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EPA 2065-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 na dodano
vrednost (ZDDV-1M) – nujni postopek

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 na dodano vrednost (ZDDV-1M), ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po
nujnem postopku predložila Vlada Republike Slovenije.
Komisija predlog zakona podpira.
S predlogom zakona se uvajajo rešitve, ki bodo pripomogle k nadaljnji modernizaciji
sistema obdavčevanja dobav blaga in storitev z davkom na dodano vrednost (DDV) v
smeri njegove poenostavitve ter da bi postal odpornejši na potencialne goljufije in
prijaznejši do podjetij. S spremenjenimi pravili za obračunavanje DDV se pričakujejo
tudi pozitivni učinki na prihodke države iz naslova DDV od prodaj blaga in opravljenih
storitev.
V razpravi je bilo zastavljeno vprašanje, ki se sicer ni neposredno nanašalo na
vsebino predloženega zakona, glede morebitnega razmišljanja o širši uvedbi
pavšalnega davka, ki ga z uspehom uporabljajo v sosednji Avstriji in s svojimi
lastnostmi zagotavlja več pobranega davka, zavezanci pa se v tem sistemu zaradi
poenostavitev v večjem številu in lažje odločajo za vstop v posamezne dejavnosti.
Pojasnjeno je bilo, da sistem DDV velja v celotni Evropski uniji enotno in da pavšalnih
davkov v sistemu DDV v Evropski uniji ni. Določene poenostavitve pa so možne v
sistemu davkov od dohodkov pravnih oseb in sistemu dohodnine, v delu, ki se

nanaša na obdavčitev oseb, ki opravljajo dejavnost. Pri nas obstaja pavšalni sistem v
obliki sistema normiranih odhodkov, ki vključuje nekatere administrativne
poenostavitve.
***
Za poročevalko je bila določena predsednica komisije mag. Marija Lah.
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