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EPA 1855-VIII

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je, na podlagi drugega odstavka
56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno
besedilo, 95/09 - odl. US in 21/13 - ZFDO-F in 81/18-odl. US) in 20. člena Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in
123/20) pripravila
Mnenje
k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb (ZDDPO-2S) - druga obravnava

Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je na 49. seji, 30.
septembra 2021 obravnavala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S) - druga obravnava, ki ga je
Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije.
Komisija predlog zakona podpira.
Predlagane rešitve spodbujajo ravnanja pravnih oseb, da se bodo v manjši meri kot
doslej posluževale praks izogibanja davčnim obveznostim in zagotavljajo strožjo
obravnavo držav, ki spodbujajo škodljive davčne prakse. S tem se bo vzpostavilo
preglednejše in pravičnejše obdavčevanje pravnih oseb. Spodbujevalni ukrepi v
smislu nadgrajevanja nekaterih davčnih olajšav za donacije za različne namene in za
zaposlovanje ter za vlaganja v zeleni in digitalni prehod pa bodo imeli pozitivne
učinke tudi na gospodarsko okrevanje.
Ob izraženi podpori zakonskim spremembam komisija opozarja na znaten negativni
finančni učinek uvedenih sprememb predloženega zakona na prihodke državnega
proračuna, za kar bo potrebno najti ustrezno pokritje, komisija pa pričakuje tudi
določeno previdnost pri vladnih predlogih, ki povečujejo proračunske odhodke. Prav
tako je bilo v razpravi opozorjeno, da se zaradi predlaganih rešitev poglablja vrzel
med različnimi gospodarskimi dejavnostmi, saj določbe ne omogočajo vsem
gospodarskim dejavnostim enake možnosti pri uveljavljanju olajšav. Kot je bilo

poudarjeno, velja to še zlasti za trgovinsko dejavnost, kjer zaradi novih potreb
digitalne preobrazbe še posebno čutijo problematiko zaposlovanja ustreznih kadrov,
kar pa je povezano tudi z sistemom izobraževanja, ki še ne nudi dovolj znanja za
določene poklice prihodnosti.
***
Za poročevalko je bila določena predsednica komisije mag. Marija Lah.
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