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Presoja učinkov na
gospodarstvo (MSP test)
Datum vnosa:
Datum spremembe:

13.06.2019
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Povzetek izvedene presoje vplivov predpisa na gospodarstvo:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih
oseb
Ocena učinkov predlaganih alternativ

I.

Analizirane alternative
Izbrana
alt.

Naziv alternative
Alternativa 1: spremembe ugotavljanja davčne osnove

Da

OBRAZLOŽITEV:
S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenašata dva instituta iz Direktive Sveta (EU)
2016/1164 z dne 12. julija 2016 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno
vplivajo na delovanje notranjega trga. Gre za instituta, ki ju je potrebno prenesti do 31. decembra 2019
in se nanašata na implementacijo izstopne obdavčitve in pravil v zvezi s hibridnimi neskladji. Predlog
zakona določa dvig stopnje davka od dohodkov pravnih oseb z 19 % na 20 %, omejitev zmanjšanja
davčne osnove zaradi uveljavljanja davčnih olajšav in pokrivanja prenesene davčne izgube in
spremembo davčne obravnave amortizacije pri poslovnih najemih.
SKUPNI PREDVIDENI STROŠKI
(NA LETNI RAVNI)

OBVEZNOSTI
omejitev zmanjšanja davčne osnove zaradi uveljavljanja davčnih olajšav
in pokrivanja prenesene davčne izgube

DODATNA

47.000.000,00 €

povečanje nominalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb z 19 % na
20 %

DODATNA

40.000.000,00 €

RAZBREMENI

0,00 €

DODATNA

0,00 €

SKUPAJ

87.000.000,00 €

sprememba davčne obravnave amortizacije pri poslovnih najemih
implementacija izstopne obdavčitve in pravil v zvezi s hibridnimi neskladji
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Povzetek analize

Alternativa 1

Naziv alternative: spremembe ugotavljanja davčne osnove
Opis alternative:

S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenašata dva instituta iz Direktive Sveta (EU)
2016/1164 z dne 12. julija 2016 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki
neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga. Gre za instituta, ki ju je potrebno prenesti
do 31. decembra 2019 in se nanašata na implementacijo izstopne obdavčitve in pravil v zvezi
s hibridnimi neskladji. Predlog zakona določa dvig stopnje davka od dohodkov pravnih oseb z
19 % na 20 %, omejitev zmanjšanja davčne osnove zaradi uveljavljanja davčnih olajšav in
pokrivanja prenesene davčne izgube in spremembo davčne obravnave amortizacije pri
poslovnih najemih.

1. Neto stroški na gospodarstvo
Vrsta stroškov
Enkratne koristi
Periodični stroški
SKUPAJ

Skupaj
/
87.000.000,00 €
87.000.000,00 €

2. Opredelitev stroškov
PERIODIČNI STROŠKI / KORISTI
Obveznosti
sprememba davčne obravnave amortizacije pri poslovnih najemih

Skupaj
/

implementacija izstopne obdavčitve in pravil v zvezi s hibridnimi /
neskladji
povečanje nominalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb z 19 Strošek
% na 20 %
omejitev zmanjšanja davčne osnove zaradi uveljavljanja davčnih Strošek
olajšav in pokrivanja prenesene davčne izgube
SKUPAJ STROŠKOV:
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/
/
40.000.000,00 €
47.000.000,00 €
87.000.000,00 €

Kvalitativni učinki alternative 1

Kako predlog predpisa vpliva na pravno varnost?

Pozitivno

Obrazložitev:
S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenašata dva instituta iz Direktive Sveta (EU) 2016/1164
z dne 12. julija 2016 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na
delovanje notranjega trga. Gre za instituta, ki ju je potrebno prenesti do 31. decembra 2019 in se
nanašata na implementacijo izstopne obdavčitve in pravil v zvezi s hibridnimi neskladji.
Kako predlog predpisa vpliva na nelojalno konkurenco?

Pozitivno

Obrazložitev:
V slovenski pravni red se prenašajo pravila proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na
delovanje notranjega trga.
Kako predlog predpisa vpliva na problematiko dela na črno in sivo ekonomijo?
Obrazložitev:
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Nima vpliva

Kako predlog predpisa vpliva na produktivnost?

Pozitivno

Obrazložitev:
Predlog zakona je del paketa ukrepov za krepitev konkurenčnosti poslovnega okolja, kar bo vplivalo na
vzdržno in stabilno gospodarsko okolje ter spodbujalo rast. Paket bo prinesel razbremenitev dela, kar je
pomembno z vidika konkurenčnosti poslovnega okolja za podjetja, ki zaposlujejo v Sloveniji. S tem bodo
gospodarstvu omogočene boljše možnosti zaposlovanja strokovnega kadra, v prvi vrsti tistega, ki najbolj
pozitivno vpliva na rast podjetij.
Kako predlog predpisa vpliva na delovne pogoje, naložbe v kadrovske vire oz.
nove zaposlitve?

Nima vpliva

Obrazložitev:

Kako predlog predpisa vpliva na naložbe v raziskave in razvoj?

Nima vpliva

Obrazložitev:

4

Najprej pomisli na male - alternativa 1

Ali in na kakšen način ste uporabili delne ali popolne oprostitve obveznosti za mikro, mala in
srednja podjetja?
Obrazložitev:
Ni razlik glede na velikost podjetja.
Ali je za mikro, mala in srednja podjetja načrtovano dovolj časa za prilagoditev na nove
obveznosti (daljša prehodna obdobja)?
Obrazložitev:
Da.
Ali in na kakšen način so obveznosti, kot npr. poročanje, vodenje evidenc, za mikro, mala in
srednja podjetja prilagojene oziroma poenostavljene v primerjavi z ostalimi večjimi subjekti?
Obrazložitev:
Ni razlik glede na velikost podjetja.
Ali in na kakšen način so za mikro, mala in srednja podjetja postopki nadzora prilagojeni oziroma
poenostavljeni?
Obrazložitev:
Ni razlik glede na velikost podjetja.
Ali so za mikro, mala in srednja podjetja uvedene znižane pristojbine, davčne olajšave in
podobne oblike privilegiranega pristopa?
Obrazložitev:
Ne.
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