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Nakupi blaga in storitev, ki niso povezani z opravljanjem dejavnosti

Finančna uprava Republike Slovenije v postopkih nadzora ugotavlja, da davčni zavezanci v davčne
obračune in davčne napovedi vključujejo tudi nakupe blaga in storitev, ki niso povezani z
opravljanjem dejavnosti ter jih neustrezno davčno obravnavajo. V postopkih davčnega nadzora, ki so
bili izvedeni v preteklih letih, je bilo zaznano neupravičeno zniževanje davčne osnove, neupravičen
odbitek DDV-ja oziroma neobračunana dohodnina pri izplačevalcih dohodkov od nabavljenih oblačil,
obutve, luksuznih izdelkov priznanih blagovnih znamk (kot npr. zlatnina, ure, torbice), turističnih
aranžmajev in podobno.
Obveščamo vas, da je Finančna uprava RS analizirala podatke, pridobljene iz sistema davčnih
blagajn, z vidika ali bi lahko pri določenih nakupih šlo za neupravičeno zniževanje davčne osnove pri
obračunu davka od dohodkov pravnih oseb oz. davka od dohodkov iz dejavnosti, za neupravičen
odbitek DDV-ja ali pa neustrezno dohodninsko obravnavo dohodkov fizičnih oseb. Iz analiziranih
podatkov izhaja, da bi lahko nekatere izmed obravnavanih vrst blaga in storitev v okviru svoje
dejavnosti kupovale tudi vaše stranke.
Z namenom preventivnega delovanja in spodbujanja k prostovoljnemu izpolnjevanju davčnih
obveznosti, vas kot izvajalca računovodskih storitev pozivamo, da ste pri izpolnjevanju davčnih
obračunov za vaše stranke še posebej pozorni pri obravnavi stroškov za nakupe blaga in storitev pri
katerih obstaja verjetnost, da niso v zvezi z opravljanjem dejavnosti in o njihovi pravilni davčni
obravnavi seznanite vaše stranke. Podrobnejše pojasnilo o davčni obravnavi nakupov blaga in
storitev, ki niso povezani z opravljanjem dejavnosti podjetja, najdete na povezavi
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Naknadne_kontrole_s_podrocja_davkov/Opi
s/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Nakupi_blaga_in_storitev_za_neposlovno_rabo.pdf.
Glede na to, da se bliža rok za oddajo davčnega obračuna za leto 2016, vas želimo spodbuditi k
poštenemu plačevanju davkov ter, da k poštenemu plačevanju davkov spodbudite tudi vaše stranke.
Zavezanci, ki so v preteklih letih kupovali blago in storitve za neposlovne namene in pri tem ravnali v
nasprotju z veljavno zakonodajo (Zakon o dohodnini ZDoh-2, Zakon o davku od dohodkov pravnih
oseb ZDDPO-2, Zakon o davku na dodano vrednost ZDDV-1) imajo možnost oddaje popravka
davčnega obračuna oziroma predložiti davčni obračun na podlagi samoprijave v skladu s 55. členom
ZDavP-2 ali v skladu z 88.b členom ZDDV-1 popraviti podatke za pretekla obdobja v tekočem
obračunu DDV. Prosimo vas, da o navedenih možnostih obvestite tudi svoje stranke in jih obenem
spodbudite, da morebitne nakupe za neposlovno rabo ustrezno davčno obravnavate še pred oddajo
obračunov in napovedi za leto 2016.
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V prepričanju, da boste pravilno in v roku izpolnili vaše davčne obveznosti in k temu spodbudili tudi
vaše stranke, vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem,

Jana Ahčin,
generalna direktorica
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