
Predlagamo, da preberete naslednje davčne nasvete in pojasnila Davčne uprave
RS (v nadaljevanju DURS):

Obdavčitev dohodka po pogodbi o svetovanju: Dohodki za opravljena
dela, ki so občasnega značaja in so opravljena po navodilih naročnika del, se
skladno z Zakonom o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/2011 - UPB7)
obravnavajo kot dohodki iz drugega pogodbenega razmerja, kot ga določa 38.
člen tega zakona. Davčno osnovo od teh dohodkov predstavlja vsak posamezni
dohodek, zmanjšan za 10-odstotne normirane stroške. Poleg normiranih stro-
škov lahko zavezanec uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitev, ki so
mu nastali v zvezi z opravljanjem dela, če jih dokaže z dokazili.
Navedeni dohodki se zavezancu vštevajo v njegovo letno dohodninsko osnovo.
Zavezanec, ki te dohodke dosega pri tujem izplačevalcudohodka, jih mora na
predpisanem obrazcu pri davčnem organu napovedati že med letom. Na podla-
gi napovedi davčni organ zavezancu odmeri akontacijo dohodnine od dohodka
iz drugega pogodbenega razmerja.
Obdavčitev tovrstnih dohodkov v Avstriji je odvisna od avstrijske davčne za-
konodaje, tuji davčni organ pa je dolžan zaradi med državama pogodbenicama
sklenjene Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in pre-
moženja (Uradni list RS-MP, št. 4/98 in 22/06; v nadaljevanju: konvencija),
upoštevati tudi določila te konvencije. Obdavčitev osebnih prejemkov ureja 15.
člen konvencije, ki določa, da se lahko v primeru, če se zaposlitev opravlja v
drugi državi pogodbenici, takšni honorarji obdavčijo v tej drugi državi. Ker je v
teh primerih pravica do obdavčitve dohodka dana obema državama pogodbe-
nicama (prednostno državi vira dohodka (Avstriji) in državi rezidentstva (Slo-
veniji), se v državi rezidentstva prejemnika dohodka upošteva ustrezna metoda
za odpravo dvojne obdavčitve, ki je določena s konvencijo (metoda navadnega
odbitka). To pomeni, da se pri dohodkih, ki se v skladu s konvencijo lahko ob-
davčijo v Avstriji, odmerjena dohodnina v Sloveniji zmanjša za znesek davka,
plačanega v Avstriji, kije enak davku, ki bi ga Slovenija sama odmerila od do-
hodka, doseženega v Avstriji.

Obvezni večstranski pobot: V zvezi z vprašanjem davčnega zavezanca glede
neuveljavljanja odbitka DDV oziroma zmanjšanja odbitka že uveljavljenega
DDV v skladu s 66.a členom Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-i
(Uradni list RS, št. 13/11 - UPB3 in 18/11), če davčni zavezanec neporavnane
obveznosti ni prijavil v prvi krog obveznega večstranskega pobota, pojasnjuje-
mo, daje pomembno, kdaj je v skladu z določbami ZPreZP nastala zamuda pri
plačilu in kdaj je bilo izvedeno plačilo.
V nadaljevanju navajamo konkreten primer glede uveljavljanja odbitka DDV
pri neplačanih računih za davčne zavezance, katerih davčno obdobje je koledar-
sko trimesečje.

PRIMER:• račun prejet 25. 3.• nastanek zamude 31. 3.• prvi krog večstranskega pobota 15. 4.
1. plačilo 13. 4.

Davčni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV v obračunu za davčno obdobje
januar - marec 2011, ker je plačal obveznost pred izvedbo prvega kroga obve-
znega pobota.
2. plačilo 25. 4.

Če neporavnane obveznosti davčni zavezanec ne prijavi v prvi krog pobota, pra-
vice do odbitka DDV nima, zato mora za davčno obdobje januar - marec 2011
poročati o neuveljavljanju odbitka DDV. Ker je obveznost poravnal v mesecu
aprilu po prvem krogu obveznega pobota, lahko odbitek DDV uveljavi v obraču-
nu DDV za davčno obdobje april

-

junij 2011 (povečanje odbitka DDV) in poda
informacijo o povečanju odbitka DDV.


