
Vprašanja in odgovori
o obdavčitvi kapitala
Davki Z napovedanim ukrepom iz koalicijske pogodbe
bi več plačevali vsi, ki bodo prejemali obresti in dividende

Ljubljana - Podjetnik Igor Akra-
povič si je iz svoje družbe Akra-

povič izplačal 32 milijonov evrov

zadržanega bilančnega dobička
zaradi »negotovosti glede priho-
dnje davčne obravnave rezulta-

tov poslovanja družbe«. Name-

sto investiranju in zaposlovanju

v Sloveniji bodo denar vlagali v

»predvidljivejših poslovnih oko-

ljih«. Koalicijska pogodba priho-
dnje vlade predvideva, da bodo

osebne prihodke iz kapitala in

rent vključili v osnovo za odmero

dohodnine. Pojasnjujemo, kako

bi vas ta ukrep prizadel.

■ Kaj so osebni prihodki iz

kapitala in rent?

Za dohodek iz kapitala se štejejo
prejete dividende, obresti ter
dobički, ustvarjeni z odsvojitvijo

vrednostnih papirjev in nepre-

mičnin. V zakonu o dohodnini sta

navedeni dve vrsti rent, in sicer
pokojninske rente in vseživljenj-

ske mesečne rente, ki jih posa-

mezniki prejemajo po zakonu o

žrtvah vojnega nasilja in zakonu o

posebnih pravicah žrtev v vojni za

Slovenijo 1991. Glede na odzive v
javnosti lahko zgolj špekuliramo,

da pod terminom rente, koalicij-
ska pogodba predvideva dohodke
od oddajanja premoženja v najem.

■ Kakšna so sedanja pravila?

Dohodki iz kapitala se ne prište-
vajo k osnovi za dohodnino. So pa
obdavčeni. Dividende so obdavče-

ne s 25-odstotno davčno stopnjo.
Davek odvede že izplačevalec
obresti oziroma borzno posredni-
ška družba.

Dohodnina za obresti znaša 25

odstotkov, pri čemer pa neka-
tere vrste niso obdavčene, med

njimi obresti za vloge na vpogled.
Prav tako ni obdavčenih prvih
tisoč evrov obresti na depozite

pri bankah in hranilnicah v EU.

Dobički, ustvarjeni z odsvojitvijo
vrednostnih papirjev, so obdavče-

ni s 25-odstotno davčno stopnjo,
če je od nakupa do prodaje minilo
manj kot pet let. Po petih letih se

davčna stopnja dohodnine zniža
na 15 odstotkov, po desetih letih
na deset odstotkov in po 15 letih
na pet odstotkov. Dohodnine se

ne plača od dobička iz kapitala,
doseženega pri odsvojitvi kapitala
po dvajsetih letih imetništva.

Obstaja sicer še veliko izjem.

■ Koga bi ta ukrep prizadel?

Če se bo zakonodajalec zgledo-

val po preteklih izkušnjah, bo

sprememba prizadela vse, ki bodo

vrednostne papirje kupovali po

spremembi zakonodaje. Poleg

tega pa tudi vse, ki bodo prejemali

obresti in dividende. Ker zakono-
daja ne dovoljuje retroaktivnih
posegov, bi ponovna vključitev

dohodkov iz kapitala v osnovo

za dohodnino lahko vključila le

dohodke, ustvarjene po spremem-

bi zakonodaje. Dohodki iz kapitala

so nekoč sicer že bili vključeni v
dohodnino. Vendar je takratna

zakonodaja v obdavčitev vključila

le dobičke, ustvarjene s prodajo
vrednostih papirjev, ki so bili ku-

pljeni po sprejetju zakonodaje.

■ Kaj ukrep pomeni za izračun

dohodnine?

Močno se bo zapletlo tudi pobi-

ranje davka od dividend. Stopnja
dohodnine je zdaj pavšalna in ne

upošteva stroškov, ki jih borzno-
posredniške družbe zaračunavajo

za izplačilo. Če bo vlada dividende
vključila v izračun dohodnine, bo
morala vključiti tudi administrativ

ne stroške, ki jih utrpijo zavezanci.
To pa izračun močno zaplete. Po-

sredno bodo prizadeti vsi državlja-

ni. Ker bodo v izračun dohodnine
spet vključeni vsi dohodki, bo ver-
jetno moral vsak posameznik sam
oddajati napoved za dohodnino.

■ Kaj bi to prineslo v državni
proračun?

Država je lani skupaj pobrala 168

milijonov evrov dohodnine, za

katere velja pavšalna obdavčitev. V

primeru vključitve teh v dohodni-
no bi se znesek pobranega davka

ob nespremenjenih okoliščinah
povečal za okoli tretjino, torej za
okoli 50 milijonov evrov. Odvisen

bi bil od sprememb dohodninske
lestvice, kjer je zdaj najvišja stopnja
obdavčitve 50 odstotkov, največ za-

vezancev s prihranki pa seže v tretji
in četrti dohodninski razred, kjer je
mejna stopnja obdavčitve 34 oziro-
ma 39 odstotkov. Od lani pobrane

dohodnine od dohodkov iz kapitala
je bilo kar 89 milijonov evrov do-
hodnine od dividend. A treba je

opozoriti, da bi tisti, ki imajo več
prihrankov ali oddajajo v najem več
prostorov, premoženje in dejavnost

prenesli na pravne osebe. To pa so

predvsem tisti, ki z dohodki sežejo
v zgornji 50-odstotni dohodninski
razred. To se je zgodilo tudi v pr-

vem poskusu vključitve dohodkov
iz kapitala v dohodnino.

Poleg tega bi se za najmanj 40
milijonov evrov povečali tudi

administrativni stroški pobiranja

dohodnine. Poleg več oddanih
dohodninskih napovedi je treba
opozoriti tudi na stroške svetovanja

pri izpolnjevanju dohodninskih
napovedi, večjo gnečo na upravnih
enotah in posledično potrebo po

večjem številu javnih uslužbencev.
Skupni učinek bi bil pičel. V obdo-
bjih skromne gospodarske rasti bi

skoraj gotovo imela država s pobira-

njem več stroškov kot koristi.
Karel Lipnik, N. G., B. K.
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Dodatna obdavčitev prihodkov je

nerazumna, ker odganja investitorje,

domače in tuje, ki odpirajo delovna

mesta. Ukrep je nerazumen tudi

zato, ker se v javnih financah zaradi

konjunkture že tako vsako leto na-

bere po milijardo evrov več denarja.

Ukrep bi prizadel podjetnike in tudi

državljane, ki oddajajo nepremični-

ne ali z varčevanjem dobijo že tako

nizke obresti. Za podjetnike je že

vpis takšnega predloga v koalicijsko

pogodbo rdeči alarm. Namesto da bi

ugodne razmere izkoristili za moti-

viranje podjetništva in s tem tudi za

razvojni preboj Slovenije, ga bomo

spet dušili. Celo tisti podjetniki, ki

so bili kljub ne prav spodbudnemu

podjetniškemu okolju do zdaj zelo

zvesti Sloveniji, začenjajo razmišljati

o selitvi iz Slovenije.

Goran Novkovič
IZVRŠNI DIREKTOR

Slovenskega poslovnega

KLUBA
Da si je gospod Šarec zagotovil pod-

poro Levice, je privolil v koalicijsko

pogodbo, ki obljublja drastično ob-

davčenje »bogatih in kapitala«. To bi

imelo težke posledice za poslovanje

z nepremičninami, saj je v naspro-

tju s sprejetimi usmeritvami na

številnih področjih, tudi z nacional-

nim stanovanjskim programom, ki

poudarja vlogo najemnega sektorja.

Koalicijska pogodba pa nasprotno

predvideva večje davke na najemni-

ne, večjo obremenitev lastnikov,
ki imajo več nepremičnin. Legalni

najem bi se podražil, razširila bi se

oddaja na črno. Zasebnih investicij

v stanovanja bi bilo zaradi davkov

manj. Destimulirali bi tiste, ki bi radi

s prodajo obstoječega in nakupom

novega stanovanja želeli izboljšati

bivalni standard, saj bi bil izkupiček
osiromašen.

Edo Pirkmajer

PREDSEDNIK ZDRUŽENJA

LASTNIKOV NEPREMIČNIN

Sedanja obdavčitev na lastništvo

delnic - če jih prodaš po petih

letih imaš 15-odstotni davek, če po

desetih letih je desetodstotni davek

- spodbuja dolgoročne investicije.

Ne razumem, zakaj je potrebna

obdavčitev na dohodnini. To bo

povzročilo, da bodo ljudje preselili

trgovalne račune v tujino in jim

ne bo treba upoštevati slovenske

zakonodaje. Ali pa bo nekdo, ki je

morda s certifikatom kupil delnice

Krke, razmislil, ali se mu še izplača

imeti delnice in dobivati dividendo.

S tem ukrepom ne bo pobranega nič

več davka, kvečjemu manj. Z vidika

razvoja kapitalskega trga, je to strel

v koleno. Bolj bi morali razmišljati

v smeri, da nekdo z donosom iz

kapitalskih dobičkov, ne more dobiti

socialnih transferjev, če s tem doseže

cenzus.

3
Rajko Stankovič

Predsednik Društva

MALI DELNIČARJI SLOVENIJE
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DELO Vir: Ministrstvo za finance RS
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Vladni predlog bi prizadel tudi najemodajalce. Ti se bodo verjetno temu izogibali s prenosom posla na pravne osebe. Foto Blaž Samec
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