjega zaposlovanja in znižanja administrativnih stroškov) in tako 
oblikovati pogoje za večjo konkurenčnost na svetovnih trgih. 
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4. ENOTNA DAVČNA STOPNJA  
 
4.1 Kaj je Enotna davčna stopnja (v nadaljevanju EDS)45

 
Ob vsem razpravljanju o reformah se poraja vprašanje, kaj EDS sploh je? EDS, v tujini znan 
pod imenom flat tax, ni nič drugega kot eden izmed davčnih sistemov. Bistvena sestavina 
EDS sta višina davčne stopnje in obseg splošne davčne olajšave. Ponekod imajo sistem EDS 
samo za plače, ponekod za vse dohodke fizičnih oseb, ponekod za te dohodke in še za dobičke 
podjetij, ponekod pa za oba ta dva dohodka in tudi za prometni davek oz. davek na dodano 
vrednost. Ponekod poznajo pri dohodkih fizičnih oseb neobdavčen del, drugje ga ne poznajo. 
V sistemu EDS se obdavči, kolikor je le možno, popolna davčna osnova, s kolikor je le 
možno čim manj davčnimi izjemami, te so tako rekoč prepovedane (npr. obdavčijo se 
dohodki fizične osebe iz vsakršnih virov, brez znižanja in olajšav za to ali ono, tudi socialni 
transferji …). V večini primerov se v sistemu EDS predpiše relativno nizka davčna stopnja, 
saj je le na ta način mogoče upravičiti in tudi z vidika proračuna izvajati tako obdavčitev.  
 
In kaj naj bi zagotovil EDS? Pri nas naj bi država z EDS vzpodbujala rast, razvoj, 
strokovnost, znanost in izobraženost. EDS naj bi zagotovil pogoje, da se bodo delovni in 
sposobni lahko razvijali, se pravi, v ta namen naj bi se uvedli privlačna zakonodaja, dosledno 
pobiranje davkov in minimalna birokracija v gospodarstvu ter vodil učinkovit pravni sistem.  
 
Kot smo že omenili, je EDS le del davčnega sistema, s katerim pobiramo davke. V svetu je 
zelo veliko davčnih sistemov. Davki pa so le del davčne ureditve, ki ljudi in podjetja privablja 
ali straši, zato jih je pa tudi potrebno opazovati in urediti v povezavi z drugimi področji, in 
sicer mora vsaka država posebej in vsaka zase urediti vsa pomembnejša področja tako, kot 
oceni, da bo zanjo najbolj kompromisno, pri tem pa seveda mora vedeti, kaj sploh hoče.  
 
 
4.2 Zgodovina EDS v Evropi 
 
Enotno davčno stopnjo so v zgodovini videli kot napredek, preko statusa quo z značilnostmi 
nižje, vključno z nično davčno stopnjo za plemstvo in duhovščino. Takšna situacija je bila v 
18. stoletju eden izmed glavnih vzrokov za francosko revolucijo. Gibanja v 19. stoletju so šla 
v tej smeri, da je večina evropskih držav adaptirala enotne davčne stopnje oziroma enake 
davke, ki so bili primerni za večino oz. vse prihodke. Po prvi svetovni vojni je bil progresiven 
davčni prihodek predstavljen v večini evropskih držav kot zvišani vladni kapital, ki se je 
porabil za družbene programe in (posebej) za dolge meddržavne boje. V nekaj zadnjih letih so 
ljudje prišli do zaključka, da zelo velike oz. visoke davčne stopnje za ljudi z višjim 
prihodkom ne pomenijo nobenih večjih denarnih obremenitev oz. se pri njihovem velikem 
dohodku ne pozna odhodek, ki ga morajo plačati za davke. Davkoplačevalci, še posebej tisti 
bogati, so se izogibali plačevanju davkov (našli so vedno nove ti. »luknje v davčnem 
sistemu«, s katerimi so se izognili plačilu davka). Zato vedno znova prihaja do iskanja novih 
– bolj ustreznih – davčnih sistemov in stopenj, ki bi zadovoljili vse ljudi (tako tiste z višjimi 
kot tiste z nižjimi dohodki), obenem pa bi prinesli zadostno vsoto denarja v državno blagajno, 
da bi lahko tudi država uresničevala svoje načrte in cilje (Internetni vir: Wikipedia, the free 
encyclopedia, 2006) 
 

                                                      
45 Povzeto po Revija Denar (2005a, 7 - 9).  
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Iz spodnje tabele (tabela 6) je razvidno, da je npr. Estonija v letu 1994 uvedla EDS in to v 
višini 26 %. Ob uvedbi EDS je uvedla še relativno liberalno zunanjetrgovinsko politiko, nizko 
prevladujočo EDS in fiksen tečaj svoje valute. Na tem mestu se nam zdi zelo pomembno 
izpostaviti še Slovaško, saj jo naši politiki v svojih razpravah o EDS veliko omenjajo in 
Slovenijo primerjajo z njo. Slovaška je leta 2004 uvedla 19 % EDS, vendar pa to na 
Slovaškem ni edina davčna stopnja. EDS je tako prevladujoča enotna davčna stopnja, poleg 
nje pa poznajo še določene dodatne dajatve, predvsem na cigarete in alkohol. Opredeljene so 
tudi nizke dohodkovne skupine, ki so izvzete iz davčnih sprememb in so zanje učinki davčne 
reforme ostali nevtralni. Za najvišje dohodkovne razrede se je položaj občutno izboljšal. 
Država je na ta način želela spodbuditi njihovo delovno storilnost oz. večje delovne vložke. Z 
nižjo davčno stopnjo je želela doseči še večje naložbe domačih podjetij, samostojnih 
podjetnikov in zlasti tujih vlagateljev (v ta namen je tudi določila določene oprostitve davkov, 
npr. za devet let). Na področju prehrambenih izdelkov so se stopnje zvišale, kar je vplivalo na 
enkratno zvišanje cen. Višje davčne stopnje za kmetijsko - živilske proizvode zmanjšujejo 
konkurenčnost zlasti na tujih trgih, če porast stroškov zaradi povečanih davčnih stopenj ni 
nadomeščen z znižanji drugih stroškov (Bojnec 2006, 6).  
 
TABELA 5: Nekatere države, ki uporabljajo EDS 
Država: Leto 

sprejetja:
 % 

enotne 
davčne 
stopnje 

Opomba: 

Estonija 1994 26 Odprava korporativnega davka in obdavčenje samo 
razdeljenih dobičkov 

Latvija 1995 25  
Rusija 2000 13 Zamenjava prejšnjega tristopenjskega sistema 
Srbija 2003 14 Uporabljeno za osebne in korporativne dohodke 
Ukrajina 2004 13 Zamenjava prejšnjega štiristopenjskega sistema.  
Slovaška 2004 19 Uporabljeno za osebne in korporativne dohodke ter 

prodajne davke (VAT). Zamenjava petstopenjskega 
davka in 25-odstotnega korporativnega davka. 
Poenostavitev davčnega sistema, odprava številnih 
izjem in obdavčitev novih virov dohodka.  

Gruzija 2005 12  
Romunija 2005 16 Uporabljeno za osebne in podjetniške dohodke.  
Vir: Bančni vestnik, 2006b, številka 1 - 2, str. 6; povzeto po: Rabushka (2005).  
 
Evropska davčna komisija je uvedla enotno davčno stopnjo za vse članice EU na zasedanju 
23. maja 2001 z naslovom ''Davčna stopnja v EU - prioritete za naprej''. Komisija nenehno 
ponavlja, da po njenem prepričanju ni potrebna nobena meddržavna usklajenost davčnega 
sistema med članicami držav EU, saj imajo le-te pod pogojem, da spoštujejo pravila EU, same 
možnost izbire davčnega sistema, za katerega menijo, da je najbolj primeren za njihovo 
državo, glede na njegove prednosti. Vsaka prošnja, naslovljena na aktivno skupnost na 
področju davkov, naj bi bila le akcija na EU stopnji, če posamezna članica EU ne bi našla 
ustrezne rešitve. Veliko davčnih problemov naj bi pravzaprav zahtevalo boljšo usklajenost v 
državni politiki. Sistem je bil vzpostavljen z namenom, da bi se na ta način borili proti 
davčnim oviram v različnih meddržavnih mejah ekonomske aktivnosti ter težki davčni 
tekmovalnosti. Osredotočenost na davkoplačevalce odraža namen Komisije, da bi davčna 
politika zagotavljala podporo širokim političnim ciljem EU, eden takšnih je ustanovitev 
Lisbon Evropean Council marca 2000, s pomočjo katerega naj bi postala EU najbolj 
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konkurenčna ter dinamična na področju znanja iz ekonomije na svetu do leta 2010 in 
nepristranska v okolju nasploh in energijskih okoljih. Skupna naraščajoča davčna politika bi 
pripomogla članicam EU, da dosežejo ta cilj. Odstranitev davčnih ovir na področju denarnih 
storitev je dosegla pomemben delež pri razvoju in kot instrument Komisijskega finančnega 
političnega servisa v državah članicah (Internetni vir: Taxation and Customs Union 2006).  
 
 
4.3 Uvedba enotne davčne stopnje, njene prednosi in slabosti 
 
Enotna davčna stopnja ne pomeni nobene nagrade oz. nobenih izjem za nikogar. V davčnih 
sistemih, kjer sta prisotni osnovna in znižana davčna stopnja, je »možno, da bogatejši plačajo 
več in revni manj«. V primeru EDS »ne obstajajo« nobene izjeme, kar lahko pomeni, da revni 
plačujejo enako višino davka kot bogati. Je pa zelo pomembno dejstvo, da revnim vsak 
dodaten zaslužek pomeni možnost za lažje preživetje, medtem ko bogatim pomeni le dodatno 
lagodje. Čeprav državni organi razlagajo, da bi naj bogati plačevali še vedno več kot revni 
(kljub temu, da se ukine progresivnost obdavčenja), ne najdemo nikjer trdnih dokazov, ki bi 
to dokazovali (Internetni vir: Geocities, 2006).  
 
TABELA 6: Prednosti in slabosti EDS 

PREDNOSTI SLABOSTI 
Veliko administrativno olajšanje za državo in 
zavezance (pri dohodnini) 

Odpravljeno ali zmanjšano je progresivno 
obdavčenje  

Zmanjšanje skušnjave uporabe nedovoljenih 
prijemov davčne kombinatorike za 
izogibanje davčni obveznosti (Vseeno je, 
katera oseba ima dohodek, kakšne vrste je in 
kdaj ga prejme) 

Vpliv države je omejen 

Odpadejo napetosti zaradi očitkov državi (da 
je ta ali ona skupina preveč obdavčena) 

Nezadovoljstvo končnih kupcev (zaradi 
zvišanja znižane stopnje DDV) 

Zaradi nemožnosti izjem odpadejo lobistični 
pritiski na politike 

Zahteve po povečanju plač (zaradi zvišanja 
znižane stopnje DDV) 

Psihološka privlačnost za delo in kapital 
(zaradi nizke stopnje davka od dohodnine in 
davka od dobička pravnih oseb) 

Inflacija zaradi zvišanja znižane stopnje 
DDV) 
 

Zagotovljena primerjalna in splošna 
preglednost (zaradi vključitve socialnih in 
drugih transferjev) 

Politične napetosti (zaradi zvišanja znižane 
stopnje DDV) 

Zagotovljena enostavna in transparentna 
davčna zakonodaja (ne dovoljuje izjem, 
olajšav, zvišanj, znižanj) 

Spremembe bruto plač, kolektivnih pogodb 
in pogodb o zaposlitvi 

 Povišanje cen osnovnih življenjskih 
potrebščin 

 Delavcem in potrošnikom se bo zmanjšala 
kupna moč in standard 

 Negativne spremembe v zdravstvu (že 
sedanji sistem bistveno znižuje pravice) 

 Negativne spremembe v financiranju šolstva 
in pokojninske zakonodaje.  

VIR: Denar 2005 št. 10: 9; Internetni vir: Mišič 2006 a, b.  
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4.4 Kaj se bo podražilo 
 
Vlada RS želi z davčno reformo na področju davka na dodano vrednost uvesti EDS. Tako bi v 
Sloveniji po novem imeli le eno enotno davčno stopnjo, ki bi se plačevala od vsega prometa 
blaga in storitev ter uvoza blaga. Sedanji davčni sistem je urejen nekoliko drugače, in sicer 
imamo sedaj splošno in znižano davčno stopnjo DDV. Splošna davčna stopnja DDV je v 
Sloveniji 20 % in se obračunava in plačuje od prometa blaga, storitev in uvoza, razen v 
nekaterih primerih, in sicer v primerih nižje davčne stopnje DDV, ki znaša 8,5 % in se plačuje 
od46: 

1. hrane (skupaj s pijačo, razen alkoholnih pijač) za ljudi in živali; živih živali, semen, 
rastlin in primesi, ki so (navadno) namenjene za pripravo hrane; izdelkov, ki se 
(navadno) uporabljajo kot dodatki k hrani ali kot njen nadomestek; priprave jedi;  

2. dobave vode; 
3. zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje in preprečevanje bolezni v humani in 

veterinarski medicini, skupaj z izdelki za nadzorovanje rojstev in z izdelki za 
higiensko zaščito; 

4. medicinske opreme, pripomočkov in drugih sredstev, ki so namenjena za lajšanje ali 
zdravljenje okvare ali invalidnosti in so namenjena izključno za osebno uporabo, 
skupaj z njihovim vzdrževanjem; 

5. prevoza oseb in njihove osebne prtljage; 
6. knjig (skupaj z brošurami, letaki in podobnim tiskanim materialom, otroškimi 

slikanicami ter otroškimi knjigami za risanje in barvanje, tiskanimi notami ter notnimi 
rokopisi, zemljevidi ter hidrografskimi in podobnimi kartami), časopisov in 
periodičnih publikacij (skupaj s knjižnično izposojo tega gradiva, če ta ni oproščena 
plačila DDV v skladu s 26. členom zakona o DDV), razen tistih, ki v celoti ali v večini 
vključujejo reklamne vsebine; 

7. vstopnin za razstave, gledališča, muzeje, za ogled naravnih znamenitosti, 
kinematografske in glasbene prireditve, cirkuse, sejme, zabaviščne parke, živalske 
vrtove in podobne kulturne ter športne prireditve; 

8. avtorskih pravic književnikov in skladateljev ter storitev izvajalskih umetnikov; 
9. uvoza umetniških predmetov, zbirk in starin iz četrtega, petega in šestega odstavka 48. 

člena tega zakona; 
10. umetniških predmetov iz četrtega odstavka 48. člena zakona o DDV, če jih proda: 

avtor ali njegovi zakoniti oziroma pravni nasledniki ali davčni zavezanec, ki ni 
preprodajalec, če prodajo opravi priložnostno in le, če je te predmete uvozil sam ali so 
mu jih prodali avtorji ali njihovi zakoniti oziroma pravni nasledniki ali če je imel pri 
nabavi pravico do popolnega odbitka vstopnega DDV; 

11. stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov, namenjenih za trajno bivanje, ter delov 
teh objektov, če so del socialne politike, skupaj z gradnjo, obnovo in popravili; 

12. živali za pitanje, semen, sadil, gnojil, fitofarmacevtskih sredstev ter storitev, ko so 
namenjene izključno uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu; 

13. dajanja nastavitvenih zmogljivosti v najem v hotelih in podobnih nastanitvenih 
obratih, skupaj z nastanitvenimi zmogljivostmi v domovih in drugih nastanitvenih 
obratih ter oddajanjem prostorov za šotore, prikolice in podobne objekte; 

14. uporabe športnih objektov; 
15. storitev pokopa in upepelitve skupaj s prometom blaga, ki je neposredno povezano s 

pokopom ali upepelitvijo in ga opravi izvajalec pogrebnih storitev; 
16. storitev javne higiene.  

                                                      
46 Povzeto po internetnem viru: Pavlin in Trampuš, 2005.  
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Stvari, ki smo jih našteli zgoraj, so stvari, ki bi se v primeru sprejetja 20 % EDS podražile in 
sicer z 8,5 % na 20 %. V primeru, da bi vlada sprejela na primer 17 % davčno stopnjo EDS, bi 
se dobrine in storitve, ki smo jih našteli v zgornjih točkah podražile z 8,5 % na 17 %, dobrine 
in storitve, ki so obdavčene po 20-odstotni davčni stopnji, pa bi se nekoliko pocenile, in sicer 
z 20 % na 17 % davčno stopnjo.  
 
Poraja se vprašanje, ali je sploh pravi čas za reforme in ali smo res pripravljeni in sposobni 
sprejeti EDS? Odgovori so vsekakor različni, obstajajo pa tudi druge možnosti, ki bi jih lahko 
sprejeli namesto EDS, in sicer47: 

• dualna dohodnina: po progresivni lestvici bi bili še naprej obdavčeni dohodki iz dela, 
dohodki iz premoženja oz. kapitala pa bi bili obdavčeni posebej z ugodnejšo 
proporcionalno stopnjo (30 %); 

• postopno zniževanje dohodninske progresije in postopno večanje stopnje DDV in 
postopna reorganizacija državne uprave (da bi manj zapravila); 

• pustiti sistem takšen, kakršen je, in v sedanjem sistemu spremeniti naslednje: 
poenostaviti davčni postopek in bolj jasno opredeliti, kaj se obdavčuje in kako; urediti 
cedularno obdavčenje obresti, dividend in kapitalskih dobičkov in pri tem upoštevati 
mednarodno primerljivost; odpraviti davek na plače ter ukiniti najvišjo dohodninsko 
stopnjo48 (Senjur 2005, 8).  

 
In na koncu vprašanje, kaj nam preostane? V časopisu Denar št. 11 (2005, 9) avtor zapiše 
naslednje: »Torej zavezancem ne preostane drugega, kot da po kuloarjih lovijo predlagatelje 
sprememb, druge vplivne strokovnjake in politike in si poskušajo zase pridobiti to in ono 
informacijo ter ugodnost, ali da se priključijo svojemu lobiju, če ga imajo, ali pa da čakajo in 
upajo, da ne bodo obsojeni na kaj slabšega, kot že imajo …«  
 
 
4.5 Zakaj 20-odstotna EDS 
 
Veliko se govori o tem, da naj bi z letom 2007 dobili nov davčni sistem, ki bi med drugim 
prinesel EDS, s katero bi bili obdavčeni dohodki tako fizičnih kot pravnih oseb (in še DDV). 
Med razpravami je bilo veliko govora tudi o tem, kakšna naj bi bila višina EDS. Država mora 
vedno iskati takšne rešitve in si postavljati takšna vprašanja, da bodo v ravnovesju med 
ekonomsko učinkovitostjo in stopnjo družbene solidarnosti. Države, ki so uvedle EDS v 
preteklosti, so EDS izbrale na podlagi različnih kriterialnih funkcij. Kakšna je bila odločitev o 
višini stopnje EDS, je bilo odvisno predvsem od tega, kakšna je bila gospodarska razvitost v 
posamezni državi. Države, ki so bile z vidika gospodarske razvitosti in stabilnosti relativno 
šibke, so se odločile za relativno nizke stopnje EDS (med 12 % in 19 %). Pri tem so 
predpostavljale, da bo nizka EDS najprej zmanjšala davčne utaje in da se bo razrešila davčna 
baza, po drugi strani pa so nekatere države z nizko EDS želele povečati privlačnost za tuje 
neposredne naložbe. Nekatere druge države, med njimi predvsem Estonija in Litva, so se 
zaradi minimiziranja tveganj odločile za relativno visoko EDS in napovedale kasnejše 
znižanje EDS.  
 
Da bi lahko uvedli uspešno in učinkovito stopnjo EDS, ni odvisno le od sprememb davčne 
zakonodaje, ampak tudi od uspešnosti vseh predvidenih reform. Vlada RS je na Ministrstvu 

                                                      
47 Povzeto po revija (Denar 2005b, 11).  
48 Spremembe, navedene pod to alinejo, so bile sprejete v letu 2005 in so se začele izvajati v letu 2006.  
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za finance (v nadaljevanju MF) naročila raziskave, pri čemer je zahtevala, da naj na MF 
najdejo možne stopnje EDS. Po vseh kriterijih in možnih rešitvah, ki jih je dobilo MF, so 
podali naslednji nabor možnih stopenj EDS, in sicer 19 %, 20 % in 21 %. Poznejše raziskave 
so pokazale, da je najbolj primerna 20 % davčna stopnja za EDS. Kot utemeljitev, zakaj ostali 
dve davčni stopnji nista najbolj primerni za EDS, pa so podali naslednjo razlago: 

• stopnje EDS pod 19 % bi pomenile prevelik izpad proračunskih prihodkov, 
• stopnje EDS nad 21 % pa bi preobremenile gospodarstvo, predvsem delovno 

intenzivne panoge (Odbor vlade RS 2. del 2005e, 14 - 16).  
 
Tako je 20. maja 2005 strateški svet za gospodarstvo potrdil pri predsedniku vlade RS, da bo 
Slovenija ob uvedbi EDS uvedla 20 % davčno stopnjo EDS. Obenem so sporočili javnosti, da 
naj bi prišlo do uvedbe EDS v letu 2007 skupaj z uvedbo eura (Internetni vir: RTV SLO 
2005).  
 
Obsežno analizo sta pripravila tudi dva člana strateškega sveta za gospodarstvo slovenske 
vlade, Jože P. Damijan in Sašo Polanec, in sicer s študijo »Davčna reforma za povečanje 
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Analiza možne uvedbe EDS v Sloveniji«, v kateri 
sta predstavila konkretnejše obrise novega sistema. Analiza, ki sta jo pripravila, je bila zelo 
obsežna, podprla pa sta jo s preliminarnimi izračuni. Rezultati so pokazali, da bi bila v 
primeru uvedbe EDS najbolj primerna 20 % davčna stopnja, ki bi bila za državo: 

• socialno vzdržna: uvedba EDS z dohodkovnega vidika ne bo prizadela nobene 
dohodkovne skupine, saj neto plače zaposlenih ostanejo po uvedbi EDS na enaki ravni 
kot v sedanjem davčnem sistemu; 

• proračunsko vzdržna: izpad proračunskih prihodkov iz naslova davka na izplačane 
plače in dohodnine je mogoče nadomestiti s povišanjem sedanje znižane stopnje DDV 
(8,5 %) na enotno stopnjo 20 %, hkrati pa se bodo zmanjšali odhodki proračuna iz 
naslova izplačanih plač (zaradi nižje dohodnine in odpravljenega davka na izplačane 
plače) za zaposlene v javnem sektorju; s slednjim se bo avtomatično tudi zmanjšala 
javna poraba za približno 1 % BDP.  

• smotrna: prinaša veliko razbremenitev gospodarstva in znižanje relativne cene 
zaposlenih z višjimi stopnjami kvalifikacije; ob hkratni ukinitvi davka na izplačane 
plače je mogoče zmanjšati bruto strošek najbolj izobražene delovne sile tudi do 32 %, 
s poenostavitvijo sistema pa se zmanjša tudi administrativno breme in s tem stroški 
izvajanja davčnih predpisov v podjetjih (Revija Denar 2005, 20-21).  

 
Rezultati analize so sicer pokazali, da naj bi EDS vplivala pozitivno na gospodarski razvoj in 
delovanje davčnega sistema v RS, vendar so to le napovedi, dejanski rezultati se bodo 
pokazali v primeru sprejetja in po nekajmesečnem delovanja EDS.  
 
 
4. 5 Sklepne ugotovitve 
 
Enotna davčna stopnja ima za sabo dolgo zgodovino in je v svetu že zelo znana in raziskana. 
V zgodovini je veljala za ureditev, ki bi naj prinašala napredek, vendar pa so se skozi 
zgodovino mnenja razpolovila. Tako so na eni stani veliki zagovorniki enotne davčne stopnje, 
na drugi strani pa poznamo velike nasprotnike te davčne ureditve. 
 
Enotno davčno stopnjo poznamo tudi pod besedo flat tax in je eden izmed davčnih sistemov. 
V svetu poznamo veliko davčnih sistemov, ki pa morajo biti urejeni v skladu z drugimi 
področji posamezne države. Z enotno davčno stopnjo je lahko urejen celoten davčni sistem ali 
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le del davčnega sistema – kaj in kako bo urejeno v posamezni državi je odvisno od odločitev, 
ki jih sprejmejo ljudje, ki to državo vodijo (seveda ob upoštevanju vseh prebivalcev, ki živijo 
v njej). V sistemu enotne davčne stopnje je določena le ena davčna stopnja in točno določene 
davčne olajšave, od katerih ni odstopanja.  
 
Uvedba enotne davčne stopnje naj bi Sloveniji prinesla večjo rast, razvoj, strokovnost, 
znanost in izobraženost. Podjetja naj bi se začela zanimati za bolj izobraženi kader in tako 
postala bolj konkurenčna na trgu ponudbe in povpraševanja. Vendar pa analize kažejo, da bi 
uvedba enotne davčne stopnje prinesla več negativnih kot pozitivnih posledic – predvsem za 
primarni sektor in ljudi, ki so zaposleni v tem sektorju. 
 
Raziskave so pokazale, da bi bila najbolj primerna (v primeru sprejetja davčnih reform) 19 %, 
20 % ali 21 % davčna stopnja. Pozneje so 19 % in 21 % davčno stopnjo ovrgli in potrdili, da 
bo v primeru sprejetja davčnih reform sprejeta 20 % davčna stopnja. 
 
20 % enotna davčna stopnja naj bi bila socialno in proračunsko vzdržna in tudi smotrna za 
celotno državo. Tako bi se v primeru uvedbe 20 % enotne davčne stopnje pri davku na 
dodano vrednost znižana 8,5 % davčna stopnja zvišala na 20 %. Pri dohodnini bi se določil 
znesek dohodka, ki bi bil neobdavčen, znesek nad neobdavčenim delom pa bi bil obdavčen po 
enotni davčni stopnji. Pri davku od dohodkov pravnih oseb pa Vlada RS predlaga ob uvedbi 
enotne davčne stopnje dva predloga in sicer uvedbo 20 % enotne davčne stopnje z določenimi 
olajšavami ali pa npr. 15 % davčno stopnjo brez olajšav. Ali bodo predlogi sprejeti in kakšne 
posledice bodo prinesli v primeru sprejetja, še ne vemo. Vse, kar nam preostane, je, da 
čakamo na odločitve Vlade RS in upamo na najboljše. 

 



46 

5 OBDAVČITEV PODJETNIKA POSAMEZNIKA V KMETIJSTVU IN PRIKAZ 
PRAKTIČNEGA PRIMERA 

 
5.1 Predstavitev kmetijske dejavnosti 
 
V naši diplomski nalogi smo osredotočeni na podjetnika posameznika v kmetijstvu, zato 
bomo na kratko predstavili to dejavnost. Kmetijstvo je gospodarsko področje, ki se ukvarja s 
pridelovanjem hrane in drugih rastlinskih ter živalskih tvarin. Je najstarejša gospodarska 
dejavnost, ki v svetu še vedno prevladuje. Predvsem v revnejših predelih sveta je kmetijstvo 
najpomembnejša gospodarska panoga, ki zaposluje največje število prebivalcev. Pomen 
kmetijstva se je v zadnjih desetletjih sicer precej zmanjšal zaradi pospešene industrializacije. 
Zmanjšuje se število in delež kmečkega prebivalstva v celotnem prebivalstvu, tehnološki 
napredek pa omogoča vse večjo opremljenost dela v kmetijstvu in s tem večjo produktivnost. 
Zaradi tega je v razvitejših državah majhno število kmečkega prebivalstva sposobno 
preživljati celotno nekmetijsko prebivalstvo in obenem zagotavljati tudi izvoz kmetijskih 
proizvodov (Žižmond 1995, 95).  
 
Slovenija se deli na 4 različne tipe površja: ravnina, bregovi, gore ter kras. Poljske 
obdelovalne površine so razdeljene na 18 regij, glede na stopnjo kmetij. Na podlagi raziskav 
so ugotovili, da večina kmetovalcev uporablja naravna in mineralna gnojila, ki večinoma 
predstavljajo dopolnilno ter hranilno pomoč rastlinam. Povprečna uporaba gnojil na kmetijo 
je 311 kg/ha. Ob raziskavi kmečkih navad pri uporabi gnojil se je pokazala nizka stopnja 
zavednosti vpliva na varčno gospodarjenje s hranilnimi snovmi. Večina kmetovalcev načrtuje 
in determinira dodajanje teh substanc samo na podlagi lastnih izkušenj, ne da bi upoštevali 
navodila. Povprečna uporaba pesticidov na kmetijo je 3,4 kg. Dosežena stopnja vpliva na 
okolje zaradi uporabe pesticidov je nezadovoljiva. Raziskave mere uporabe pri kmetih kažejo, 
da skoraj 60 odstotkov kmetij presega prag 15GJ/ha, ob kateri pa se onesnaženost okolja že 
razširi preko kmetijskih meja. Povprečje gostote živine na kmetijah ne povzroča večjih 
problemov v okolju v primeru, kadar kmetje ne presegajo določene meje, ki je bila 
postavljena kot najvišja dovoljena meja za vzrejo živine (Internetni vir: Melk Anton, 
Geographical Institute, 2002).  
 
Slovenija po težavnostnih razmerah za kmetijsko pridelavo nedvomno sodi v krog evropskih 
držav z najbolj neugodnim kmetijskim prostorom. Slovenija je razdeljena na nižino in štiri 
območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko predelavo: hribovsko, gorsko - višinsko, kraško 
in ostala območja. Hribovska in druga območja z omejenimi dejavniki prispevajo pomemben 
del v slovenskem kmetijstvu. Poleg predelave hrane in pridobivanja lesa imajo pomembno 
vlogo tudi pri ohranjanju poseljenosti, kultiviranosti krajine, kulturne in naravne dediščine ter 
ustvarjanju ekološkega ravnotežja v prostoru. V Sloveniji ob vseh naravnih dejavnikih kmetje 
delujejo na naslednjih kmetijskih panogah (Internetni vir: Slovensko kmetijstvo, 1998): 

• kmetijstvo - poljedelstvo 
• poljščine 
• vinogradništvo in vinarstvo 
• sadjarstvo 
• živinoreja in živilsko predelovalna industrija ter 
• gozdovi.  

 
Slovenija se kljub temu, da je majhna država in da ima težke socialne in geografske razmere 
za preživetje, ukvarja s pridelavo v vseh naštetih panogah. Če jo primerjamo s sosednjimi 
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državami, je na področjih rastlinske pridelave, živinoreje in kmetijskih storitev občutno za 
Avstrijo, vendar opazno v prednosti v primerjavi z Madžarsko in Italijo (kar je razvidno iz 
priloge 1). Take številke dajejo nove spodbude in nam nalagajo, da kmetijstva ne bi smeli 
zapostavljati in bi morali kmetom pomagati.  
 
 
5.2 Predstavitev podjetnika posameznika in njegove dejavnosti 
 
Podjetnik posameznik ima ustanovljeno Podjetje X, ki je proizvodno in dodelovalno 
semenarsko podjetje, ki na osnovi kooperacijskega sodelovanja z različnimi poslovnimi 
partnerji iz sorodnih področij dolgoročno zagotavlja dostojanstvo posameznika, odličnost 
izvedbe poslovnih nalog in uslužnosti. S semenskimi programi iz kooperacijskega 
sodelovanja jamči kmetijskim pridelovalcem dobro informiranost in kvalitetno ter kvantitetno 
pridelavo kmetijskih kultivatorjev v različnih rastnih in makroklimatskih pogojih ob 
maksimalnem upoštevanju naravi prijazne tehnologije.  
 
Zastavljene cilje dolgoročno uresničuje na podlagi trdnih poslovnih načel in s povezanostjo z 
obstoječimi trgovskimi organizacijami, prepoznavnima blagovnima znamkama PIONEER in 
EURO GARDEN.  
 
Območje vpliva z blagovno znamko PIONEER je izključno znotraj območja Slovenije, z 
blagovno znamko EURO GARDEN pa je trženjski splet v celoti naravnan na širši 
multilateralni trg. Podjetnik posameznik nudi proizvode v ekološko prijaznih materialih, ki so 
usklajeni s standardi kvalitete ES in sodobno organiziranim logističnim servisom. Za vse 
proizvode in storitve jamči kvaliteto.  
 
Novost pri podjetniku posamezniku je biodizel, ki ga še testirajo in izpopolnjujejo za ponudbo 
na širšem trgu. Podjetje X že vrsto let posluje s čistim dobičkom, tako je v letu 2005 doseglo 
okrog 5 milijonov SIT čistega dobička. Za tako uspešnim podjetjem stojijo vsi zaposleni, ki se 
zavedajo konkurenčnosti na trgu, zato ves svoj trud vlagajo v to, da bi bilo podjetje uspešno in 
ugledno in da bi mu uspešnost in ugled iz dneva v dan še bolj rasla.  
 
Podjetnik posameznik posluje z dobičkom, vendar ne plačuje davka od dobička pravnih oseb, 
ker je registriran kot podjetnik posameznik, zato plačuje mesečno akontacijo dohodnine.  
 
 
5.3 Praktičen prikaz primerjave sedanje obdavčitve in EDS podjetnika posameznika v 
kmetijstvu za leto 2005 
 
V diplomski nalogi je bilo že veliko povedanega o sedanjem davčnem sistemu in o razpravah 
vlade RS, ki želi uvesti EDS. Za Podjetje X smo naredili primerjavo med sedanjo davčno 
stopnjo in EDS za DDV. Pri našem izračunu smo upoštevali podatke za podjetnika 
posameznika za leto 2005.  
 
Podjetnik X izdeluje mesečni obračun za DDV. V prilogi 2 so prikazani mesečni obračuni 
davka za leto 2005, ki jih je obračunal po sedanji davčni stopnji. Sam obračun je sestavljen iz 
osnovnih podatkov podjetnika posameznika, osnov za DDV in obračuna DDV. V osnovah za 
DDV najdemo na desni strani vse osnove od nabav, na levi strani pa osnove od prodaje – 
obdavčen promet. V obeh primerih so vrednosti brez DDV. Obračun DDV je sestavljen iz 
obračuna prodaje blaga in storitev in od nabav blaga in storitev. V celotnem obračunu je k 
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vsaki predpostavki pripisana določena številka. Ta številka je v pomoč za obračun DDV. Za 
vsako posamezno številko obstaja razlaga, ki jo najdemo v Navodilih za izpolnjevanje 
obrazca DDV-0. V navodilih so razložene same postavke, kaj prištevamo k določeni postavki 
ter izjeme, ki so možne za posamezno postavko. Če pogledamo številko 11 – obdavčen 
promet - najdemo v navodilih naslednjo razlago za to postavko: »Vpisuje se davčna osnova 
od vsega obdavčenega prometa na domačem trgu brez DDV, in to: po izdanih računih za 
opravljeni promet blaga in storitev, za prejeta predplačila, za dane dobropise, razen prometa 
na podlagi katerega plača DDV prejemnik blaga oz. storitev (št. 35) in prometa pod oznako 
15.«  
 
Kot smo že omenili, je sam obračun DDV sestavljen iz dela obračuna od prodaje in dela 
obračuna od nabave. Zavezanec nabavlja in prodaja po 8,5 % in 20 % stopnji DDV. Če 
znesek davka pomnožimo s 100 in delimo z višino davčne stopnje, moramo ob seštevku obeh 
davkov dobiti znesek obdavčenega prometa. Za primer vzemimo mesec maj, kjer je znesek 
obdavčenega prometa 21.042.241 SIT. Obračun davka se naredi po naslednjem postopku: 
 

Višina davčne stopnje: Davčna obveznost  Obdavčen promet 
oz. davčna osnova 

Po 8,5 % DDV 1.492.232 SIT krat 100 / 8,5 17.555.671 SIT
Po 20 % DDV 697.314 SIT krat 100 / 20 3.486.570 SIT
Višina davčne obveznosti:  2.189.546 SIT Skupaj: 21.042.241 SIT49

 
Če seštejemo znesek rezultatov od obeh davčnih obveznosti, dobimo na koncu enak rezultat, 
kot smo ga omenili v izhodišču. Enak postopek izračuna je tudi pri nabavi in uvozu. 
Posebnost je nabava iz držav EU, kjer davčna osnova za obračun davka ostane enaka pri 
nabavi in prodaji, kar pomeni, da je znesek obračunanega davka enak tako na strani nabave 
kot prodaje (davek se poračuna).  
 
Davčni zavezanec lahko presežek davka tekočega mesece zaprosi nazaj ali pa ga prenese v 
naslednji mesec in ga tam obračuna. Davčna razlika med davki od nabave in davki od prodaje 
nam da na koncu končni rezultat. Končni rezultat je lahko obveznost DDV za davčno obdobje 
ali pa presežek DDV v davčnem obdobju. Obveznost mora zavezanec plačati, presežek pa 
lahko zaprosi nazaj ali ga prenese v naslednji mesec, kjer ga nato obračuna. Naš Podjetnik X 
presežek davka redko zaprosi nazaj (ker je čas vračila 60 dni), ampak ga prenaša v naslednji 
mesec davčnega obdobja in ga tam obračuna.  
 
Naredili smo primerjavo za leto 2005 po sedanji davčni stopnji in po EDS – glej prilogi 2 in 
3. Podjetje X se ukvarja s proizvodnjo in dodelavo proizvodov, ki jih nato prodaja. Vse 
proizvode, ki jih takoj prodaja naprej ali jih najprej predela in šele nato proda, mora najprej 
nabaviti. Podjetje nabavlja blago v Sloveniji, iz držav EU in iz drugih držav. Za proizvode, ki 
jih nabavlja, plačuje Podjetje X osnovni in znižani davek za DDV.  
 
V primeru uvedbe EDS se bo znižana stopnja DDV zvišala z 8,5 % na 20 %. Sedanja osnovna 
davčna stopnja, ta je 20 %, pa bo ostala enaka. Davke, ki jih sedaj plačuje podjetje po znižani 
davčni stopnji, bo začelo plačevati po osnovni davčni stopnji, tako bo tudi vsak mesec 
nakazalo večjo vsoto denarja za davke. Koliko več denarja bo moralo podjetje nameniti za 
plačilo davka, smo izračunali v mesečni analizi, kar je razvidno iz priloge 3. Izhajali smo iz 

                                                      
49 Do majhnih razlik v rezultatu prihaja zaradi decimalnih števil.  
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obračunanih mesečnih davkov po sedanjem davčnem sistemu, ga izračunali in primerjali z 
EDS.  
 
Ker smo za primer sedanjega davčnega sistema uporabili mesec maj, bomo tudi za 
predstavitev EDS uporabili enak mesec, zaradi lažje primerjave. Najprej moramo omeniti, da 
davčna osnova v primeru uvedbe EDS ostane enaka, spremenijo se le obveznosti za plačilo 
davka. Ker ostane davčna osnova enaka, poviša pa se davčna obveznost, se končne cene, ki 
jih plačujejo kupci Podjetnika X, povečajo. Davčna osnova za mesec maj tako še naprej 
ostane 21.042.241 SIT, višina davčne obveznosti po EDS pri prodaji pa je naslednja: 
 

Višina davčne 
stopnje: 

Obdavčen promet 
oz. davčna osnova 

 Davčna obveznost 

Po 20 % DDV 17.555.671 SIT krat 20 / 100 3.511.134 SIT
Po 20 % DDV 3.486.570 SIT krat 20 / 100 697.314 SIT

Skupaj: 21.042.241 SIT Višina davčne obveznosti: 4.208.448 SIT
 
Davčni zavezanec tako v mesecu maju obračuna na strani prodaje (za nabave iz Slovenije) 
2.189.546 SIT davčnih obveznosti, v primeru uvedbe EDS pa bi se ta znesek povečal na 
4.208.448 SIT, kar pomeni, da se davčna obveznost za del, ki se poveča z 8,5 % na 20 %, pri 
izdelkih, ki smo jih nabavili v Sloveniji,  poveča za 135 %. Davčna obveznost se tako za del, 
ki se je povišal z 8,5 % na 20 %, in za del, ki je ostal enak (20 %) skupaj poveča za okrog 92 
%. Koliko več davka mora davčni zavezanec plačati za del, ki se v primeru uvedbe EDS zviša 
z 8,5 % na 20 %, je lepo razvidno tudi iz grafa 1. Z modro barvo je označeno, koliko davka 
mora davčni zavezanec plačati pri sedanji znižani davčni stopnji, z vijolično barvo pa je 
označeno, koliko bo moral plačati ob uvedbi EDS. Davčna obveznost za del ki se dvigne z 
znižane na osnovno davčno stopnjo, se spremeni za približno 135 %, kar je zelo veliko. Za 
razliko davčne obveznosti se povišajo končne cene, ki jih mora plačati končni odjemalec – to 
je kupec.  
 
GRAF 1: Odstotna primerjava plačila DDV po sedanji znižani davčni stopnji in po 
enotni davčni stopnji 

Odstotna primerjava plačila DDV-ja po sedanji 
znižani davčni stopnji in po enotni davčni stopnji

Sedanja davčna stopnja
- 8,5 %

Enotna davčna stopnja -
sprememba iz 8,5 % na
20 %

 
 
Podjetje X ima zelo razgibano poslovanje, tako da se mu v pomladnem času zelo dvigne 
prodaja (ko je čas setve), v preostalih mesecih pa ima zelo majhno prodajo. Izdelke, ki jih 
kmeti ne posadijo, imajo možnost vrniti podjetniku posamezniku, kar je vidno tudi v njegovih 
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obračunih, saj včasih preide mesečni obračun iz pozitivnega v negativni znesek. Ker pa 
nabavlja tudi iz tujine, včasih ne prejme pravočasno računa za nabavljeno blago. V tem 
primeru mora vseeno narediti mesečni obračun za DDV, vendar pa pravica do odbitka 
vstopnega DDV ne sovpada z obračunom izstopnega DDV. 
  
Ker Podjetje X plačuje davke mesečno, smo za njih naredili mesečno primerjavo davka. Kako 
se davek na strani nabave zviša v primeru uvede EDS, ki jih opravi znotraj Slovenije, je vidno 
iz grafa 2. Ker v Podjetju X zelo nihajo zneski nabave po mesecih, smo v grafikonu zajeli le 
podatke za marec, april in junij, zaradi boljše preglednosti grafikona. Davčna osnova ostaja po 
reformi v tem primeru enaka, podjetnik posameznik pa mora mesečno plačevati kar približno 
135 % več davka za del, ki se zviša z 8,5 % na 20 %, kar vpliva na končno ceno. Sam davčni 
obračun ne vpliva na končni poslovni izid zaradi povečane davčne obveznosti, lahko pa 
vpliva na izid tako, da se podjetniku posamezniku zmanjša končni dohodek zaradi tega, ker 
kupci več ne kupujejo izdelkov pri našem podjetniku posamezniku, ker so cene previsoke. 
Tako se prodaja zmanjša in vpliva na končni podjetnikov dohodek, ki se ravno tako zmanjša. 
V mesecu marcu se tako podjetniku posamezniku zviša davčna obveznost ob nižji stopnji 
davka z 30.130.353 SIT (razvidno iz priloge 2, pri mesecu marcu) na kar 70.894.948 SIT 
(razvidno iz priloge 3, pri mesecu marcu) ob EDS.  
 
GRAF 2: Primerjava sedanje in enotne davčne stopnje za DDV pri nabavi50
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Enako kot pri nabavi se dogaja na strani prodaje. Tudi pri prodaji podjetnik posameznik 
obračunava osnovni in znižani DDV in v primeru uvedbe EDS bi se našemu podjetniku 
posamezniku povišal znižani 8,5 % davek pri DDV na 20 %. Ker smo v primerjavi 
predpostavili, da se davčna osnova ne sme spremeniti, bremeni celoten znesek povišanja 
davka končnega kupca, ki ga lahko zaradi zvišanih cen izgubimo. Davčne spremembe za 
DDV pri prodaji so zelo lepo vidne iz grafa 3. V grafu smo predstavili trimesečne podatke (za 
mesec januar, februar in april) zaradi tega, ker ima podjetnik posameznik veliko gibanje 
zneskov (od negativnega zneska do zelo visokega pozitivnega zneska, kar je lepo vidno v 
prilogi dva in tri) in bi v primeru predstavitve gibanja zneskov za celo leto grafikon izgubil 
pomen. 
 
Spremembe ob uvedbi EDS na področju DDV so občutne. Zavezanec mora za del davka, ki 
se poveča za več kot enkrat, plačati večjo davčno obveznost. Zaradi povečanja davčne 
                                                      
50 Zaradi lepše preglednosti grafikona so navedeni le trimesečni podatki pri nabavi. 
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obveznosti se povečajo tudi končne cene izdelkov. Posledice uvedbe EDS pri DDV najbolj 
občuti končni kupec (ki je v našem primeru v približno 70 do 75 % kmet), saj mora plačati 
višje cene, težko pa se preživlja že sedaj, v sedanjem davčnem sistemu.  
 
GRAF 3: Primerjava sedanje in enotne davčne stopnje za DDV pri prodaji51
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Podjetnik posameznik nabavlja tudi iz držav EU. Tudi tam obračunava davek po osnovni in 
znižani davčni stopnji, vendar vstopni davek prenese na končnega kupca in se mu tako pri 
obračunu pokrivata strani nabave in prodaje iz EU, saj za toliko, kolikor obračuna vstopni 
davek pri nabavi, prenese davčno obremenitev izstopnega davka na kupca.  
 
Končni znesek, ki predstavlja davčno obveznost ali davčno vračilo, je sestavljen iz obračuna, 
ki ga davčni zavezanec naredi tako, da sešteje vse vstopne in izstopne zneske za davčni 
obveznosti DDV. Kadar je skupni znesek izstopnega DDV večji, ima davčni zavezanec 
obveznost za plačilo DDV, kadar pa je znesek vstopnega DDV večji, predstavlja to za 
davčnega zavezanca vračilo DDV. Kot smo omenili, lahko davčni zavezanec zaprosi za 
vračilo DDV ali pa ga prenese v naslednji mesec in ga tam obračuna. Kadar davčni zavezanec 
prenaša davčni presežek iz meseca v mesec in ga nato obračuna (kar velikokrat naredi tudi naš 
podjetnik posameznik), mora pri obračunu odšteti od končne razlike med davčno obveznostjo 
nabave in prodaje še ta znesek in tako pride do končnega obračuna DDV, ki mu pove, ali ima 
za mesec, za katerega je delal obračun, davčno obveznost, ki jo mora plačati, ali davčni 
presežek, ki ga lahko zaprosi nazaj ali prenese v obračun za naslednji mesec.  
 
In koliko ima Podjetje X davčne obveznosti ali davčnega presežka? V tabeli 7 so prikazani 
končni zneski obračuna DDV za Podjetje X po sedanji davčni ureditvi in po davčni ureditvi v 
primeru uvedbe EDS. Ker smo prej razlagali davčne spremembe (povišanje davčnih 
obveznosti) zaradi uvedbe EDS v mesecu maju, bomo tudi sedaj pogledali, kaj se zgodi s 
končnim mesečnim davčnim obračunom v tem mesecu. Podjetnik posameznik je moral v letu 
2005 plačati 1.301.140 SIT DDV za mesec maj. In kaj se bi zgodilo v primeru uvedbe EDS? 
Ta znesek bi se v primeru EDS zvišal, in sicer z 1.301.140 SIT na 3.120.244 SIT, tako pa bi 
se podjetniku posamezniku davčna obveznost povišala za približno 140 %. Če primerjamo 
obračun za celo leto, ima davčni zavezanec večje obveznosti kot pa terjatve za DDV. V letu 
2005 je končni obračun vstopnega in izstopnega DDV pokazal, da je davčni zavezanec moral 
državi več plačati, kot pa je dobil vrnjeno, in sicer po sedanji davčni ureditvi 19.326.863 SIT, 
                                                      
51 Zaradi boljše preglednosti grafikona so navedeni le trimesečni podatki pri prodaji. 
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ta znesek pa bi se v primeru uvedbe EDS zvišal na 31.831.060 SIT. Davčni zavezanec bi na 
koncu tako moral državi plačati za okrog 64 % več davka iz naslova DDV.  
 
TABELA 7: Končni obračun DDV za leto 2005 po sedanji in enotni davčni stopnji 

 Sedanja davčna ureditev  
pri DDV-ju 

Davčna ureditev pri DDV-ju,  
v primeru uvedbe EDS 

 Plačilo DDV Vračilo DDV Plačilo DDV Vračilo DDV 
Januar    7.837.104 SIT    25.043.807 SIT   
Februar 37.864.216 SIT   85.002.213 SIT   
Marec    31.755.205 SIT   72.427.112 SIT 
April    3.590.292 SIT      9.934.983 SIT   
Maj    1.301.140 SIT      3.120.244 SIT   
Junij    27.082.028 SIT   62.136.946 SIT 
Julij  20.837.947 SIT    35.617.689 SIT   
Avgust  11.096.321 SIT    12.477.414 SIT   
September         542.841 SIT        406.126 SIT 
Oktober       526.853 SIT      1.026.696 SIT   
November      2.977.113 SIT  4.187.250 SIT 
December      1.369.823 SIT  1.234.552 SIT 
Skupaj: 83.053.873 SIT 63.727.010 SIT 172.223.046 SIT 140.391.986 SIT

 
Znesek, ki ga mora plačati podjetnik posameznik, pa v celoti »prizadene« končne odjemalce, 
saj se za zneske, ki se povišajo zaradi uvedbe EDS, povišajo končne cene. Tako neposredno 
ne nosi posledic podjetnik posameznik, ker povišanje davčne obveznosti prevali na končne 
kupce s povišanjem končnih cen. V tem primeru ga davčne posledice prizadenejo posredno, 
saj se mu zaradi povišanja cen zmanjša povpraševanje. Če bi se podjetnik posameznik odločil, 
da bi neposredno kril davčne posledice zaradi uvedbe EDS, bi to pomenilo, da bi ostale 
prodajne cene enake. Takšna poteza pa bi podjetnika posameznika pripeljala v velike finančne 
težave in na koncu v propad podjetja. 
 
 
5.4 Primerjava prodajnih cen pred in po uvedbi enotne davčne stopnje  
 
Podjetnik posameznik želi v svojem poslovanju ponuditi na trgu takšne cene, ki bi prinašale 
zadovoljstvo tako povpraševalcem kot ponudnikom.  
 
V svojem ponudbenem sortimentu ponuja podjetnik posameznik naslednje sklope izdelkov 
(znotraj vsakega sklopa se nahaja veliko število podsortimentov): semena vrtnin in cvetlic, 
seme trav, poljščin, dosevkov, krmilo za krave molznice, užitne vrtnine, semenska koruza 
Pioneer, čebulnice, embalaža, pomožne surovine za proizvodnjo, biodizel, pogonska goriva, 
soja - semenska, ostala semenska žita, silirni dodatki, seme sončnice, užitne vrtnine, 
mikrobiološki proizvodi, sredstva za varstvo rastlin, oljna ogrščica, industrijske rastline, stroji 
in naprave ter drugo blago.  
 
Prodajalec prodaja proizvode po osnovni in znižani davčni stopnji. V podjetju smo naredili 
analizo in izvzeli nekaj proizvodov, ki se prodajajo po nižji davčni stopnji in je povpraševaje 
po njih zelo visoko. Med proizvode (z obdavčitvijo po nižji davčni stopnji), po katerih je 
največje povpraševanje, spadajo naslednji proizvodi: seme vrtnin; trava mešanica za sončne 
lege; trava mešanica – travnik; mnogocvetna ljuljka in črna detelja. Za te posamezne 
proizvode so prikazane kalkulacije od nabave do prodaje. Prikazali bomo kalkulacije cen v 
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razmerah sedanje davčne zakonodaje, v primeru uvedbe EDS, in sicer v dveh oblikah: ko 
pokriva razliko v davku končni kupec in ko pokriva razliko v davku podjetnik posameznik.  
 
V tabeli 8 je prikazana kalkulacija cen za posamezne proizvode (po znižani davčni stopnji), 
po katerih je največje povpraševanje. Kalkulacija cen je sestavljena iz nabavne cene, 
vstopnega DDV, razlike v ceni, prodajne cene, izstopnega DDV in končne cene, ki je 
sestavljena iz prodajne cene z DDV.  
 
TABELA 8: Kalkulacija cen za najbolj prodajane proizvode po sedanji davčni 
zakonodaji  

          Cene so v SIT 
 SEME 

VRTNIN -  
VREČKA 

- KOS 

TRAVNA 
MEŠANICA

ZA 
SONČNE 

LEGE - KG 

TRAVNA 
MEŠANICA
TRAVNIK - 

KG 

MNOG. 
LJULJKA 

 - KG 

ČRNA 
DETELJA 

 - KG 

NC + DDV 53 633 480 335 653 
DDV (8,5 %) 4 50 38 26 51 
NC brez DDV 49 583 442 309 602 
RVC 46 277 258 91 298 
PC 95 860 700 400 900 
DDV (8,5 %) 8 73 60 34 77 
PC + DDV 103 933 760 434 977 
 
Tako npr. seme vrtnin – vrečka kos stane 103 SIT (z DDV), prodajalec pa ga nabavi po ceni 
53 SIT (z DDV). V primeru uvedbe EDS bi se ta cena občutno zvišala, in sicer bi se za seme 
vrtnin – vrečka kos s sedanjih 103 SIT zvišala na 114 SIT (glej tabelo 9). V tabeli so vidne 
cene, ki se spremenijo ob uvedbi EDS. Vse cene izdelkov, ki so bile prej obdavčene po nižji 
davčni stopnji, se občutno spremenijo oz. povečajo. Prodajalec mora plačati večjo vsoto 
denarja, vsa večja davčna obremenitev pa v celoti bremeni končnega kupca (pri nas v 70 do 
75 % kmeta), ki mora plačati večje končne cene, ki se povečajo za okrog 11 %.  
 
TABELA 9: Kalkulacija cen za najbolj prodajane proizvode po EDS  
                     Cene so v SIT 

 SEME 
VRTNIN -  
VREČKA 

- KOS 

TRAVNA 
MEŠANICA

ZA 
SONČNE 

LEGE - KG 

TRAVNA 
MEŠANICA
TRAVNIK - 

KG 

MNOG. 
LJULJKA 

 - KG 

ČRNA 
DETELJA 

 - KG 

NC + DDV 59 700 530 371 722 
DDV (20 %) 10 117 88 62 120 
NC brez DDV 49 583 442 309 602 
RVC 46 277 258 91 298 
PC 95 860 700 400 900 
DDV (20 %) 19 172 140 80 180 
PC + DDV 114 1032 840 480 1080 
 
Razlika v ceni pred uvedbo EDS in po njej je lepo vidna tudi iz grafa 4, ki nam prikazuje, za 
kakšen znesek se dvignejo cene proizvodov, po katerih je največje povpraševanje in ki so 

 



54 

pred spremembo obdavčitve obdavčeni po 8,5 % davčni stopnji. Razlike so občutne in zelo 
zaskrbljujoče, saj vso breme v tem primeru nosi končni povpraševalec – kmet.  
 
Cene vseh izdelkov se povišajo. Povišajo se za znesek, kolikor mora prodajalec plačati več 
davčnih obveznosti. Ker naš podjetnik posameznik proizvode, ki jih prodaja najprej, nabavi in 
jih nato takoj proda naprej ali najprej predela in nato proda naprej, se zviša že nabavna cena 
(zaradi uvedbe EDS), saj je v vsaki kalkulaciji prisoten vstopni in izstopni DDV.  
 
GRAF 4: Prikaz spremembe prodajnih cen 
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Davčni zavezanec poviša končne cene prodajnih izdelkov za razliko, ki nastane zaradi uvedbe 
EDS. Ta razlika neposredno bremeni končnega odjemalca, ki jih lahko podjetnik posameznik 
zaradi občutno povečane cene izgubi (kmet se več ne ukvarja s kmetijstvom ali pa gre po 
proizvode v tujino), zato je ena izmed možnosti, da prodajalec ohrani enake cene in se odpove 
svoji marži (tabela 10).  
 
Prodajna cena (brez DDV) za seme vrtnin – vrečka – kos v primeru, da posledice davčne 
reforme v celoti bremenijo končnega kupca znaša 95 SIT, ki pa bi se znižala na 86 SIT, če bi 
se podjetnik posameznik odločil, in posledice davčne reforme nosil sam in cene pustil enake, 
kot so v sedanji davčni ureditvi. Prodajna cena (brez DDV) se v tem primeru zniža za dobrih 
9 %. Poleg tega, da se mu zmanjša prodajna cena, se mora za razliko, ki jo »prinese« davčna 
reforma, odpovedati še razliki v ceni. 
 
Naredili smo kalkulacijo cen z izhodiščem, da prodajne cene ostanejo enake, kot so v 
sedanjem davčnem sistemu (glej tabelo 10). Razliko, ki jo mora Podjetje X plačati zaradi 
večje davčne obremenitve, plača podjetnik posameznik sam. Da pokrije davčno razliko, do 
katere pride zaradi uvedbe EDS, si mora podjetnik posameznik znižati prodajne cene (brez 
DDV) in se odpovedati delu svoje marže oz. razlike v ceni.  
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TABELA 10: Kalkulacija cen po EDS z izhodiščem cen po znižani sedanji davčni stopnji   
          Cene so v SIT 

 SEME 
VRTNIN -  
VREČKA 

- KOS 

TRAVNA 
MEŠANICA

ZA 
SONČNE 

LEGE - KG 

TRAVNA 
MEŠANICA
TRAVNIK - 

KG 

MNOG. 
LJULJKA 

 - KG 

ČRNA 
DETELJA 

 - KG 

NC + DDV 59 700 530 371 722 
DDV (20 %) 10 117 88 62 120 
NC brez DDV 49 583 442 309 602 
RVC 37 195 191 53 212 
PC 86 778 633 362 814 
DDV (20 %) 17 156 127 72 163 
PC + DDV 103 933 760 434 977 
LEGENDA: 
NC – NABAVNA CENA 
PC – PRODAJNA CENA 
DDV – DAVEK NA DODANO VREDNOST 
RVC – RAZLIKA V CENI 
 
V tabeli 11 so prikazane stopnje razlik v ceni, ki jih ima podjetnik posameznik v sedanjem 
davčnem sistemu, ter za koliko bi moral razlike v ceni zmanjšati, da bi sam pokril davčne 
razlike, do katerih pride z uvedbo EDS. Pri semenu vrtnin se razlika v ceni zmanjša z 93,9 % 
na 75,3 %. Tako se razlika v ceni zmanjša za okrog 18,6 %, celotno davčno breme pa nosi 
podjetnik posameznik sam, kupec pa naprej kupuje izdelke po isti ceni kot jih je prej. 
 
TABELA 11: Odstotne spremembe razlike v ceni      

     Podatki so v odstotkih 
VRSTA IZDELKA: RVC 1 RVC 2 Zmanjšanje 

RVC 
SEME VRTNIN – VREČKA – KOM 93,9 75,3 18,6 

TRAVNA MEŠANICA ZA SONČNE LEGE – KG 47,5 33,4 14,1 
TRAVNA MEŠANICA TRAVNIK – KG 58,4 43,2 15,2 

MNOG. LJULJKA - KG 29,4 17,0 12,4 
ČRNA DETELJA - KG 49,5 35,2 14,3 

LEGENDA: 
RVC – RAZLIKA V CENI 
 
Prodajne cene sicer ostajajo enake kot pred uvedbo EDS, vendar pa podjetnik posameznik 
sam pokriva obveznosti, ki so nastale iz naslova EDS. Tako del, ki bi ga pokril z zvišanjem 
prodajne cene, pokrije sam. Vendar to dolgoročno ni izvedljivo, saj lahko pripelje do izgub in 
propada podjetja.  
 
 
5.5 Izračun izkaza poslovnega izida za leto 2005 
 
Vsak podjetnik na koncu leta sestavi bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, ki jih nato mora 
oddati davčnemu organu v predpisanem roku. V našem primeru smo se osredotočili na izkaz 
poslovnega izida in naredili primerjavo končnega izida (podjetnikov dohodek ali negativni 
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poslovni izid) po sedanjem davčnem sistemu in v primeru, da bi bila uvedena EDS in bi 
podjetnik posameznik sam kril davčne razlike, ki bi nastale zaradi davčnih reform (glej 
prilogo 4).  
 
Podjetnik X je v primeru sedanjega davčnega sistema imel na koncu poslovnega leta 
podjetnikov dohodek, in sicer v višini 4.672.661 SIT. To je dohodek, ki ostane podjetniku 
posamezniku, ko poravna vse svoje obveznosti in dolžnosti. Enak dohodek dobimo tudi v 
primeru uvedbe EDS (s predpostavko, da vso dodatno davčno breme nosi končni kupec, ki pri 
podjetniku posamezniku še naprej kupuje izdelke v enakem deležu kot pred uvedbo EDS). Do 
majhne spremembe v podjetnikovem dohodku bi lahko prišlo, če bi v izhodišču predpostavili, 
da nekaj kupcev več ne kupuje pri podjetniku posamezniku, ker je zvišal cene, vendar je ta 
razlika v končnem rezultatu zelo majhna (če odide približno 5 % sedanjih kupcev, se tudi 
končni podjetnikov dohodek zmanjša za približno 5 %52).  
 
V nadaljevanju pa smo pogledali še, kaj se zgodi s končnim poslovnim izidom za leto 2005, 
če se podjetnik posameznik odloči, da bo vso dodatno davčno breme zaradi uvedbe EDS nosil 
sam. V tem primeru mora podjetnik posameznik zmanjšati svoje davčne osnove. Davčne 
osnove smo zmanjšali za tisti del davka, ki se je povišal z 8,5 % na 20 %. V mesecu januarju 
v letu 2005 je bila višina davčne osnove 152.568.765 SIT. Ta znesek davčne osnove smo nato 
znižali za davčno razliko, ki bi jo podjetnik posameznik plačal ob uvedbi EDS. Davčna 
osnova za del, ki se zviša z 8,5 % na 20 % znaša 152.279.859 SIT. Ta znesek smo množili z 
1,085 in delili z 1,2 (z 1,085, da smo prišli do bruto zneska v primeru 8,5 % davčne 
obremenitve, nato pa delili z 1,2 %, da smo prišli do novega neto zneska, ki predstavlja novo 
davčno osnovo, ki je zmanjšana za razliko povišanja davčne obveznosti ob uvedbi EDS). K 
temu znesku smo prišteli še znesek davčne osnove za del, ki je že sedaj obdavčen po 20 % in 
se v primeru uvedbe EDS ne spremeni. Nova davčna osnova za mesec januar tako znaša 
137.975.288 SIT in je za približno 9,4 % manjša od prejšnje davčne osnove (glej prilogo 3).  
 
Naslednji korak je bil izračun izkaza poslovnega izida. Podjetnik posameznik je imel skupaj 
na letni ravni 1.166.756.473 SIT davčnih prihodkov od prodaje. Vendar pa prihaja v podjetju 
do razlike med poslovno in davčno osnovo zaradi mesečne realizacije53. Tako se v Podjetju X 
znesek prihodkov od prodaje pri davčni osnovi razlikuje od poslovne osnove. Čisti prihodki 
od prodaje so tako znašali v Podjetju X za leto 2005 1.155.329.333 SIT in so za 11.427.140 
SIT manjši od davčne osnove. Podjetje X posluje v letu 2005 z dobičkom, in sicer v višini 
4.672.661 SIT. Nas pa je zanimalo, kaj se zgodi s poslovnim izidom, če podjetnik posameznik 
sam krije davčne razlike, ki jih prinesejo davčne reforme. Izračunali smo nove mesečne 
davčne osnove in dobili skupni znesek davčnih osnov, ki znašajo 1.067.867.795 SIT. Pri 
izračunu smo izhajali iz predpostavke, da bomo upoštevali razliko, ki nastane pri izračunu 
poslovne osnove po sedanji davčni ureditvi za leto 2005. Tako smo davčno osnovo znižali za 
11.427.140 SIT, s čimer pridemo do končne poslovne osnove, ki znaša 1.056.440.655. Pri 
samem izračunu poslovnega izida pa smo upoštevali še eno davčno reformo, ki bo nastala v 
primeru uvedbe EDS in sicer ukinitev DIP.  
 
                                                      
52 To je približen rezultat. Za koliko procentov se bo znižal podjetnikov odhodek je odvisno od tega, katere 
kupce bo izgubil. 
53 Do razlik med poslovno in davčno osnovo prihaja zaradi časovnih razlik pri poslovnem in davčnem obračunu. 
Davčni obračun je potrebno narediti, ko nastane dogodek (npr. prejem računa, prejeto predplačilo, dobava, itd), 
denarna sredstva pa so lahko nakazana pozneje (takrat narediš poslovni obračun). Tako npr. narediš davčni 
obračun za DDV v mesecu decembru 2004 (to se šteje v davčno obdobje leta 2004), plačano pa dobiš v mesecu 
januarju (to pa se šteje v poslovno obdobje leta 2005). Omenimo naj še, da je pri tem pomembno tudi, ali se dela 
obračun za DDV na podlagi mesečnih ali kvartarnih podatkov. 
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V podjetju Podjetnika X smo se pozanimali, kakšne plače imajo njihovi zaposleni, in dobili 
podatke, da vsi zaposleni prejemajo plačo v višini od 165.000 SIT do 400.000 SIT bruto, kar 
pomeni, da padejo v drugi plačilni razred DIP. Davčna obveznost iz naslova DIP se zmanjša 
za 3 % - toliko sedaj podjetnik posameznik plačuje za zaposlene davčnih obveznosti iz 
naslova izplačanih plač. Ker izkaz poslovnega izida za podjetnika posameznika ni zelo 
podrobno razdelan in ni  posebej postavke davek na izplačane plače, smo v izkazu poslovnega 
izida zmanjšali stroške plač za 3 %. Stroški plač se tako zmanjšajo z 38.047.156 SIT na 
36.905.741 SIT (glej prilogo 4). Ta znesek pa je zanemarljiv, v primerjavi z zneskom prihodki 
od prodaje, ki se zmanjša zaradi tega, ker podjetnik posameznik sam nosi davčno razliko, ki 
nastane ob uvedbi EDS.  
 
Dobili smo negativni poslovni izid, in sicer v višini 93.074.603 SIT (glej prilogo 4). Podjetnik 
posameznik v tem primeru preide iz pozitivnega v negativni poslovni izid. Posledice 
negativnega poslovnega izida pa so lahko zelo hude. Podjetnik posameznik ne more 
zaposlenim izplačevati plač, zato bi jih začel odpuščati, ne more vlagati v nove stroje in 
inovacije, zato postane nekonkurenčen in na koncu lahko zapade v takšne izgube, da podjetje 
propade.  
 
 
5. 6 Sklepne ugotovitve 
 
Kmetijstvo je gospodarsko področje, ki se ukvarja s pridelovanjem hrane in drugih rastlinskih 
in živalskih tvarin. Podjetnik posameznik, ki smo ga obravnavali v diplomski nalogi, ima 
ustanovljeno Podjetje X, ki predeluje in prodaja različna semena, ki so potrebna za pridelavo 
izdelkov v kmetijstvu.  
 
Vlada RS želi uvesti enotno davčno stopnjo, ki bo najbolj prizadela primarni sektor, kamor 
spada tudi kmetijstvo. Tako smo za podjetnika posameznika naredili raziskavo, kako bo na 
njega vplivala morebitna uvedba enotne davčne stopnje. Na podlagi rezultatov raziskave smo 
mu poskušali svetovati, kako naj se znajde in kakšne ukrepe naj uvede ob morebitni uvedbi 
enotne davčne stopnje. 
 
Naredili smo primerjavo davka na dodano vrednost po sedanji davčni ureditvi in po enotni 
davčni stopnji. Končni rezultati so pokazali, da bo imel podjetnik posameznik v primeru 
uvedbe enotne davčne stopnje za okrog 135 % več davčnih obveznosti pri davku na dodano 
vrednost. Za celotno davčno povečanje se povečajo končne cene, ki v celoti prizadenejo 
končne odjemalce, ki so pri našem podjetniku posamezniku v 70 do 75 % kmetje. 
 
Raziskava za najbolj povpraševane izdelke, ki so sedaj obdavčeni po znižani davčni stopnji za 
davek na dodano vrednost, je pokazala, da se končne cene dvignejo za razliko, ki jo prinese 
povečanje davčne stopnje ob uvedbi enotne davčne stopnje. Tako se npr. dvignejo cene 
semena vrtnin – vrečka – kos s 103 SIT na 114 SIT, cena za črno deteljo – kg pa z 977 SIT na 
1080 SIT.  
 
Podjetnik posameznik se sicer lahko odloči drugače in sam krije posledice davčnih reform, 
kar pa vpliva na njegov končni izkaz poslovnega izida, ki preide iz podjetnikovega dohodka v 
negativni poslovni izid. Tako smo na koncu prišli do sklepa, da uvedba enotne davčne stopnje 
ne bi prinesla primarnemu sektorju nobenih pozitivnih posledic. Vladi RS tako predlagamo, 
da naj naredi nove raziskave in najde takšne rešitve, ki bodo prinesle tudi nekaj svetle 
prihodnosti sektorju, ki se že sedaj spopada z vsakodnevnim težkim preživetjem. 
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6 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
 

6.1 Ugotovitve glede poslovanja podjetnika posameznika v kmetijstvu 
 
Podjetnik posameznik, ki smo ga proučevali, že v sedanjem davčnem sistemu posluje težko, 
saj je nenehno na razpotju med državo in povpraševalci. Vedno znova mora iskati cene, ki bi 
mu prinesle tolikšno vsoto denarja, da bi poravnal vse svoje davčne obveznosti, obenem pa 
privarčeval nekaj denarja za nove raziskave, novo tehnologijo in nove zaposlene. Podjetnik 
posameznik si želi že sedaj zaposlenim delavcem zagotoviti primerno in dobro plačo ter jim 
vsako leto nameniti dodatke, ki jim pripadajo po zakonu, in še kakšne dodatne, ki lahko 
pripomorejo k večjemu zadovoljstvu delavcev. Saj če je delavec na delovnem mestu 
zadovoljen, se to pozna na samem delu in na koncu tudi na poslovnih rezultatih. Na drugi 
strani pa se pojavljajo končni odjemalci, ki so v našem primeru kar v 70 do 75 % kmetje, ki se 
že sedaj nahajajo v najnižjem dohodkovnem razredu. Tako mora podjetnik posameznik vedno 
znova za te povpraševalce iskati prave cene, da bo tudi na strani povpraševalcev prisotno 
zadovoljstvo.  
 
Uvedba EDS bi imela za primarno dejavnost (kmetijstvo) in vse, ki so v kmetijstvu prisotni 
(tako ponudnike kot povpraševalce), velike negativne posledice. Ponudnik bi moral svoje 
cene zvišati, kar bi pomenilo, da bi izgubil določen del prihodkov, saj bi se zmanjšalo 
povpraševanje (kmetje bi zaradi velikih davčnih sprememb prešli v takšne finančne krize, da 
jim ne bi preostalo drugega, kot da prodajo živino in se odpovejo kmetovanju). Tistemu delu 
povpraševalcev, ki si v svojih davčnih obračunih davke obračunavajo, spremembe ne bi 
prinesle tolikšnih negativnih posledic, saj bi se jim povečala le vsota plačila davka. Podjetnik 
posameznik lahko gre v drugo skrajnost in se odpove delu marže, ki jo zaračunava sedaj, 
vendar bi to pomenilo, da bi bil končni čisti poslovni izid manjši ali celo negativen. Tako bi 
podjetnik posameznik moral odpuščati delavce, ne bi imel finančnih sredstev za nove 
tehnologije in raziskave, na koncu pa bi zašel v takšne finančne težave, da bi lahko podjetje 
propadlo.  
 
 
6.2 Predlogi za nadaljnje poslovanje v primeru uvedbe enotne davčne stopnje 
 
Podjetniku posamezniku v nadaljevanju ponujamo nekaj predlogov, kaj je možno storiti v 
primeru uvedbe EDS. Podjetniku posamezniku tako predlagamo naslednje: 
 
Ker je 70 do 75 % odjemalcev kmetov, bi lahko kmete naučili voditi knjigovodstvo. Tako bi 
se kmetje registrirali kot podjetniki posamezniki in bi si lahko obračunavali davke. V tem 
primeru bi si kmet lahko odštel vstopni davek, ki bi bil vračunan v prodajne cene izdelkov, ki 
bi jih kupoval pri Podjetju X. Ta predlog se zdi dober in preprost, vendar ne smemo pozabiti, 
da se s kmetijstvom v Prekmurju ukvarja večinoma starejša populacija, ki se nikoli v svojem 
življenju še ni srečala s sodobno tehnologijo, veliko starejših pa sploh ne zna brati ali pisati. 
Tako bi morali kmete učiti pisati, brati, naučiti bi jih bilo potrebno dela z računalnikom, brati 
zakone… kar bi prineslo veliko stroškov in vzelo veliko časa, vprašanje pa je tudi, kakšni bi 
bili rezultati ter kakšen bi bil sam odziv med kmeti.  
 
Količinski rabati so možni, vendar ne prinašajo dolgoročnega učinka, saj mali kmetje ne 
potrebujejo veliko proizvodov. Tako z rabati (ki se pri velikih odjemalcih uporablja že sedaj) 
še dodatno omogočijo ugodnosti odjemalcem, ki si v svojih davčnih obračunih obračunavajo 
davek in jih nova davčna zakonodaja ne prizadene neposredno.  
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Podjetnik posameznik se lahko odpove delu svoje razlike v ceni: v tabeli smo prikazali na 
primeru najbolj povpraševanih proizvodov pri podjetniku posamezniku, za koliko se zmanjša 
razlika v ceni v primeru uvedbe EDS in za koliko bi se moral podjetnik posameznik 
odpovedati svoji marži (glej tabelo 11). Tako bi se npr. pri proizvodu Trava mešanica za 
sončne lege razlika v ceni zmanjšala za kar 14,1 %. Predlog, da se odpove delu razlike v ceni, 
je možen, vendar realno neuresničljiv, namreč, če se podjetje odpove svoji marži, bo sicer 
ugodilo končnim odjemalcem (tukaj mislimo predvsem kmete kot končne odjemalce), vendar 
bo po drugi strani imelo manj prihodkov, manjši podjetnikov dohodek (ali celo negativni 
poslovni izid), posledica česar bi bila, da bi moralo začeti odpuščati delavce in ne bi moglo 
vlagati v nove tehnologije in raziskave.  
 
Ker pa naš podjetnik posameznik v primeru uvedbe EDS želi poslovati naprej, obenem pa 
obdržati tudi svoje odjemalce, je ena od najbolj realnih možnosti, da preseli del svojegaaa 
poslovanja – trgovinski del – v tujino. Prekmurje meji na tri sosednje države, in sicer Avstrijo, 
Hrvaško in Madžarsko. Podjetje, ki smo ga preučevali, ima svoj sedež v bližini meje z 
Avstrijo, zato podjetniku posamezniku svetujemo, da preseli trgovinski del poslovanja v 
Avstrijo, ki je zelo blizu sedanjemu sedežu podjetja. Podjetje bi obračunavalo in plačevalo 
davek po davčni zakonodaji, ki jo imajo v Avstriji. Avstrija je dežela z zelo razvitim 
kmetijstvom v primerjavi z ostalimi evropskimi državami (Priloga 1), kmetje maksimalno 
izkoriščajo naravne danosti, pri vsem tem pa jim je v veliko pomoč tudi država. Avstrija ima 
glede stopnje DDV osnovno in znižano davčno stopnjo. Osnovna davčna stopnja znaša 20 % 
(kolikor znaša sedaj tudi pri nas in koliko bi naj znašala ob uvedbi EDS). Znižani davčni 
stopnji imajo dve, in sicer 10 % in 12 %.  
 
Znižane davčne stopnje so nekoliko višje kot pri nas, vendar pa ob uvedbi EDS občutno nižje, 
saj pri nas ne bi bilo več znižane stopnje, le enotna 20 % davčna stopnja. Tako bi končni 
kupec – kmet v Avstriji plačal za proizvode nekoliko več, vendar je ta razlika v primerjavi z 
EDS zelo majhna. Za razliko med sedanjo našo znižano stopnjo in avstrijsko znižano stopnjo 
bi lahko podjetnik posameznik ponudil določene popuste ali plačilne ugodnosti. Tako kmet 
sploh ne bi občutil nobene cenovne razlike. Podjetniku posamezniku pa se znesek popusta ne 
bi poznal, saj bi pridobil tudi nove povpraševalce. Podjetnik posameznik bi na ta način 
zadržal svoje odjemalce in tudi svoj dohodek. Kajti v primeru, da se uvede EDS in podjetnik 
posameznik zviša cene, izgubi svoje kupce – kmete, ki mu predstavljajo kar 70 do 75 % 
odjemalcev, ker bi šli kmetje izdelke kupovat v sosednje države (ki so zelo blizu) ali pa bi 
prenehali s kmetovanjem. Če pa podjetnik posameznik odpre trgovino v tujini (za kar obvesti 
svoje odjemalce) in zraven doda še dodatne ugodnosti, bo obdržal svoje kupce. Pridobil pa si 
bo tudi nove kupce (tako stare kot nove v državi, kjer odpre podjetje), saj bi prodrl na tuji trg. 
Podjetnik posameznik na ta način veliko naredi za samega kmeta, poveča se mu ugled in 
prepoznavnost. Pri podjetniku posamezniku bi na ta način kupovali tudi tisti, ki so do sedaj 
kupovali drugje. Kmetje se bodo peljali le nekaj kilometrov dlje in bodo želene izdelke dobili 
po isti (zaradi dodatnih popustov) ali celo nižji ceni.  
 
Ta predlog pa za državo predstavlja beg kapitala, zato vladi RS priporočamo, da ne sprejme 
EDS in najde druge rešitve, ki ne bi imele tako negativnih posledic za kmetijstvo in turizem.  
 
Tako se pridružujemo mnenju dr. Garreta Fitzgeralda, nekdanjega irskega premierja, ki je v 
intervjuju za časopis Mladina podal naslednje mnenje o EDS: »Niti najmanj ne razmišljajte v 
to smer, sploh se ne zavedate, kakšne socialne razlike bi to povzročilo! Davčna stopnja mora 
biti progresivna, bogati ljudje morajo plačevati več, sicer se vzpostavi socialna nepravičnost.« 
(Trampuš 2005)  
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7 SKLEP  
 
Osnovni namen diplomske naloge je bil preučiti, kako bi uvedba enotne davčne stopnje 
vplivala na poslovanje podjetnika posameznika, ki deluje na področju kmetijstva.  
 
Sklepna ugotovitev je, da bi uvedba enotne davčne stopnje na uspešnostni in finančni položaj 
podjetnika posameznika v kmetijstvu vplivala negativno. Občutne posledice pa bi občutil tudi 
končni kupec, saj bi moral zaradi davčnih reform plačevati višje cene za izdelke, ki bi jih 
kupoval. Tako bi tudi njegov finančni položaj oslabel.  
 
Menimo, da smo z diplomsko nalogo dosegli v nalogi zastavljene cilje. Najprej smo podrobno 
prikazali davke, ki se bodo spremenili ob uvedbi enotne davčne stopnje, nato smo prešli na 
enotno davčno stopnjo, ki smo jo predstavili zelo podrobno. Pogledali smo, kako je z enotno 
davčno stopnjo v Evropi ter kakšne so njene pozitivne in negativne plati. S praktičnega vidika 
smo na konkretnem primeru prikazali, kako bo vplivala uvedba enotne davčne stopnje na 
uspešnostni in finančni položaj podjetnika posameznika v kmetijstvu.  
 
V teoretičnem delu smo podrobno predstavili davke, ki naj bi se spremenili ob uvedbi enotne 
davčne stopnje, in sicer bi to bili naslednji davki: davek na dodano vrednost, dohodnina, 
davek na izplačane plače in davek od dohodkov pravnih oseb. Podjetnik posameznik pri 
svojem poslovanju ne uporablja davka od dohodkov pravnih oseb, zato smo ta davek le na 
kratko omenili in ga nismo podrobno analizirali. Pri ostalih davkih smo naredili podrobne 
analize. Pogledali smo, kakšne so njihove davčne osnove in davčne stopnje, kako se 
obračunavajo, katere oprostitve lahko davčni zavezanec uveljavlja po zakonih za posamezni 
davek ter kakšne so sankcije v primeru neizpolnjevanja pogojev, ki so določeni za posamezni 
davek.  
 
V nadaljevanje teoretičnega dela smo prešli na reforme v Sloveniji. Slovenija je v obdobju 
velikih reform, ki se izvajajo na različnih področjih. Podrobno smo si ogledali davčne reforme 
in predstavili spremembe, ki naj bi jih prinesla uvedba enotne davčne stopnje pri posameznih 
davkih. Pogledali smo tudi, kako je z enotno davčno stopnjo v Evropi, ter kakšne posledice 
prinaša sama uvedba in delovanje enotne davčne stopnje. Tako smo ugotovili, da ima kar 
nekaj evropskih držav uvedenih v svojih davčnih sistemih enotno davčno stopnjo, samo 
delovanje enotne davčne stopnje pa prinaša več negativnih kot pozitivnih posledic, predvsem 
za posameznike, ki so v najnižjih dohodkovnih razredih.  
 
S praktičnega vidika smo se posvetili podjetniku posamezniku in njegovemu delovanju v 
primarni dejavnosti – kmetijstvu. Predstavili smo kmetijstvo in samega podjetnika 
posameznika. Za podjetnika posameznika smo naredili primerjavo enotne davčne stopnje za 
davek na dodano vrednost po sedanji davčni zakonodaji in po zakonodaji, ki bi jo prinesla 
uvedba enotne davčne stopnje. Primerjavo smo naredili za leto 2005. Prišli pa smo do končnih 
ugotovitev, da se v primeru uvedbe enotne davčne stopnje podjetnikova davčna obveznost na 
področju DDV za del, ki se zviša z znižane na sedanjo osnovno davčno stopnjo, poveča za 
skoraj 135 %. Povečajo se tudi prodajne cene, ki jih morajo plačati končni odjemalci. Ker so 
v veliki meri odjemalci pri našem podjetniku posamezniku kmetje, bi jih cenovna sprememba 
finančno zelo prizadela.  
 
V nadaljevanju obravnave praktičnega primera smo si ogledali, kaj bi se zgodilo, če bi 
posledice davčnih reform nosil podjetnik posameznik sam. V tem primeru bi ostale prodajne 
cene enake kot prej, ves povečani znesek davčnih obveznosti pa bi plačeval podjetnik 
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posameznik sam – odpovedal bi se delu razlike v ceni. Podjetnik posameznik v sedanjem 
davčnem sistemu posluje s pozitivnim poslovnim izidom. Pozitivni poslovni izid pa bi se mu 
spremenil v negativnega v primeru, da bi se odločil posledice davčne reforme nositi sam. 
Negativni poslovni izid bi podjetnika posameznika lahko pripeljal tako daleč, da ne bi več 
imel denarja za plače, zato bi moral začeti odpuščati delavce, ne bi imel denarja za inovacije 
in nove stroje, zaradi česar bi postal nekonkurenčen na trgu. Vse to pa bi ga lahko pripeljalo 
do propada in zaprtja prodajalne.  
 
V končni fazi diplomske naloge smo podjetniku posamezniku svetovali, kaj naj stori, če bo 
uvedena enotna davčna stopnja. Ker je podjetnikov sedež blizu meje z Avstrijo, mu 
priporočamo, da preseli del svojega poslovanja – trgovinski del - v Avstrijo. Na ta način 
podjetnik posameznik obdrži svoje kupce, saj kupci v Avstriji kupujejo po občutno nižji ceni, 
kot pa bi pri nas ob uvedbi enotne davčne stopnje, podjetnik posameznik pa bi pridobil tudi 
nove povpraševalce, saj bi prodrl na tuji trg. Zato menimo, da je to najboljša rešitev, ki jo 
lahko naš podjetnik posameznik izvede v primeru sprejetja davčnih reform. Tako ostane 
njegov uspešnostni in finančni položaj enak in ima še naprej pozitiven poslovi izid, ki ga 
lahko vlaga v inovacije in tako ostaja konkurenčen na trgu.  
 
Razprave o davčnih reformah so vsakodnevne, država išče najboljše rešitve za vse, a se nam 
zdi, da vedno znova pozablja na poslovanje v primarnem sektorju. Uvedba enotne davčne 
stopnje bi imela za slovensko gospodarstvo korenite posledice. Marsikdo bi se znašel v hudi 
stiski in ne bi več vedel, kako naprej. Ker smo v diplomski nalogi skozi celotno analizo 
ugotovili, da bi predvidene davčne reforme bile zelo negativne tako za podjetnika 
posameznika kot tudi za njegove odjemalce, smo mnenja, da bi bila še najboljša rešitev, da 
državni organi v tej fazi še ne sprejmejo predvidenih davčnih reform ter da se še enkrat 
naredijo raziskave in analize ter najdejo bolj primerne rešitve, ki bi prinesle več pozitivnih kot 
negativnih posledic, predvsem za tiste iz najnižjih dohodkovnih razredov.  
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8 POVZETEK 
 

Predstavljeno diplomsko delo obravnava davčne reforme v Sloveniji ter prikazuje dejavnike 
oz. vzroke, ki vplivajo z reformo na davkoplačevalce. Namen diplomske naloge je predstaviti 
davke, ki se bodo spremenili ob uvedbi enotne davčne stopnje ter pomagati podjetniku 
posamezniku, ki deluje na področju kmetijstva, z nasveti, kako naj posluje ob uvedbi enotne 
davčne stopnje, da bo njegov uspešnostni in finančni položaj ostal enak ali skoraj 
nespremenjen kot pred davčnimi reformami.  
 
Posebno pozornost smo namenili predstavitvi enotne davčne stopnje ter predstavitvi davkov, 
ki bi se naj spremenili ob uvedbi enotne davčne stopnje. S praktičnega vidika smo 
obravnavali podjetnika posameznika, ki posluje na področju kmetijstva in za njega naredili 
primerjavo DDV po sedanji davčni stopnji in po davčni stopnji, ki bi nastopila v primeru 
uvedbe enotne davčne stopnje. Pogledali pa smo tudi, kaj bi se zgodilo s končnim poslovnim 
izidom pri podjetniku posamezniku, če bi sam nosil posledice davčne reforme. S tem smo 
poskušali pomagati in svetovati podjetniku posamezniku, kako naj se znajde in predvsem 
kako naj posluje na trgu v primeru sprejetja davčnih reform.  
 
Ključne besede: davek na dodano vrednost, dohodnina, davek na izplačane plače, davek od 
dohodkov pravnih oseb, davčne reforme, enotna davčna stopnja, podjetnik posameznik, 
kmetijstvo, izkaz poslovnega izida.  
 
 
SUMMARY 
 
The present diploma deliberates tax reforms in Slovenia and discusses factors or reasons, 
which through the reform have influence on taxpayers. The main intention of the work is to 
demonstrate all those taxes, which will change because of the introduction of the flat tax, and 
to help private persons working in the agriculture area by giving them advices how to operate 
according to the introduction of the flat tax, in order to keep their efficiency and business 
standing the same or nearly unchanged, as it was before the tax reforms have been proceeded. 
 
A special attention has been paid to the introduction of the flat tax and to all those taxes, 
which might change because of the introduction of the flat tax. In practice through the 
comparison of the value-added tax according to the current tax rate and according to the tax 
bracket, which would occur after the introduction of the flat tax, the private person operating 
in the agriculture area has been taken into consideration. Last but not least the influences on 
the final business outcome of the private person have been examined, which may occur, if the 
private person bears the consequences of the tax reform all alone. From this point of view it 
has been tried to help and to give advice to personal people, how to manage their operating on 
the trade market in case of the adoption of the tax reforms.         
 
Key words: value-added tax, income tax, tax on paid salaries, tax of odes from incomes of 
legal people, tax reforms, flat tax, private person, agriculture, statement of business outcome. 
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Leto/
Year

EU-25 Slovenija
Slovenia

Avstrija
Austria

Belgija
Belgium

Ciper
Cyprus

Češka rep.
Czech Rep.

Danska
Denmark

Estonija
Estonia

Finska
Finland

Francija
France

Grčija
Greece

Irska
Ireland

Italija
Italy

Delež gozda od 
skupne površine (%)

2001 … 56,4 38,9 19,9 … 33,5 1,2 49,8 68,6 28 … … 22,7

Delež kmetijskih zemlijšč v 
uporabi od skupne površine (%)

2001 … 25,1 40,2 445,5 15,6 54,2 62,4 19,7 6,6 54 … 62,8 51,8

Število kmetijskih 
gospodarskih (1000)

2003 … 77 1991) 55 … … 49 37 75 614 8171) 135 1964

Delež gospodaric med gospodarji 
na družinskih kmetijah (%)

2003 … 25 301) 15 … … 9 40 11 22 251) 9 30

Kmetijska proizvodnja v 
osnovnih cenah (mrd EUR) od 
tega:

2004 319 1 5,4 6,6 0,6 3,6 8,5 0,4 3,9 64 11,7 6,1 44,9

delež rastlinske pridelave (%) 2004 55,2 45,8 48,9 43,8 52,1 58 38,4 39,7 41,7 58,1 75 23 65,2
delež živinoreje (%) 2004 41,3 52,4 48,3 55,5 47,4 40,8 57,2 58,1 55 37,2 25 72,8 31,7
delež kmetijskih storitev (%) 2004 3,5 1,8 2,8 0,7 0 1,2 4,5 2,1 3,3 4,7 0 4,2 3,1
Govedo (1000 glav) 2003 87478 450 2052 2684 59 1427 1681 260 977 19181 624 6223 6727
Krave molznice (1000 glav) 2003 23965 131 558 572 27 449 589 113 328 4012 168 1136 1913
Prašiči (1000 glav) 2003 152701 621 3255 6366 488 3309 12969 340 1394 15265 948 1732 9157
Pridelek pšenice na ha (t) 2004 4,82) 4,5 5,9 8,7 2,22) 5,9 7,1 2,4 3,5 7,6 2,1 9,4 3,7
Pridelek sladkorne pese na ha (t) 2004 53,72) 45,6 63 69,5 … 46,1 57,62) … 34,6 76,6 63,5 47,82) 33,32)

Pridelek krompirja na ha (t) 2004 26,52) 24,8 31,6 46,7 23,22) 25,8 39,22) 12 22,7 40,42) 24 34,52) 21,82)

Latvija
Latvia

Litva
Lithuania

Luksemburg
Luxembourg

Madžarksa
Hungary

Malta
Malta

Nemčija
Germany

Nizozemksa
Notherlands

Poljska
Poland

Portugalska
Portugal

Slovaška
Slovakia

Španija
Spain

Švedska
Sw eden

Združeno 
kraljestvo

United 
Kingdom

44,4 30,6 34,3 19 … 29,5 8,5 28,9 37,7 … 32,6 … …
38,5 53,4 49,5 63 31,7 47,7 46,5 58,8 41,3 … 50,2 6,6 68
127 272 2 773 11 4721) 86 … 4161) 72 12871) 68 281
46 46 19 24 13 91) 7 … 231) 18 271) 12 16
0,6 1,3 0,3 5,9 0,1 43,1 19,5 12,9 6,3 1,8 42 4,6 24,2

51,6 60,4 35,5 56,2 37,8 51,1 51 49,1 64 56,2 63,3 46,1 39,6
47,3 38,9 61,6 38,1 62,2 45,6 39,4 48,3 35,9 40,4 35,6 51,3 56,1
1,1 0,7 2,9 5,7 - 3,3 9,6 2,6 0,1 3,5 1,1 2,6 4,4
379 812 185 739 18 13386 3735 5277 1389 593 6548 1553 10519
186 448 41 310 8 4338 1551 2816 328 214 1118 404 2207
444 1057 76 4913 73 26495 10766 18439 2249 1443 24056 2004 4842

3 4 6,8 5,1 … 8,2 9 4,3 1 4,9 3,3 6 7,9
1) 2000. 37,02) 39,5 … 41,3 … 53,22) 59,9 41 58,3 41,4 67,7 49,62) 55
2) 2003. 14,7 16,1 35 18,62) 22,9 43,1 44,3 19,3 15,2 16,7 27,7 30,9 41,5

Vir: http://europa.eu.int.comm/eurostat/new cronos, 2.2005; MOJ VIR: Statistični portret Slovenije v EU, Ljubljana 2005; str. 20-21

PRILOGA 1:                                                         STATISTIČNI PORTRET SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA KMETIJSTVO

 



 

 

PRILOGA 2: 

FIRMA/SEDEŽ IN PRIIMEK:
SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:
MATIČNA ŠTEVILKA:

Obdavčen promet 11 152.568.765 Obdavčene 
nabave

21 6.033.699

Izvoz blaga 12 0 Uvoz 22 0
Oproščen in drug promet
s pravico do odbitka vstop. 
DDV

13 0 Oproščene 
nabave

23 976.047

Oproščen promet brez 
pravice
do odbitka vstop. DDV

14 0 Nabavna vrednost 
nepremičnin

24 0

Promet po 5., 6., in 
9. členu ZDDV

15 0 Nabavna vrednost 
drugih osn. Sredstev

25 0

Dobave blaga znotraj 
Skupnosti

16 0 Pridobitev blaga 
znotraj Skupnosti

26 1.388.025

Promet v drugih državah 
članicah

17 0 Tristranske prid. 
blaga znotraj 
Skupnosti

27 0

II. Obračunani DDV
Od prodaje blaga in storitev: Od nabave blaga in storitev:
Zavezancem za DDV NS 31 8,5% 12.943.788 V Sloveniji NS 41 8,5% 225.790
Zavezancem za DDV SS 32 20,0% 57.783 V Sloveniji SS 42 20,0% 655.339
Končnin potrošnikom NS 33 8,5% 0 Pri uvozu NS 43 8,5% 0
Končnin potrošnikom SS 34 20,0% 0 Pri uvozu SS 44 20,0% 0
Prejemnikom blaga in 
storitev kot plačnikom DDV

35 / 14.387 Povšalno 
nadomestilo 

45 4,0% 0

Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti NS

36 8,5% 74.106 Prejemniki 
blaga in 
storitev 
kot plačniki 
DDV

46 / 14.386

Od pridobitev 
blaga znotraj 
Skupnosti NS

47 8,5% 74.106

Od pridobitev 
blaga znotraj 
Skupnosti SS

48 20,0% 103.238

Presežek 
DDV v 
davčnem 
obdobju 

52 / 0

Prenos iz 
preteklega 
obdobja 

61 / 4.283.338

Plačilo DDV 71 / 7.837.104 Vračilo DDV 72 / 0
Izračunavanje odbitnega deleža NE DA

Potrjujemo resničnoat podatkov.
V/Na: Podpis:
Datum: Ime in priimek direktorja:

Obrazec DDV-O

Zahtevano vračilo razlike:

PODJETJE X

Obveznosti za davčno 
obdobje

51 / 12.120.442

37 20,0% 103.238

Za obračun davka na dodano vrednost
Za obdobje 01.01.2005 - 31.01.2005

ID ŠTEVILKA ZA DDV: 

Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti SS

Vstopni DDV

I. Vrednosti so brez DDV                             v SIT (brez storitev)



 

 

FIRMA/SEDEŽ IN PRIIMEK:
SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:
MATIČNA ŠTEVILKA:

Obdavčen promet 11 594.379.272 Obdavčene 
nabave

21 170.001.813

Izvoz blaga 12 0 Uvoz 22 0
Oproščen in drug promet
s pravico 
do odbitka vstop. DDV

13 0 Oproščene 
nabave

23 120.170

Oproščen promet 
brez pravice
do odbitka vstop. DDV

14 0 Nabavna vrednost 
nepremičnin

24 0

Promet po 5., 6., in 
9. členu ZDDV

15 0 Nabavna vrednost 
drugih osn. 
Sredstev

25 0

Dobave blaga znotraj 
Skupnosti

16 0 Pridobitev blaga 
znotraj Skupnosti

26 21.349.389

Promet v drugih 
državah članicah

17 0 Tristranske prid. 
blaga znotraj 
Skupnosti

27 0

II. Obračunani DDV
Od prodaje blaga in storitev: Od nabave blaga in storitev:
Zavezancem za DDV NS 31 8,5% 48.572.449 V Sloveniji NS 41 8,5% 13.731.321
Zavezancem za DDV SS 32 20,0% 4.587.742 V Sloveniji SS 42 20,0% 1.564.654
Končnin potrošnikom NS 33 8,5% 0 Pri uvozu NS 43 8,5% 0
Končnin potrošnikom SS 34 20,0% 0 Pri uvozu SS 44 20,0% 0
Prejemnikom blaga in 
storitev kot plačnikom DDV

35 / 16.111 Povšalno 
nadomestilo 

45 4,0% 0

Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti NS

36 8,5% 757.885 Prejemniki 
blaga in 
storitev 
kot plačniki 
DDV

46 / 16.111

Od pridobitev 
blaga znotraj 
Skupnosti NS

47 8,5% 757.885

Od pridobitev 
blaga znotraj 
Skupnosti SS

48 20,0% 2.486.619

Presežek 
DDV v 
davčnem 
obdobju 

52 / 0

Prenos iz 
preteklega 
obdobja 

61 / 0

Plačilo DDV 71 / 37.864.216 Vračilo DDV 72 / 0
Izračunavanje odbitnega deležaNE DA

Potrjujemo resničnoat podatkov.
V/Na: Podpis:
Datum: Ime in priimek direktorja:

I. Vrednosti so brez DDV                            v SIT (brez storitev)

Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti SS

37 20,0% 2.486.619

Vstopni DDV

Zahtevano vračilo razlike:

Obveznosti za davčno 
obdobje

51 / 37.864.216

Za obračun davka na dodano vrednost
Za obdobje 01.02.2005 - 28.02.2005

ID ŠTEVILKA ZA DDV: 

PODJETJE X

Obrazec DDV-O

 



 

FIRMA/SEDEŽ IN PRIIMEK:
SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:
MATIČNA ŠTEVILKA:

Obdavčen promet 11 5.474.182 Obdavčene nabave 21 362.934.407
Izvoz blaga 12 0 Uvoz 22 5.140.532
Oproščen in drug promet s 
pravico 
do odbitka vstop. DDV

13 0 Oproščene 
nabave

23 1.632.966

Oproščen promet 
brez pravice do odbitka 
vstop. DDV

14 0 Nabavna vrednost 
nepremičnin

24 0

Promet po 5., 6., in 
9. členu ZDDV

15 0 Nabavna vrednost 
drugih osn. Sredstev

25 0

Dobave blaga znotraj 
Skupnosti

16 0 Pridobitev blaga 
znotraj Skupnosti

26 3.663.243

Promet v drugih 
državah članicah

17 0 Tristranske prid. 
blaga znotraj 
Skupnosti

27 0

II. Obračunani DDV
Od prodaje blaga in storitev: Od nabave blaga in storitev:
Zavezancem za DDV NS 31 8,5% 439.813 V Sloveniji NS 41 8,5% 30.130.353
Zavezancem za DDV SS 32 20,0% 59.989 V Sloveniji SS 42 20,0% 1.598.900
Končnin potrošnikom NS 33 8,5% 0 Pri uvozu NS 43 8,5% 371.304
Končnin potrošnikom SS 34 20,0% 0 Pri uvozu SS 44 20,0% 154.450
Prejemnikom blaga in 
storitev kot plačnikom DDV

35 / 0 Povšalno 
nadomestilo 

45 4,0% 0

Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti NS

36 8,5% 73.419 Prejemniki 
blaga in 
storitev 
kot plačniki 
DDV

46 / 0

Od pridobitev 
blaga znotraj 
Skupnosti NS

47 8,5% 73.419

Od pridobitev 
blaga znotraj 
Skupnosti SS

48 20,0% 559.898

Presežek 
DDV v 
davčnem 
obdobju 

52 / 31.755.205

Prenos iz 
preteklega 
obdobja 

61 / 0

Plačilo DDV 71 / 0 Vračilo DDV 72 / 31.755.205
Izračunavanje odbitnega deleža:   NE DA

Potrjujemo resničnoat podatkov.
V/Na: Podpis:
Datum: Ime in priimek direktorja:

20,0%

I. Vrednosti so brez DDV                             

Obrazec DDV-O
Za obračun davka na dodano vrednost

Za obdobje 01.03.2005 - 31.03.2005

PODJETJE X

Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti SS

Obveznosti za davčno 
obdobje

Zahtevano vračilo razlike:

ID ŠTEVILKA ZA DDV: 

Vstopni DDV

559.898

v SIT (brez storitev)

51 / 0

37

 

 



 

FIRMA/SEDEŽ IN PRIIMEK:
SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:
MATIČNA ŠTEVILKA:

Obdavčen promet 11 243.408.939 Obdavčene nabave 21 194.002.870
Izvoz blaga 12 0 Uvoz 22 0
Oproščen in drug promet s 
pravico 
do odbitka vstop. DDV

13 0 Oproščene nabave 23 413.707

Oproščen promet brez 
pravice
do odbitka vstop. DDV

14 0 Nabavna vrednost 
nepremičnin

24 0

Promet po 5., 6., in 
9. členu ZDDV

15 0 Nabavna vrednost 
drugih osn. Sredstev

25 0

Dobave blaga znotraj 
Skupnosti

16 826.890 Pridobitev blaga 
znotraj Skupnosti

26 19.283.977

Promet v drugih 
državah članicah

17 0 Tristranske prid. 
blaga znotraj 
Skupnosti

27 0

II. Obračunani DDV
Od prodaje blaga in storitev: Od nabave blaga in storitev:
Zavezancem za DDV NS 31 8,5% 20.678.625 V Sloveniji NS 41 8,5% 15.989.071
Zavezancem za DDV SS 32 20,0% 26.209 V Sloveniji SS 42 20,0% 1.125.471
Končnin potrošnikom NS 33 8,5% 0 Pri uvozu NS 43 8,5% 0
Končnin potrošnikom SS 34 20,0% 0 Pri uvozu SS 44 20,0% 0
Prejemnikom blaga in 
storitev kot plačnikom DDV

35 / 11.507 Povšalno 
nadomestilo 

45 4,0% 0

Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti NS

36 8,5% 1.742.195 Prejemniki 
blaga in 
storitev 
kot plačniki 
DDV

46 / 11.507

Od pridobitev 
blaga znotraj 
Skupnosti NS

47 8,5% 1.742.195

Od pridobitev 
blaga znotraj 
Skupnosti SS

48 20,0% -242.487

Presežek 
DDV v 
davčnem 
obdobju 

52 / 0

Prenos iz 
preteklega 
obdobja 

61 / 0

Plačilo DDV 71 / 3.590.292 Vračilo DDV 72 / 0
Izračunavanje odbitnega deleža NE DA

Potrjujemo resničnoat podatkov.
V/Na: Podpis:
Datum: Ime in priimek direktorja:

-242.487

Zahtevano vračilo razlike:

Obveznosti za davčno 
obdobje

51 / 3.590.292

Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti SS

37 20,0%

Vstopni DDV

I. Vrednosti so brez DDV                             v SIT (brez storitev)

Obrazec DDV-O
Za obračun davka na dodano vrednost

Za obdobje 01.04.2005 - 30.04..2005

ID ŠTEVILKA ZA DDV: 

PODJETJE X

 



 

 

FIRMA/SEDEŽ IN PRIIMEK:
SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:
MATIČNA ŠTEVILKA:

Obdavčen promet 11 21.042.241 Obdavčene nabave 21 5.498.897
Izvoz blaga 12 0 Uvoz 22 0
Oproščen in drug promet s 
pravico 
do odbitka vstop. DDV

13 0 Oproščene nabave 23 298.332

Oproščen promet brez 
pravice
do odbitka vstop. DDV

14 0 Nabavna vrednost 
nepremičnin

24 0

Promet po 5., 6., in 
9. členu ZDDV

15 0 Nabavna vrednost 
drugih osn. Sredstev

25 0

Dobave blaga znotraj 
Skupnosti

16 0 Pridobitev blaga 
znotraj Skupnosti

26 -3.862.540

Promet v drugih državah 
članicah

17 0 Tristranske prid. 
blaga znotraj 
Skupnosti

27 0

II. Obračunani DDV
Od prodaje blaga in storitev: Od nabave blaga in storitev:
Zavezancem za DDV NS 31 8,5% 1.492.232 V Sloveniji NS 41 8,5% 147.677
Zavezancem za DDV SS 32 20,0% 697.314 V Sloveniji SS 42 20,0% 740.729
Končnin potrošnikom NS 33 8,5% 0 Pri uvozu NS 43 8,5% 0
Končnin potrošnikom SS 34 20,0% 0 Pri uvozu SS 44 20,0% 0
Prejemnikom blaga in 
storitev kot plačnikom DDV

35 / 0 Povšalno 
nadomestilo 

45 4,0% 0

Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti NS

36 8,5% -208.474 Prejemniki 
blaga in 
storitev 
kot plačniki 
DDV

46 / 0

Od pridobitev 
blaga znotraj 
Skupnosti NS

47 8,5% -208.474

Od pridobitev 
blaga znotraj 
Skupnosti SS

48 20,0% -281.981

Presežek DDV 
v 
davčnem 
obdobju 

52 / 0

Prenos iz 
preteklega 
obdobja 

61 / 0

Plačilo DDV 71 / 1.301.140 Vračilo DDV 72 / 0
Izračunavanje odbitnega deleža NE DA

Potrjujemo resničnoat podatkov.
V/Na: Podpis:
Datum: Ime in priimek direktorja:

-281.981

Zahtevano vračilo razlike:

Obveznosti za davčno 
obdobje

51 / 1.301.140

Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti SS

37 20,0%

Vstopni DDV

I. Vrednosti so brez DDV                             v SIT (brez storitev)

Obrazec DDV-O
Za obračun davka na dodano vrednost

Za obdobje 01.05.2005 - 31.05.2005

ID ŠTEVILKA ZA DDV: 

PODJETJE X



 

 

FIRMA/SEDEŽ IN PRIIMEK:
SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:
MATIČNA ŠTEVILKA:

Obdavčen promet 11 -26.961.082 Obdavčene nabave 21 283.783.763
Izvoz blaga 12 0 Uvoz 22 0
Oproščen in drug promet s 
pravico 
do odbitka vstop. DDV

13 0 Oproščene nabave 23 1.279.051

Oproščen promet brez 
pravice
do odbitka vstop. DDV

14 0 Nabavna vrednost 
nepremičnin

24 0

Promet po 5., 6., in 
9. členu ZDDV

15 0 Nabavna vrednost 
drugih osn. Sredstev

25 0

Dobave blaga znotraj 
Skupnosti

16 0 Pridobitev blaga 
znotraj Skupnosti

26 8.256.000

Promet v drugih 
državah članicah

17 0 Tristranske prid. 
blaga znotraj 
Skupnosti

27 0

II. Obračunani DDV
Od prodaje blaga in storitev: Od nabave blaga in storitev:
Zavezancem za DDV NS 31 8,5% -2.338.303 V Sloveniji NS 41 8,5% 23.599.811
Zavezancem za DDV SS 32 20,0% 43.893 V Sloveniji SS 42 20,0% 1.215.763
Končnin potrošnikom NS 33 8,5% 27.956 Pri uvozu NS 43 8,5% 0
Končnin potrošnikom SS 34 20,0% 0 Pri uvozu SS 44 20,0% 0
Prejemnikom blaga in 
storitev kot plačnikom DDV

35 / 0 Povšalno 
nadomestilo 

45 4,0% 0

Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti NS

36 8,5% 701.760 Prejemniki 
blaga in 
storitev 
kot plačniki 
DDV

46 / 0

Od pridobitev 
blaga znotraj 
Skupnosti NS

47 8,5% 701.760

Od pridobitev 
blaga znotraj 
Skupnosti SS

48 20,0% 0

Presežek 
DDV v 
davčnem 
obdobju 

52 / 27.082.028

Prenos iz 
preteklega 
obdobja 

61 / 0

Plačilo DDV 71 / 0 Vračilo DDV 72 / 27.082.028
Izračunavanje odbitnega deleža NE DA

Potrjujemo resničnoat podatkov.
V/Na: Podpis:
Datum: Ime in priimek direktorja:

Vstopni DDV

/ 0

37 20,0% 0

51

Zahtevano vračilo razlike:

Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti SS

Obveznosti za davčno 
obdobje

Obrazec DDV-O
Za obračun davka na dodano vrednost

Za obdobje 01.06.2005 - 30.06.2005

ID ŠTEVILKA ZA DDV: 

PODJETJE X

I. Vrednosti so brez DDV                             v SIT (brez storitev)



 

 

FIRMA/SEDEŽ IN PRIIMEK:
SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:
MATIČNA ŠTEVILKA:

Obdavčen promet 11 71.362.086 Obdavčene 
nabave

21 -106.726.375

Izvoz blaga 12 0 Uvoz 22 0
Oproščen in drug promet s 
pravico 
do odbitka vstop. DDV

13 0 Oproščene 
nabave

23 146.829

Oproščen promet brez 
pravice
do odbitka vstop. DDV

14 0 Nabavna vrednost 
nepremičnin

24 0

Promet po 5., 6., in 
9. členu ZDDV

15 0 Nabavna vrednost 
drugih osn. 
Sredstev

25 0

Dobave blaga znotraj 
Skupnosti

16 0 Pridobitev blaga 
znotraj Skupnosti

26 2.155.212

Promet v drugih 
državah članicah

17 0 Tristranske prid. 
blaga znotraj 
Skupnosti

27 0

II. Obračunani DDV
Od prodaje blaga in storitev: Od nabave blaga in storitev:
Zavezancem za DDV NS 31 8,5% 1.352.276 V Sloveniji NS 41 8,5% -9.571.881
Zavezancem za DDV SS 32 20,0% 11.090.588 V Sloveniji SS 42 20,0% 1.176.798
Končnin potrošnikom NS 33 8,5% 0 Pri uvozu NS 43 8,5% 0
Končnin potrošnikom SS 34 20,0% 0 Pri uvozu SS 44 20,0% 0
Prejemnikom blaga in 
storitev kot plačnikom DDV

35 / 0 Povšalno 
nadomestilo 

45 4,0% 0

Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti NS

36 8,5% 183.193 Prejemniki 
blaga in 
storitev 
kot plačniki 
DDV

46 / 0

Od pridobitev 
blaga znotraj 
Skupnosti NS

47 8,5% 183.193

Od pridobitev 
blaga znotraj 
Skupnosti SS

48 20,0% 0

Presežek 
DDV v 
davčnem 
obdobju 

52 / 0

Prenos iz 
preteklega 
obdobja 

61 / 0

Plačilo DDV 71 / 20.837.947 Vračilo DDV 72 / 0
Izračunavanje odbitnega deleža NE DA

Potrjujemo resničnoat podatkov.
V/Na: Podpis:
Datum: Ime in priimek direktorja:

I. Vrednosti so brez DDV                            v SIT (brez storitev)

Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti SS

PODJETJE X

020,0%37

Obrazec DDV-O
Za obračun davka na dodano vrednost

Za obdobje 01.07.2005 - 31.07.2005

ID ŠTEVILKA ZA DDV: 

Obveznosti za davčno 
obdobje

Vstopni DDV

20.837.947

Zahtevano vračilo razlike:

51 /

 



 

FIRMA/SEDEŽ IN PRIIMEK:
SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:
MATIČNA ŠTEVILKA:

Obdavčen promet 11 73.397.225 Obdavčene 
nabave

21 11.264.103

Izvoz blaga 12 0 Uvoz 22 0
Oproščen in drug promet s 
pravico 
do odbitka vstop. DDV

13 0 Oproščene 
nabave

23 77.811

Oproščen promet brez 
pravice
do odbitka vstop. DDV

14 0 Nabavna vrednost 
nepremičnin

24 0

Promet po 5., 6., in 
9. členu ZDDV

15 0 Nabavna vrednost 
drugih osn. 
Sredstev

25 0

Dobave blaga znotraj 
Skupnosti

16 3.546 Pridobitev blaga 
znotraj Skupnosti

26 4.221.545

Promet v drugih 
državah članicah

17 0 Tristranske prid. 
blaga znotraj 
Skupnosti

27 0

II. Obračunani DDV
Od prodaje blaga in storitev: Od nabave blaga in storitev:
Zavezancem za DDV NS 31 8,5% 1.407.233 V Sloveniji NS 41 8,5% 429.144
Zavezancem za DDV SS 32 20,0% 11.267.795 V Sloveniji SS 42 20,0% 1.192.282
Končnin potrošnikom NS 33 8,5% 42.719 Pri uvozu NS 43 8,5% 0
Končnin potrošnikom SS 34 20,0% 0 Pri uvozu SS 44 20,0% 0
Prejemnikom blaga in 
storitev kot plačnikom DDV

35 / 20.124 Povšalno 
nadomestilo 

45 4,0% 0

Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti NS

36 8,5% 310.740 Prejemniki 
blaga in 
storitev 
kot plačniki 
DDV

46 / 20.124

Od pridobitev 
blaga znotraj 
Skupnosti NS

47 8,5% 310.740

Od pridobitev 
blaga znotraj 
Skupnosti SS

48 20,0% 113.156

Presežek 
DDV v 
davčnem 
obdobju 

52 / 0

Prenos iz 
preteklega 
obdobja 

61 / 0

Plačilo DDV 71 / 11.096.321 Vračilo DDV 72 / 0
Izračunavanje odbitnega deleža:  NE DA

Potrjujemo resničnoat podatkov.
V/Na: Podpis:
Datum: Ime in priimek direktorja:

113.156

Zahtevano vračilo razlike:

Obveznosti za davčno 
obdobje

51 / 11.096.321

Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti SS

37 20,0%

Vstopni DDV

I. Vrednosti so brez DDV                                v SIT (brez storitev)

Obrazec DDV-O
Za obračun davka na dodano vrednost

Za obdobje 01.08.2005 - 31.08.2005

ID ŠTEVILKA ZA DDV: 

PODJETJE X

 

 



 

FIRMA/SEDEŽ IN PRIIMEK:
SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:
MATIČNA ŠTEVILKA:

Obdavčen promet 11 6.873.301 Obdavčene 
nabave

21 9.273.310

Izvoz blaga 12 0 Uvoz 22 0
Oproščen in drug promet s 
pravico 
do odbitka vstop. DDV

13 0 Oproščene 
nabave

23 248.076

Oproščen promet brez 
pravice
do odbitka vstop. DDV

14 0 Nabavna vrednost 
nepremičnin

24 0

Promet po 5., 6., in 
9. členu ZDDV

15 0 Nabavna vrednost 
drugih osn. 
Sredstev

25 0

Dobave blaga znotraj 
Skupnosti

16 0 Pridobitev blaga 
znotraj Skupnosti

26 4.890.140

Promet v drugih državah 
članicah

17 0 Tristranske prid. 
blaga znotraj 
Skupnosti

27 0

II. Obračunani DDV
Od prodaje blaga in storitev: Od nabave blaga in storitev:
Zavezancem za DDV NS 31 8,5% 141.874 V Sloveniji NS 41 8,5% 90.615
Zavezancem za DDV SS 32 20,0% 923.685 V Sloveniji SS 42 20,0% 1.567.576
Končnin potrošnikom NS 33 8,5% 49.791 Pri uvozu NS 43 8,5% 0
Končnin potrošnikom SS 34 20,0% 0 Pri uvozu SS 44 20,0% 0
Prejemnikom blaga in 
storitev kot plačnikom DDV

35 / 0 Povšalno 
nadomestilo 

45 4,0% 0

Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti NS

36 8,5% 221.150 Prejemniki 
blaga in 
storitev 
kot plačniki 
DDV

46 / 0

Od pridobitev 
blaga znotraj 
Skupnosti NS

47 8,5% 221.150

Od pridobitev 
blaga znotraj 
Skupnosti SS

48 20,0% 457.675

Presežek DDV 
v 
davčnem 
obdobju 

52 / 542.841

Prenos iz 
preteklega 
obdobja 

61 / 0

Plačilo DDV 71 / 0 Vračilo DDV 72 / 542.841
Izračunavanje odbitnega deleža NE DA

Potrjujemo resničnoat podatkov.
V/Na: Podpis:
Datum: Ime in priimek direktorja:

Zahtevano vračilo razlike:

Obrazec DDV-O
Za obračun davka na dodano vrednost

Za obdobje 01.09.2005 - 30.09.2005

ID ŠTEVILKA ZA DDV: 

PODJETJE X

Obveznosti za davčno 
obdobje

51 / 0

I. Vrednosti so brez DDV                         v SIT (brez storitev)

Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti SS

37 20,0% 457.675

Vstopni DDV

 

 



 

FIRMA/SEDEŽ IN PRIIMEK:
SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:
MATIČNA ŠTEVILKA:

Obdavčen promet 11 13.212.597 Obdavčene 
nabave

21 9.218.078

Izvoz blaga 12 0 Uvoz 22 0
Oproščen in drug promet s 
pravico 
do odbitka vstop. DDV

13 0 Oproščene 
nabave

23 139.684

Oproščen promet brez 
pravice
do odbitka vstop. DDV

14 0 Nabavna 
vrednost 
nepremičnin

24 0

Promet po 5., 6., in 
9. členu ZDDV

15 0 Nabavna 
vrednost 
drugih osn. 
Sredstev

25 0

Dobave blaga znotraj 
Skupnosti

16 0 Pridobitev blaga 
znotraj Skupnosti

26 0

Promet v drugih državah 
članicah

17 0 Tristranske prid. 
blaga znotraj 
Skupnosti

27 0

II. Obračunani DDV
Od prodaje blaga in storitev: Od nabave blaga in storitev:
Zavezancem za DDV NS 31 8,5% 371.482 V Sloveniji NS 41 8,5% 50.927
Zavezancem za DDV SS 32 20,0% 1.650.093 V Sloveniji SS 42 20,0% 1.495.996
Končnin potrošnikom NS 33 8,5% 48.894 Pri uvozu NS 43 8,5% 0
Končnin potrošnikom SS 34 20,0% 3.307 Pri uvozu SS 44 20,0% 0
Prejemnikom blaga in 
storitev kot plačnikom DDV

35 / 0 Povšalno 
nadomestilo 

45 4,0% 0

Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti NS

36 8,5% 0 Prejemniki 
blaga in 
storitev 
kot plačniki 
DDV

46 / 0

Od pridobitev 
blaga znotraj 
Skupnosti NS

47 8,5% 0

Od pridobitev 
blaga znotraj 
Skupnosti SS

48 20,0% 0

Presežek DDV 
v 
davčnem 
obdobju 

52 / 0

Prenos iz 
preteklega 
obdobja 

61 / 0

Plačilo DDV 71 / 526.853 Vračilo DDV 72 / 0
Izračunavanje odbitnega deleža:  NE DA

Potrjujemo resničnoat podatkov.
V/Na: Podpis:
Datum: Ime in priimek direktorja:

Zahtevano vračilo razlike:

PODJETJE X

Za obračun davka na dodano vrednost
Za obdobje 01.10.2005 - 31.10.2005

Obveznosti za davčno 
obdobje

51 / 526.853

Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti SS

ID ŠTEVILKA ZA DDV: 

Vstopni DDV

37 20,0% 0

I. Vrednosti so brez DDV                             v SIT (brez storitev)

 



 

FIRMA/SEDEŽ IN PRIIMEK:
SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:
MATIČNA ŠTEVILKA:

Obdavčen promet 11 1.925.635 Obdavčene 
nabave

21 23.273.302

Izvoz blaga 12 0 Uvoz 22 0
Oproščen in drug promets 
pravico 
do odbitka vstop. DDV

13 0 Oproščene 
nabave

23 75.396

Oproščen promet brez 
pravice
do odbitka vstop. DDV

14 0 Nabavna 
vrednost 
nepremičnin

24 0

Promet po 5., 6., in 
9. členu ZDDV

15 0 Nabavna 
vrednost 
drugih osn. 
Sredstev

25 0

Dobave blaga znotraj 
Skupnosti

16 2.197.868 Pridobitev blaga 
znotraj Skupnosti

26 9.212.096

Promet v drugih 
državah članicah

17 0 Tristranske prid. 
blaga znotraj 
Skupnosti

27 0

II. Obračunani DDV
Od prodaje blaga in storitev: Od nabave blaga in storitev:
Zavezancem za DDV NS 31 8,5% -24.510 V Sloveniji NS 41 8,5% 869.939
Zavezancem za DDV SS 32 20,0% 442.665 V Sloveniji SS 42 20,0% 2.525.329
Končnin potrošnikom NS 33 8,5% 0 Pri uvozu NS 43 8,5% 0
Končnin potrošnikom SS 34 20,0% 0 Pri uvozu SS 44 20,0% 0
Prejemnikom blaga in 
storitev kot plačnikom DDV

35 / 0 Povšalno 
nadomestilo 

45 4,0% 0

Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti NS

36 8,5% 754.112 Prejemniki 
blaga in 
storitev 
kot plačniki 
DDV

46 / 0

Od pridobitev 
blaga znotraj 
Skupnosti NS

47 8,5% 754.112

Od pridobitev 
blaga znotraj 
Skupnosti SS

48 20,0% 68.038

Presežek DDV 
v 
davčnem 
obdobju 

52 / 2.977.113

Prenos iz 
preteklega 
obdobja 

61 / 0

Plačilo DDV 71 / 0 Vračilo DDV 72 / 2.977.113
Izračunavanje odbitnega deleža: NE DA

Potrjujemo resničnoat podatkov.
V/Na: Podpis:
Datum: Ime in priimek direktorja:

Obrazec DDV-O
Za obračun davka na dodano vrednost

Za obdobje 01.11.2005 - 30.11.2005

/ 0

PODJETJE X

68.038

ID ŠTEVILKA ZA DDV: 

Vstopni DDV

Zahtevano vračilo razlike:

I. Vrednosti so brez DDV                             v SIT (brez storitev)

Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti SS

37 20,0%

Obveznosti za davčno 
obdobje

51

 



 

FIRMA/SEDEŽ IN PRIIMEK:
SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:
MATIČNA ŠTEVILKA:

Obdavčen promet 11 10.055.324 Obdavčene 
nabave

21 16.125.538

Izvoz blaga 12 0 Uvoz 22 395.280
Oproščen in drug promets 
pravico 
do odbitka vstop. DDV

13 0 Oproščene 
nabave

23 175.267

Oproščen promet brez 
pravice
do odbitka vstop. DDV

14 0 Nabavna vrednost 
nepremičnin

24 0

Promet po 5., 6., in 9. členu 
ZDDV

15 0 Nabavna vrednost 
drugih osn. 
Sredstev

25 0

Dobave blaga znotraj 
Skupnosti

16 0 Pridobitev blaga 
znotraj Skupnosti

26 838.505

Promet v drugih državah 
članicah

17 0 Tristranske prid. 
blaga znotraj 
Skupnosti

27 0

II. Obračunani DDV
Od prodaje blaga in storitev: Od nabave blaga in storitev:
Zavezancem za DDV NS 31 8,5% 365.617 V Sloveniji NS 41 8,5% 313.569
Zavezancem za DDV SS 32 20,0% 1.036.009 V Sloveniji SS 42 20,0% 2.428.756
Končnin potrošnikom NS 33 8,5% 47.935 Pri uvozu NS 43 8,5% 0
Končnin potrošnikom SS 34 20,0% 1.997 Pri uvozu SS 44 20,0% 79.056
Prejemnikom blaga in 
storitev kot plačnikom DDV

35 / 20.125 Povšalno 
nadomestilo 

45 4,0% 0

Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti NS

36 8,5% 0 Prejemniki 
blaga in 
storitev 
kot plačniki 
DDV

46 / 20.125

Od pridobitev 
blaga znotraj 
Skupnosti NS

47 8,5% 0

Od pridobitev 
blaga znotraj 
Skupnosti SS

48 20,0% 167.701

Presežek DDV 
v 
davčnem 
obdobju 

52 / 1.369.823

Prenos iz 
preteklega 
obdobja 

61 / 0

Plačilo DDV 71 / 0 Vračilo DDV 72 / 1.369.823
Izračunavanje odbitnega deleža:  NE DA

Potrjujemo resničnoat podatkov.
V/Na: Podpis:
Datum: Ime in priimek direktorja:

ID ŠTEVILKA ZA DDV: 

Obrazec DDV-O
Za obračun davka na dodano vrednost

/ 0

PODJETJE X

167.701

Za obdobje 01.12.2005 - 31.12.2005

Vstopni DDV

Zahtevano vračilo razlike:

I. Vrednosti so brez DDV                              v SIT (brez storitev)

Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti SS

37 20,0%

Obveznosti za davčno 
obdobje

51

 

 



 

 

PRILOGA 3: 

FIRMA/SEDEŽ IN PRIIMEK:
SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:
MATIČNA ŠTEVILKA:

Obdavčen promet 11 152.568.765 137.975.288 Obdavčene 
nabave

21 6.033.699

Izvoz blaga 12 0 Uvoz 22 0
Oproščen in drug promet
s pravico do odbitka 
vstop. DDV

13 0 Oproščene 
nabave

23 976.047

Oproščen promet brez 
pravice
do odbitka vstop. DDV

14 0 Nabavna vrednost 
nepremičnin

24 0

Promet po 5., 6., in 
9. členu ZDDV

15 0 Nabavna vrednost 
drugih osn. 
Sredstev

25 0

Dobave blaga znotraj 
Skupnosti

16 0 Pridobitev blaga 
znotraj Skupnosti

26 1.388.025

Promet v drugih državah 
članicah

17 0 Tristranske prid. 
blaga znotraj 
Skupnosti

27 0

II. Obračunani DDV
Od prodaje blaga in storitev:
Zavezancem za DDV NS 31 20,0% 30.455.972 41 20,0% 531.271
Zavezancem za DDV SS 32 20,0% 57.783 42 20,0% 655.339
Končnin potrošnikom NS 33 20,0% 0 43 20,0% 0
Končnin potrošnikom SS 34 20,0% 0 44 20,0% 0
Prejemnikom blaga in 
storitev kot plačnikom 
DDV

35 / 14.387 45 4,0% 0

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti NS

36 20,0% 174.367 46 / 14.387

47 20,0% 174.367

48 20,0% 103.238

52 / 0

61 / 4.283.338

Plačilo DDV 71 / 25.043.807 72 / 0
NE DA

Potrjujemo resničnoat podatkov.
V/Na: Podpis:
Datum: Ime in priimek direktorja:

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti SS

/ 29.327.145

103.23820,0%37

Povšalno 
nadomestilo 

Prejemniki blaga in 
storitev 
kot plačniki DDV
Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti NS

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti SS

V Sloveniji NS
V Sloveniji SS
Pri uvozu NS
Pri uvozu SS

Za obdobje 01.01.2005 - 31.01.2005

Od nabave blaga in storitev:

ID ŠTEVILKA ZA DDV: 

Vstopni DDV

v SIT (brez storitev)

Nova 
davčna 
osnova*

PODJETJE X

I. Vrednosti so brez DDV                           

Obrazec DDV-O

 * Nova davčna osnova, ki se spremeni za višino davka, ki se poveča ob uvedbi EDS in ga pokriva podjetnik sam

Zahtevano vračilo razlike:Izračunavanje odbitnega deleža:               

Prenos iz preteklega 
obdobja 
Vračilo DDV

Obveznosti za davčno 
obdobje

Presežek DDV v 
davčnem obdobju 

51

Za obračun davka na dodano vrednost po enotni davčni stopnji



 

 

FIRMA/SEDEŽ IN PRIIMEK:
SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:
MATIČNA ŠTEVILKA:

Obdavčen promet 11 594.379.272 539.616.231 Obdavčene 
nabave

21 170.001.813

Izvoz blaga 12 0 Uvoz 22 0
Oproščen in drug promet
s pravico 
do odbitka vstop. DDV

13 0 Oproščene 
nabave

23 120.170

Oproščen promet 
brez pravice
do odbitka vstop. DDV

14 0 Nabavna 
vrednost 
nepremičnin

24 0

Promet po 5., 6., in 
9. členu ZDDV

15 0 Nabavna 
vrednost 
drugih osn. 
Sredstev

25 0

Dobave blaga znotraj 
Skupnosti

16 0 Pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti

26 21.349.389

Promet v drugih 
državah članicah

17 0 Tristranske 
prid. 
blaga znotraj 
Skupnosti

27 0

II. Obračunani DDV
Od prodaje blaga in storitev:
Zavezancem za DDV NS 31 20,0% 114.288.115 41 20,0% 32.308.991
Zavezancem za DDV SS 32 20,0% 4.587.742 42 20,0% 1.564.654
Končnin potrošnikom NS 33 20,0% 0 43 20,0% 0
Končnin potrošnikom SS 34 20,0% 0 44 20,0% 0
Prejemnikom blaga in 
storitev kot plačnikom 
DDV

35 / 16.111 45 4,0% 0

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti NS

36 20,0% 1.783.259 46 / 16.111

47 20,0% 1.783.259

48 20,0% 2.486.619

52 / 0

61 / 0

Plačilo DDV 71 / 85.002.213 72 / 0
NE DA

Potrjujemo resničnoat podatkov.
V/Na: Podpis:
Datum: Ime in priimek direktorja:

/ 85.002.213

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti SS

Od nabave blaga in storitev:

Presežek DDV v 
davčnem obdobju 

Prenos iz preteklega 
obdobja 

Prejemniki blaga in 
storitev 
kot plačniki DDV
Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti NS

I. Vrednosti so brez DDV                           v SIT (brez storitev)

PODJETJE X

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti SS

37 20,0% 2.486.619

Vstopni DDV

Pri uvozu SS
Povšalno 
nadomestilo 

Obrazec DDV-O
Za obračun davka na dodano vrednost po enotni davčni stopnji

Za obdobje 01.02.2005 - 28.02.2005

ID ŠTEVILKA ZA DDV: 

Obveznosti za davčno 
obdobje

51

Nova 
davčna 
osnova*

 * Nova davčna osnova, ki se spremeni za višino davka, ki se poveča ob uvedbi EDS in ga pokriva podjetnik sam

Vračilo DDV
Zahtevano vračilo razlike:Izračunavanje odbitnega deleža:               

V Sloveniji NS
V Sloveniji SS
Pri uvozu NS



 

 

FIRMA/SEDEŽ IN PRIIMEK:
SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:
MATIČNA ŠTEVILKA:

Obdavčen promet 11 5.474.182 4.978.348 Obdavčene 
nabave

21 362.934.407

Izvoz blaga 12 0 Uvoz 22 5.140.532
Oproščen in drug promet 
s pravico 
do odbitka vstop. DDV

13 0 Oproščene 
nabave

23 1.632.966

Oproščen promet 
brez pravice do odbitka 
vstop. DDV

14 0 Nabavna 
vrednost 
nepremičnin

24 0

Promet po 5., 6., in 
9. členu ZDDV

15 0 Nabavna 
vrednost 
drugih osn. 
Sredstev

25 0

Dobave blaga znotraj 
Skupnosti

16 0 Pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti

26 3.663.243

Promet v drugih 
državah članicah

17 0 Tristranske prid. 
blaga znotraj 
Skupnosti

27 0

II. Obračunani DDV
Od prodaje blaga in storitev:
Zavezancem za DDV NS 31 20,0% 1.034.854 41 20,0% 70.894.948
Zavezancem za DDV SS 32 20,0% 59.989 42 20,0% 1.598.900
Končnin potrošnikom NS 33 20,0% 0 43 20,0% 873.656
Končnin potrošnikom SS 34 20,0% 0 44 20,0% 154.450
Prejemnikom blaga in 
storitev kot plačnikom 
DDV

35 / 0 45 4,0% 0

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti NS

36 20,0% 172.751 46 / 0

47 20,0% 172.751

48 20,0% 559.898

52 / 72.427.112

61 / 0

Plačilo DDV 71 / 0 72 / 72.427.112
NE DA

Potrjujemo resničnoat podatkov.
V/Na: Podpis:
Datum: Ime in priimek direktorja:

20,0% 559.898

V Sloveniji NS
V Sloveniji SS
Pri uvozu NS
Pri uvozu SS
Povšalno 
nadomestilo 

Prejemniki blaga in 
storitev 
kot plačniki DDV
Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti NS

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti SS

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti SS

37

Obveznosti za davčno 
obdobje

51

Vstopni DDV
Od nabave blaga in storitev:

I. Vrednosti so brez DDV                        v SIT (brez storitev)

Obrazec DDV-O
Za obračun davka na dodano vrednost po enotni davčni stopnji

Za obdobje 01.03.2005 - 31.03.2005

ID ŠTEVILKA ZA DDV: 

PODJETJE X

Nova 
davčna 
osnova*

 * Nova davčna osnova, ki se spremeni za višino davka, ki se poveča ob uvedbi EDS in ga pokriva podjetnik sam

Zahtevano vračilo razlike:Izračunavanje odbitnega deleža:               

Presežek DDV v 
davčnem obdobju 

Prenos iz preteklega 
obdobja 
Vračilo DDV

0/



 

 

FIRMA/SEDEŽ IN PRIIMEK:
SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:
MATIČNA ŠTEVILKA:

Obdavčen promet 11 243.408.939 220.094.850 Obdavčene 
nabave

21 194.002.870

Izvoz blaga 12 0 Uvoz 22 0
Oproščen in drug promet 
s pravico 
do odbitka vstop. DDV

13 0 Oproščene 
nabave

23 413.707

Oproščen promet brez 
pravice
do odbitka vstop. DDV

14 0 Nabavna 
vrednost 
nepremičnin

24 0

Promet po 5., 6., in 
9. členu ZDDV

15 0 Nabavna 
vrednost 
drugih osn. 
Sredstev

25 0

Dobave blaga znotraj 
Skupnosti

16 826.890 Pridobitev blaga 
znotraj Skupnosti

26 19.283.977

Promet v drugih 
državah članicah

17 0 Tristranske prid. 
blaga znotraj 
Skupnosti

27 0

II. Obračunani DDV
Od prodaje blaga in storitev:
Zavezancem za DDV NS 31 20,0% 48.655.588 41 20,0% 37.621.344
Zavezancem za DDV SS 32 20,0% 26.209 42 20,0% 1.125.471
Končnin potrošnikom NS 33 20,0% 0 43 20,0% 0
Končnin potrošnikom SS 34 20,0% 0 44 20,0% 0
Prejemnikom blaga in 
storitev kot plačnikom DDV

35 / 11.507 45 4,0% 0

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti NS

36 20,0% 4.099.282 46 / 11.507

47 20,0% 4.099.282

48 20,0% -242.487

52 / 0

61 / 0

Plačilo DDV 71 / 9.934.983 72 / 0
NE DA

Potrjujemo resničnoat podatkov.
V/Na: Podpis:
Datum: Ime in priimek direktorja:

-242.487

/

Pri uvozu SS

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti NS

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti SS

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti SS

37

Vstopni DDV
Od nabave blaga in storitev:

Povšalno 
nadomestilo 

Prejemniki blaga in 
storitev 
kot plačniki DDV

V Sloveniji NS
V Sloveniji SS
Pri uvozu NS

20,0%

Obrazec DDV-O
Za obračun davka na dodano vrednost po enotni davčni stopnji

Za obdobje 01.04.2005 - 30.04.2005

ID ŠTEVILKA ZA DDV: 

PODJETJE X

Nova davčna 
osnova*

I. Vrednosti so brez DDV                            v SIT (brez storitev)

 * Nova davčna osnova, ki se spremeni za višino davka, ki se poveča ob uvedbi EDS in ga pokriva podjetnik sam

Zahtevano vračilo razlike:Izračunavanje odbitnega deleža:               

Presežek DDV v 
davčnem obdobju 

Prenos iz preteklega 
obdobja 
Vračilo DDV

Obveznosti za davčno 
obdobje

51 9.934.983



 

 

FIRMA/SEDEŽ IN PRIIMEK:
SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:
MATIČNA ŠTEVILKA:

Obdavčen promet 11 21.042.241 19.359.823 Obdavčene 
nabave

21 5.498.897

Izvoz blaga 12 0 Uvoz 22 0
Oproščen in drug promet 
s pravico 
do odbitka vstop. DDV

13 0 Oproščene 
nabave

23 298.332

Oproščen promet brez 
pravice
do odbitka vstop. DDV

14 0 Nabavna 
vrednost 
nepremičnin

24 0

Promet po 5., 6., in 
9. členu ZDDV

15 0 Nabavna 
vrednost 
drugih osn. 
Sredstev

25 0

Dobave blaga znotraj 
Skupnosti

16 0 Pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti

26 -3.862.540

Promet v drugih državah 
članicah

17 0 Tristranske 
prid. 
blaga znotraj 
Skupnosti

27 0

II. Obračunani DDV
Od prodaje blaga in storitev:
Zavezancem za DDV NS 31 20,0% 3.511.134 41 20,0% 347.475
Zavezancem za DDV SS 32 20,0% 697.314 42 20,0% 740.729
Končnin potrošnikom NS 33 20,0% 0 43 20,0% 0
Končnin potrošnikom SS 34 20,0% 0 44 20,0% 0
Prejemnikom blaga in 
storitev kot plačnikom 
DDV

35 / 0 45 4,0% 0

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti NS

36 20,0% -490.527 46 / 0

47 20,0% -490.527

48 20,0% -281.981

52 / 0

61 / 0

Plačilo DDV 71 / 3.120.244 72 / 0
NE DA

Potrjujemo resničnoat podatkov.
V/Na: Podpis:
Datum: Ime in priimek direktorja:

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti SS

37 Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti NS
Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti SS

20,0% -281.981

Vstopni DDV
Od nabave blaga in storitev:

Povšalno 
nadomestilo 

Prejemniki blaga in 
storitev 
kot plačniki DDV

V Sloveniji NS
V Sloveniji SS
Pri uvozu NS
Pri uvozu SS

Obrazec DDV-O
Za obračun davka na dodano vrednost po enotni davčni stopnji

Za obdobje 01.05.2005 - 31.05.2005

ID ŠTEVILKA ZA DDV: 

PODJETJE X

Nova 
davčna 
osnova*I. Vrednosti so brez DDV                             v SIT (brez storitev)

 * Nova davčna osnova, ki se spremeni za višino davka, ki se poveča ob uvedbi EDS in ga pokriva podjetnik sam

Izračunavanje odbitnega deleža:               Zahtevano vračilo razlike:

Presežek DDV v 
davčnem obdobju 

Prenos iz preteklega 
obdobja 
Vračilo DDV

Obveznosti za davčno 
obdobje

51 / 3.120.244



 

 

FIRMA/SEDEŽ IN PRIIMEK:
SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:
MATIČNA ŠTEVILKA:

Obdavčen promet 11 -26.961.082 -24.653.660 Obdavčene 
nabave

21 283.783.763

Izvoz blaga 12 0 Uvoz 22 0
Oproščen in drug promet 
s pravico 
do odbitka vstop. DDV

13 0 Oproščene 
nabave

23 1.279.051

Oproščen promet brez 
pravice
do odbitka vstop. DDV

14 0 Nabavna 
vrednost 
nepremičnin

24 0

Promet po 5., 6., in 
9. členu ZDDV

15 0 Nabavna 
vrednost 
drugih osn. 
Sredstev

25 0

Dobave blaga znotraj 
Skupnosti

16 0 Pridobitev blaga 
znotraj Skupnosti

26 8.256.000

Promet v drugih 
državah članicah

17 0 Tristranske prid. 
blaga znotraj 
Skupnosti

27 0

II. Obračunani DDV
Od prodaje blaga in storitev:
Zavezancem za DDV NS 31 20,0% -5.501.889 41 20,0% 55.528.967
Zavezancem za DDV SS 32 20,0% 43.893 42 20,0% 1.215.761
Končnin potrošnikom NS 33 20,0% 65.779 43 20,0% 0
Končnin potrošnikom SS 34 20,0% 0 44 20,0% 0
Prejemnikom blaga in 
storitev kot plačnikom 
DDV

35 / 0 45 4,0% 0

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti NS

36 20,0% 1.651.200 46 / 0

47 20,0% 1.651.200

48 20,0% 0

52 / 62.136.946

61 / 0

Plačilo DDV 71 / 0 72 / 62.136.946
NE DA

Potrjujemo resničnoat podatkov.
V/Na: Podpis:
Datum: Ime in priimek direktorja:

Vstopni DDV
Od nabave blaga in storitev:

PODJETJE X

Obrazec DDV-O
Za obračun davka na dodano vrednost po enotni davčni stopnji

Za obdobje 01.06.2005 - 30.06.2005

I. Vrednosti so brez DDV                            v SIT (brez storitev)

ID ŠTEVILKA ZA DDV: 

037 20,0%

V Sloveniji NS
V Sloveniji SS
Pri uvozu NS

Prejemniki blaga in 
storitev 
kot plačniki DDV
Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti NS

Povšalno 
nadomestilo 

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti SS

Obveznosti za davčno 
obdobje

51 / 0

Pri uvozu SS

Nova 
davčna 
osnova*

 * Nova davčna osnova, ki se spremeni za višino davka, ki se poveča ob uvedbi EDS in ga pokriva podjetnik sam

Izračunavanje odbitnega deleža:               Zahtevano vračilo razlike:

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti SS
Presežek DDV v 
davčnem obdobju 
Prenos iz preteklega 
obdobja 
Vračilo DDV



 

 

FIRMA/SEDEŽ IN PRIIMEK:
SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:
MATIČNA ŠTEVILKA:

Obdavčen promet 11 71.362.086 69.837.444 Obdavčene 
nabave

21 -106.726.375

Izvoz blaga 12 0 Uvoz 22 0
Oproščen in drug promet 
s pravico 
do odbitka vstop. DDV

13 0 Oproščene 
nabave

23 146.829

Oproščen promet brez 
pravice
do odbitka vstop. DDV

14 0 Nabavna 
vrednost 
nepremičnin

24 0

Promet po 5., 6., in 
9. členu ZDDV

15 0 Nabavna 
vrednost 
drugih osn. 
Sredstev

25 0

Dobave blaga znotraj 
Skupnosti

16 0 Pridobitev blaga 
znotraj Skupnosti

26 2.155.212

Promet v drugih 
državah članicah

17 0 Tristranske prid. 
blaga znotraj 
Skupnosti

27 0

II. Obračunani DDV
Od prodaje blaga in storitev:
Zavezancem za DDV NS 31 20,0% 3.181.826 41 20,0% -22.522.073
Zavezancem za DDV SS 32 20,0% 11.090.588 42 20,0% 1.176.798
Končnin potrošnikom NS 33 20,0% 0 43 20,0% 0
Končnin potrošnikom SS 34 20,0% 0 44 20,0% 0
Prejemnikom blaga in 
storitev kot plačnikom 
DDV

35 / 0 45 4,0% 0

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti NS

36 20,0% 431.042 46 / 0

47 20,0% 431.042

48 20,0% 0

52 / 0

61 / 0

Plačilo DDV 71 / 35.617.689 72 / 0
NE DA

Potrjujemo resničnoat podatkov.
V/Na: Podpis:
Datum: Ime in priimek direktorja:

Vračilo DDV

Obveznosti za davčno 
obdobje

51

PODJETJE X

20,0% 0

/ 35.617.689

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti SS
Presežek DDV v 
davčnem obdobju 
Prenos iz preteklega 
obdobja 

Povšalno 
nadomestilo 

Prejemniki blaga in 
storitev 
kot plačniki DDV
Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti NS

Pri uvozu SS

I. Vrednosti so brez DDV                          v SIT (brez storitev)

Obrazec DDV-O
Za obračun davka na dodano vrednost po enotni davčni stopnji

Za obdobje 01.07.2005 - 31.07.2005

ID ŠTEVILKA ZA DDV: Nova 
davčna 
osnova*

 * Nova davčna osnova, ki se spremeni za višino davka, ki se poveča ob uvedbi EDS in ga pokriva podjetnik sam

Vstopni DDV
Od nabave blaga in storitev:

Izračunavanje odbitnega deleža:               Zahtevano vračilo razlike:

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti SS

37

V Sloveniji NS
V Sloveniji SS
Pri uvozu NS



 

 

FIRMA/SEDEŽ IN PRIIMEK:
SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:
MATIČNA ŠTEVILKA:

Obdavčen promet 11 73.397.225 71.308.071 Obdavčene nabave 21 11.264.103

Izvoz blaga 12 0 Uvoz 22 0
Oproščen in drug promet 
s pravico 
do odbitka vstop. DDV

13 0 Oproščene nabave 23 77.811

Oproščen promet brez 
pravice
do odbitka vstop. DDV

14 0 Nabavna vrednost 
nepremičnin

24 0

Promet po 5., 6., in 
9. členu ZDDV

15 0 Nabavna vrednost 
drugih osn. 
Sredstev

25 0

Dobave blaga znotraj 
Skupnosti

16 3.546 Pridobitev blaga 
znotraj Skupnosti

26 4.221.545

Promet v drugih 
državah članicah

17 0 Tristranske prid. 
blaga znotraj 
Skupnosti

27 0

II. Obračunani DDV
Od prodaje blaga in storitev:
Zavezancem za DDV NS 31 20,0% 3.311.136 41 20,0% 1.009.751
Zavezancem za DDV SS 32 20,0% 11.267.795 42 20,0% 1.192.282
Končnin potrošnikom NS 33 20,0% 100.515 43 20,0% 0
Končnin potrošnikom SS 34 20,0% 0 44 20,0% 0
Prejemnikom blaga in 
storitev kot plačnikom 
DDV

35 / 20.124 45 4,0% 0

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti NS

36 20,0% 731.153 46 / 20.124

47 20,0% 731.153

48 20,0% 113.156

52 / 0

61 / 0

Plačilo DDV 71 / 12.477.414 72 / 0
NE DA

Potrjujemo resničnoat podatkov.
V/Na: Podpis:
Datum: Ime in priimek direktorja:

113.156

/

Pri uvozu SS

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti NS
Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti SS

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti SS

37

Vstopni DDV
Od nabave blaga in storitev:

Povšalno 
nadomestilo 

Prejemniki blaga in storitev 
kot plačniki DDV

V Sloveniji NS
V Sloveniji SS
Pri uvozu NS

20,0%

Obrazec DDV-O
Za obračun davka na dodano vrednost po enotni davčni stopnji

Za obdobje 01.08.2005 - 31.08.2005

ID ŠTEVILKA ZA DDV: 

PODJETJE X

Nova 
davčna 
osnova*I. Vrednosti so brez DDV                          v SIT (brez storitev)

 * Nova davčna osnova, ki se spremeni za višino davka, ki se poveča ob uvedbi EDS in ga pokriva podjetnik sam

Izračunavanje odbitnega deleža:               Zahtevano vračilo razlike:

Presežek DDV v 
davčnem obdobju 
Prenos iz preteklega 
obdobja 

Vračilo DDV

Obveznosti za davčno 
obdobje

51 12.477.414



 

 

FIRMA/SEDEŽ IN PRIIMEK:
SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:
MATIČNA ŠTEVILKA:

Obdavčen promet 11 6.873.301 6.127.575 Obdavčene 
nabave

21 9.273.310

Izvoz blaga 12 0 Uvoz 22 0
Oproščen in drug promet 
s pravico 
do odbitka vstop. DDV

13 0 Oproščene 
nabave

23 248.076

Oproščen promet brez 
pravice
do odbitka vstop. DDV

14 0 Nabavna 
vrednost 
nepremičnin

24 0

Promet po 5., 6., in 
9. členu ZDDV

15 0 Nabavna 
vrednost 
drugih osn. 
Sredstev

25 0

Dobave blaga znotraj 
Skupnosti

16 0 Pridobitev blaga 
znotraj Skupnosti

26 4.890.140

Promet v drugih državah 
članicah

17 0 Tristranske prid. 
blaga znotraj 
Skupnosti

27 0

II. Obračunani DDV
Od prodaje blaga in storitev:
Zavezancem za DDV NS 31 20,0% 333.821 41 20,0% 213.212
Zavezancem za DDV SS 32 20,0% 923.685 42 20,0% 1.567.576
Končnin potrošnikom NS 33 20,0% 117.155 43 20,0% 0
Končnin potrošnikom SS 34 20,0% 0 44 20,0% 0
Prejemnikom blaga in 
storitev kot plačnikom 
DDV

35 / 0 45 4,0% 0

Od pridobitev blaga 
znotraj 

36 20,0% 520.353 46 / 0

47 20,0% 520.353

48 20,0% 457.675
52 / 406.126

61 / 0

Plačilo DDV 71 / 0 72 / 406.126
NE DA

Potrjujemo resničnoat podatkov.
V/Na: Podpis:
Datum: Ime in priimek direktorja:

20,0% 457.675

V Sloveniji NS
V Sloveniji SS
Pri uvozu NS
Pri uvozu SS
Povšalno 
nadomestilo 

Prejemniki blaga in storitev 
kot plačniki DDV
Od pridobitev blaga znotraj 
Skupnosti NS

Od pridobitev blaga znotraj 

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti SS

37

Obveznosti za davčno 
obdobje

51

Vstopni DDV
Od nabave blaga in storitev:

I. Vrednosti so brez DDV                         v SIT (brez storitev)

Obrazec DDV-O
Za obračun davka na dodano vrednost po enotni davčni stopnji

Za obdobje 01.09.2005 - 30.09.2005

ID ŠTEVILKA ZA DDV: 

PODJETJE X

Nova 
davčna 
osnova*

 * Nova davčna osnova, ki se spremeni za višino davka, ki se poveča ob uvedbi EDS in ga pokriva podjetnik sam

Izračunavanje odbitnega deleža:               Zahtevano vračilo razlike:

Presežek DDV v 
davčnem obdobju 
Prenos iz preteklega 
obdobja 
Vračilo DDV

0/



 

 

FIRMA/SEDEŽ IN PRIIMEK
SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:
MATIČNA ŠTEVILKA:

Obdavčen promet 11 13.212.597 12.202.013 Obdavčene 
nabave

21 9.218.078

Izvoz blaga 12 0 Uvoz 22 0
Oproščen in drug 
promet s pravico 
do odbitka vstop. DDV

13 0 Oproščene 
nabave

23 139.684

Oproščen promet brez 
pravice
do odbitka vstop. DDV

14 0 Nabavna vrednost 
nepremičnin

24 0

Promet po 5., 6., in 
9. členu ZDDV

15 0 Nabavna vrednost 
drugih osn. 
Sredstev

25 0

Dobave blaga znotraj 
Skupnosti

16 0 Pridobitev blaga 
znotraj Skupnosti

26 0

Promet v drugih 
državah članicah

17 0 Tristranske prid. 
blaga znotraj 
Skupnosti

27 0

II. Obračunani DDV
Od prodaje blaga in storitev:
Zavezancem za DDV NS 31 20,0% 874.075 41 20,0% 119.828
Zavezancem za DDV SS 32 20,0% 1.650.093 42 20,0% 1.495.996
Končnin potrošnikom NS 33 20,0% 115.045 43 20,0% 0
Končnin potrošnikom SS 34 20,0% 3.307 44 20,0% 0
Prejemnikom blaga in 
storitev kot plačnikom 
DDV

35 / 0 45 4,0% 0

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti NS

36 20,0% 0 46 / 0

47 20,0% 0

48 20,0% 0

52 / 0

61 / 0

Plačilo DDV 71 / 1.026.696 72 / 0
NE DA

Potrjujemo resničnoat podatkov.
V/Na: Podpis:
Datum: Ime in priimek direktorja:

Od nabave blaga in storitev:

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti SS

37

Obveznosti za davčno 
obdobje

51

0

/ 1.026.696

PODJETJE X

Obrazec DDV-O

Za obračun davka na dodano vrednost po enotni davčni stopnji
Za obdobje 01.10.2005 - 31.10.2005

Izračunavanje odbitnega deleža:               

V Sloveniji NS
V Sloveniji SS
Pri uvozu NS
Pri uvozu SS

I. Vrednosti so brez DDV                        v SIT (brez storitev)

ID ŠTEVILKA ZA DDV: 

Vstopni DDV

Nova 
davčna 
osnova*

 * Nova davčna osnova, ki se spremeni za višino davka, ki se poveča ob uvedbi EDS in ga pokriva podjetnik sam

Zahtevano vračilo razlike:

Povšalno 
nadomestilo 

Prejemniki blaga in 
storitev 
kot plačniki DDV
Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti NS
Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti SS

Prenos iz preteklega 
obdobja 
Vračilo DDV

Presežek DDV v 
davčnem obdobju 

20,0%



 

 

FIRMA/SEDEŽ IN PRIIMEK:
SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:
MATIČNA ŠTEVILKA:

Obdavčen promet 11 1.925.635 1.952.606 Obdavčene 
nabave

21 23.273.302

Izvoz blaga 12 0 Uvoz 22 0
Oproščen in drug 
promets pravico 
do odbitka vstop. DDV

13 0 Oproščene nabave 23 75.396

Oproščen promet brez 
pravice
do odbitka vstop. DDV

14 0 Nabavna vrednost 
nepremičnin

24 0

Promet po 5., 6., in 
9. členu ZDDV

15 0 Nabavna vrednost 
drugih osn. 
Sredstev

25 0

Dobave blaga znotraj 
Skupnosti

16 2.197.868 Pridobitev blaga 
znotraj Skupnosti

26 9.212.096

Promet v drugih 
državah članicah

17 0 Tristranske prid. 
blaga znotraj 
Skupnosti

27 0

II. Obračunani DDV
Od prodaje blaga in storitev:
Zavezancem za DDV NS 31 20,0% -57.671 41 20,0% 2.046.915
Zavezancem za DDV SS 32 20,0% 442.665 42 20,0% 2.525.329
Končnin potrošnikom NS 33 20,0% 0 43 20,0% 0
Končnin potrošnikom SS 34 20,0% 0 44 20,0% 0
Prejemnikom blaga in 
storitev kot plačnikom 
DDV

35 / 0 45 4,0% 0

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti NS

36 20,0% 1.774.381 46 / 0

47 20,0% 1.774.381

48 20,0% 68.038

52 / 4.187.250

61 / 0

Plačilo DDV 71 / 0 72 / 4.187.250
NE DA

Potrjujemo resničnoat podatkov.
V/Na: Podpis:
Datum: Ime in priimek direktorja:

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti NS
Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti SS

V Sloveniji NS
V Sloveniji SS

Povšalno 
nadomestilo 

Prejemniki blaga in 
storitev 
kot plačniki DDV

Pri uvozu NS
Pri uvozu SS

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti SS

37 20,0% 68.038

Vstopni DDV
Od nabave blaga in storitev:

I. Vrednosti so brez DDV                         v SIT (brez storitev)

Obrazec DDV-O

Za obračun davka na dodano vrednost po enotni davčni stopnji
Za obdobje 01.11.2005 - 30.11.2005

ID ŠTEVILKA ZA DDV: 

PODJETJE X

Nova 
davčna 
osnova*

 * Nova davčna osnova, ki se spremeni za višino davka, ki se poveča ob uvedbi EDS in ga pokriva podjetnik sam

Izračunavanje odbitnega deleža:               Zahtevano vračilo razlike:

Presežek DDV v 
davčnem obdobju 
Prenos iz preteklega 
obdobja 

Vračilo DDV

Obveznosti za davčno 
obdobje

51 / 0

 



 

 

FIRMA/SEDEŽ IN PRIIMEK:
SEDEŽ/PREBIVALIŠČE:
MATIČNA ŠTEVILKA:

Obdavčen promet 11 10.055.324 9.069.206 Obdavčene 
nabave

21 16.125.538

Izvoz blaga 12 0 Uvoz 22 395.280
Oproščen in drug promets 
pravico 
do odbitka vstop. DDV

13 0 Oproščene 
nabave

23 175.267

Oproščen promet brez 
pravice
do odbitka vstop. DDV

14 0 Nabavna 
vrednost 
nepremičnin

24 0

Promet po 5., 6., in 9. 
členu ZDDV

15 0 Nabavna 
vrednost 
drugih osn. 
Sredstev

25 0

Dobave blaga znotraj 
Skupnosti

16 0 Pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti

26 838.505

Promet v drugih državah 
članicah

17 0 Tristranske prid. 
blaga znotraj 
Skupnosti

27 0

II. Obračunani DDV
Od prodaje blaga in storitev:
Zavezancem za DDV NS 31 20,0% 860.275 41 20,0% 737.809
Zavezancem za DDV SS 32 20,0% 1.036.009 42 20,0% 2.428.756
Končnin potrošnikom NS 33 20,0% 112.788 43 20,0% 0
Končnin potrošnikom SS 34 20,0% 1.997 44 20,0% 79.056
Prejemnikom blaga in 
storitev kot plačnikom DDV

35 / 20.125 45 4,0% 0

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti NS

36 20,0% 0 46 / 20.125

47 20,0% 0

48 20,0% 167.701

52 / 1.234.552

61 / 0

Plačilo DDV 71 / 0 72 / 1.234.552
Izračunavanje odbitnega deležaNE DA

Potrjujemo resničnoat podatkov.
V/Na: Podpis:
Datum: Ime in priimek direktorja:

/

Prenos iz preteklega 
obdobja 
Vračilo DDV

Zahtevano vračilo razlike:

167.701

0

Povšalno 
nadomestilo 

I. Vrednosti so brez DDV                           v SIT (brez storitev)

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti SS

37 20,0%

Obveznosti za davčno 
obdobje

51

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti NS

Od pridobitev blaga 
znotraj 
Skupnosti SS
Presežek DDV v 
davčnem obdobju 

V Sloveniji NS
V Sloveniji SS
Pri uvozu NS
Pri uvozu SS

 * Nova davčna osnova, ki se spremeni za višino davka, ki se poveča ob uvedbi EDS in ga pokriva podjetnik sam

Od nabave blaga in storitev:

Obrazec DDV-O
Za obračun davka na dodano vrednost po enotni davčni stopnji

Za obdobje 01.12.2005 - 31.12.2005

Vstopni DDV

ID ŠTEVILKA ZA DDV: 

PODJETJE X

Nova 
davčna 
osnova*

Prejemniki blaga in 
storitev 
kot plačniki DDV



 

 

IME PODJETNIKA: 
SEDEŽ:

Konto POSTAVKA Oznaka 
za

AOP

Znesek 
tekočega

leta

Znesek 
tekočega

leta - EDS 
nosi podjetnik

Znesek 
prejšnjega

leta

1 2 3 4 4 5
del 76 1. Čisti prihodki od prodaje 023 1.155.329.333 1.056.440.655 1.159.956.540

2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov 
in nedokončane proizvodnje

024 0 0 0

3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov 
in nedokončane proizvodnje

025 0 0 0

79 4. Usredstveni lastni proizvodi in lastne stor026 0 0 0
del 76 5. Drugi poslovni prihodki, od tega 027 0 0 0

dotacije, regresi, kompezacije in drugi 
prihodki, 
ki so povezani s poslovnimi učinki

028 0 0 0

prevrednotovalni poslovni prihodki 029 0 0 0
6. Stroški materiala in nabavna vrednost 
prodanega 
blaga ter stroški storitev (031 do 033)

030 1.067.851.873 1.067.851.873 1.036.694.919

71 a) Nabavna vrednost prodanega materiala 031 1.022.385.421 1.022.385.421 993.206.227
40 b) Stroški materiala 032 2.370.728 2.370.728 8.667.518
41 c) Sstroški storitev 033 43.095.724 43.095.724 34.821.174

7. Stroški dela zaposlencev (035 do 038) 034 51.205.370 50.063.955 49.225.881
del 47 a) Stroški plač 035 38.047.156 36.905.741 37.185.098
del 47 b) Stroški pokojninskih zavarovanj 036 3.367.180 3.367.180 3.290.882
del 47 c) Stroški drugih zavarovanj 037 2.758.421 2.758.421 2.695.918
del 47 d) Drugi stroški dela 038 7.032.613 7.032.613 6.053.983

8. Odpisi vrednosti ( 040 do 042) 039 36.928.647 36.928.647 29.112.909
43 a) Amortizacija neopredmetenih 

dolgoročnih 
sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev

040 34.016.183 34.016.183 28.623.909

del 72 b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih 
dolgoročnih sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih

041 593.860 593.860 489.000

del 72 c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obra042 2.318.604 2.318.604 0
9. Drugi stroški (044+045) 043 9.158.385 9.158.385 14.317.186

del 48 a) Prispevki z asocialno varnost podjetnika 044 2.998.757 2.998.757 2.869.507
44, 

del 48
b) Ostali stroški 045 6.159.628 6.159.628 11.447.679

77 10. Finančni prihodki 046 16.765.278 16.765.278 625.360
74 11. Finančni odhodki (048+049) 047 2.471.444 2.471.444 5.982.014

del 74 a) Finančni odhodki za obresti 048 728.810 728.810 66.474
del 74 b) Drugi finančni odhodki 049 1.742.634 1.742.634 5.915.540

73 12. Izredni prihodki 050 193.986 193.986 1.153.579
75 13 I d i dh dki 051 217 217 919

PRILOGA 4:

Datum prejema:
Matična številka:
Davčna številka:

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance: Telefonska številka:

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
za obdobje od 01.01.2005 do 31.12.2005

Zneski so v SIT



 

 

77 10. Finančni prihodki 046 16.765.278 16.765.278 625.360
74 11. Finančni odhodki (048+049) 047 2.471.444 2.471.444 5.982.014

del 74 a) Finančni odhodki za obresti 048 728.810 728.810 66.474
del 74 b) Drugi finančni odhodki 049 1.742.634 1.742.634 5.915.540

73 12. Izredni prihodki 050 193.986 193.986 1.153.579
75 13. Izredni odhodki 051 217 217 919

80+ 14. Podjetnikov dohodek 
(023+024-025-026+027-030-034-039-
043+046-047+050-051)

052 4.672.661 -93.074.602 26.401.651

80- 15. Negativni poslovni izid 
( 025-023-024-026-027+030+034+039+043-
046+047-050+051)

053 0 93.074.602 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi 
delovnih 
ur v obračunskem obdobju (na dve 
decimalki)

054 11,00 11,00 10,92

Število mesecev poslovanja 055 12 12 12

Kraj in datum:

Skupna davčna osnova:
- Čisti prihodki od pordaje:
Razlika med davačno in poslovno osnovo:

Nova skupna davčna osnova:
- Razlika med davčno in poslovno osnovo 
(po sedanji davčni ureditiv)
 Novi Čistri prihodki od prodaje

Prihodki skupja:
Odhodki skupaj:
Poslovni izid (Podjetnikov prihodek):

Prihodki skupja:
Odhodki skupaj:
Poslovni izid (Negativni poslovni izid):

Izračun novih Čistih prihodkov od prodaje za leto 2005 ( v 
primeru da razliko davčne reforme nosi podjetnik 
posameznik sam): 

1.067.867.795 SIT

    11.427.140 SIT

1.056.440.655 SIT

1.166.756.473 SIT
1.155.329.333 SIT

Izračun razlike med davčno in poslovno osnovo v letu 2005:

    11.427.140 SIT

Vodja podjetnika:

1.073.399.919 SIT
1.166.474.521 SIT
  - 93.074.603 SIT

Izračun poslovnega izida po sedanji davčni ureditvi:

Izračun poslovnega izida po enotni davčni stopnji ( v primeru 
da razliko davčne reforme nosi podjetnik posameznik sam):

1.172.288.597 SIT
1.167.615.936 SIT
      4.672.661 SIT



 

 

 


