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Vprašanje: Fizična
oseba, ki je lastnica
poslovnega prostora, ki
ga oddaja v najem družbi
z omejeno odgovornostjo,
razmišlja, da bi ga vložila
v podjetje kot stvarni
vložek. Zanimajo, ali je
to mogoče in kakšna je
obdavčitev fizične osebe,
ki to nepremičnino vloži v
gospodarsko družbo.

Odgovor: Iz drugega od-
stavka 517. člena zakona o go-
spodarskih družbah izhaja,
da se povečanje osnovnega
kapitala lahko opravi tudi z
vložki. V 518. členu ZGD-1 pa
je določeno, da se za poveča-
nje osnovnega kapitala z izro-
čitvijo enega ali več stvarnih
vložkov smiselno uporabljajo
določbe o stvarnih vložkih
pri ustanovitvi družbe (ta
pravila so zapisana v 475. in
476. členu ZGD-1). Vtretjem
odstavku 475. člena ZGD-1 je
navedeno, da se kot stvarni
vložek lahko zagotovijo tudi
nepremičnine. Če skupna
vrednost, za katero se dajejo
stvarni vložki, znaša več kot
100 tisoč evrov, morajo druž-
beniki, ki prispevajo stvarne
vložke, na svoje stroške za-
gotoviti, da stvarne vložke
oceni revizor; revizorjevo
poročilo je sestavni del po-

ročila o stvarnih vložkih, ki
ga je treba pripraviti zaradi
tega postopka povečanja
osnovnega kapitala s stvar-
nimi vložki (četrti odstavek
476. člena ZGD-1).

Cenitev stvarnih vložkov,
ki jo opravi revizor, in izde-
lava revizorjevega poročila
sicer nista potrebni, če se
kot stvarni vložek vlaga ne-
premičnina, ki se oceni po
knjigovodski vrednosti iz
revidiranega letnega poro-
čila ob smiselni uporabi do-
ločb zakona o gospodarskih
družbah, ki se nanašajo na
delniške družbe.

Pri nepremičnini kot
stvarnem vložku je treba
družbi zagotoviti zemljiško-
knjižno dovolilo, da pridobi
možnost vpisa te nepremič-
nine v zemljiško knjigo.

Vložke povečanega osnov-
nega kapitala lahko prevza-
me vsak dosedanji ali nov
družbenik, lahko pa tudi vsi
družbeniki skupaj. Prevzem
mora biti sestavljen v obliki
notarskega zapisa.
Obdavčitev

Menim, da z davčnega
vidika fizična oseba zaradi
prenosa lastninske pravice
na nepremičnini vzameno za
delež v d. o. o. opravi obdav-
čljivo odsvojitev kapitala po
94. členu zakona o dohodnini.
Zamenjava kapitala namreč
tudi šteje za obdavčljivo od-
svojitev kapitala po tem čle-
nu. Enako je bilo določeno

tudi v prejšnji zakonodaji,
v zvezi s katero pa lahko za-
sledimo tudi že sodno prakso
na temo obdavčitve kapital-
skih dobičkov pri zamenja-
vi kapitala. Take ureditve
ne poznajo vse države, ki
obdavčujejo kapitalske do-
bičke. Po slovenski ureditvi
v tem primeru ne moremo
uporabiti odloga obdavčitve
kapitalskih dobičkov, saj ta
možnost ni vključena v našo
davčno zakonodajo.

Taka odsvojitev je torej
obdavčljiva z dohodnino od
kapitalskih dobičkov, razen
če obstaja pravna podlaga za
morebitno oprostitev kapital-
skih dobičkov (na primer od-
tujitev glavnega bivališča po
97. členu ZDoh-2) oziromaza
neobdavčljivo odsvojitev. Ena
od neobdavčljivih odsvojitev
je odsvojitev nepremičnine,
ki je bila pridobljena pred 1.
januarjem 2002 (153. člen
ZDoh-2).

Davčna obveznost se iz-
računa kot zmnožek davčne
osnove in stopnje, ki je od-
visna od dolžine časa lastni-
štva te nepremičnine. Davčna
osnova se ugotovi kot razlika
med gospodarsko vrednostjo
nepremičnine, kije pravilo-
ma podlaga za povečanje
osnovnega kapitala (predpo-
stavljamo, da je ta vrednost
enaka primerljivi tržni ceni
te nepremičnine - povezano
z določbo prvega odstavka99.
člena ZDoh-2), in njeno na-

bavno vrednostjo, po katenjo
je lastnik pridobil, pri čemer
se upoštevajo tudi odbitki
za stroške na podlagi pravil
ZDoh-2 (normirani stroški
v višini enega odstotka od
nabavne vrednosti kapitala
in enega odstotka vrednosti
kapitala ob odtujitvi in more-
bitni drugi zakonsko prizna-
ni stroški). S pravnega vidika
sicer ni nujno, daje vrednost
stvarnega vložka enaka višini
prevzetega vložka, vendar bi
moralo biti v tem primeru v
poročilu o stvarnih vložkih
vključeno opozorilo v zvezi
s tem (zakon o gospodarskih
družbah s komentarjem, 3.
knjiga, str. 93).

Obdavčitev je cedularna,
kar tudi pomeni, da se ta do-
hodek ne vključuje v letno
sintetično napoved za odmero
dohodnine. Davčna stopnja je
20-odstotna za prvih pet let
lastništva nepremičnine, po
vsakih dopolnjenih petih le-
tih se zniža za pet odstotnih
točk, po 20 letih lastništva
pa se kapitalski dobički ne
obdavčujejo več.

Na podlagi zadnje alineje
desetega člena zakona o dav-
ku na promet nepremičnin
je prenos nepremičnin kot
stvarnega vložka ob ustanovi-
tvi ali dokapitalizaciji pravne
osebe oproščen plačila davka
na promet nepremičnin. •


