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DRŽAVNI ZBOR JE NA SEJI 19. 12. 2019 SPREJEL ZAKON O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU NA TONAŽO (ZDTon-B) V NASLEDNJEM
BESEDILU:
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DAVKU NA TONAŽO (ZDTon-B)
1. člen
V Zakonu o davku na tonažo (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno
besedilo) se v 3. členu v prvem odstavku besedilo »če jo ima v lasti« nadomesti z
besedilom »če upravlja ladjo ali jo ima v lasti, solasti«, in doda nov drugi stavek, ki se
glasi: »Upravljanje ladje pomeni zagotavljanje storitev tehničnega upravljanja ladje in
upravljanje posadke na ladji.«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(dohodki iz poslovanja z ladjami v mednarodni plovbi)
(1) Dohodki iz poslovanja z ladjami v mednarodni plovbi po tem zakonu so:
1. dohodki iz dejavnosti pomorskega prometa v mednarodni plovbi, ki vključujejo
dohodke iz opravljanja osnovne dejavnosti pomorskega prometa in dohodke iz
opravljanja pomožne dejavnosti pomorskega prometa,
2. dohodki od vleke ladij in pomoči (asistence) na morju zunaj pristanišč,
3. dohodki tehničnega upravljanja ladje in upravljanja posadke na ladji,
4. dohodki od prodaje ladij, vključenih v sistem davka na tonažo, če se v roku petih let
od prodaje porabijo za nakup ene ali več ladij oziroma ladjarske družbe ali deleža
ladjarske družbe,
5. prenos dobička ladjarskih družb, če so izpolnjeni pogoji iz sedmega in osmega
odstavka tega člena.
(2) Dohodki iz opravljanja osnovne dejavnosti pomorskega prometa iz 1.
točke prvega odstavka tega člena so dohodki, povezani z običajnim poslovanjem z
ladjo, in dohodki, ki so nujni oziroma sestavni del poslovanja z ladjo. Za dohodke, ki so
nujni oziroma sestavni del poslovanja z ladjo, se štejejo dohodki, ki so bistvenega
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pomena za delovanje ladje. Za dohodke iz opravljanja osnovne dejavnosti se štejejo
zlasti dohodki od:
1. pomorskega prevoza blaga in potnikov,
2. oddaje v najem cele ladje ali dela ladje,
3. oddaje ladje v zakup povezani družbi,
4. prodaje pogonskega goriva ob predaji ladje v najem,
5. prodaje blaga in storitev, ki jih posadka porabi na ladji,
6. odškodnin, prejetih od zavarovalnic za poškodovane ali izgubljene ladje ter izgubo
najemnin ali voznin,
7. pozicioniranja ladij,
8. pozitivne tečajne razlike pri dohodkih nastalih z opravljanjem osnovne dejavnosti.
(3) Dohodki iz opravljanja pomožne dejavnosti pomorskega prometa iz 1.
točke prvega odstavka tega člena so občasni dohodki, ki zavezancu nastanejo pri
opravljanju osnove dejavnosti, ker bi bilo sicer opravljanje osnovne dejavnosti oteženo
ali onemogočeno. Gre zlasti za dohodke od:
1. stojnin za ladje in kontejnerje,
2. čiščenja ladijskih skladišč,
3. nakladanja in razkladanja tovora, ki se prevaža na ladji, če ju opravi zavezanec,
4. oglaševanja in trženja oglasnih površin na ladji,
5. prodaje blaga in storitev potnikom na potniški ladji (vključno s prodajo alkoholnih
pijač, tobaka in parfumov, razen luksuznih izdelkov),
6. oddajanja prostorov v najem na ladji za križarjenje za opravljanje storitvenih
dejavnosti, kot so na primer trgovina, zabava, velnes,
7. prejetih nadomestil iz zavarovanja za poškodbe pri delu na ladji,
8. prodaje turističnega aranžmaja, kjer ena pogodba poleg pomorskega prevoza v
mednarodni plovbi vključuje še prevoz po kopnem, pri tem pa vrednost tega
prevoza ne presega polovice vrednosti turističnega aranžmaja in je vrednost
kopenskega prevoza ugotovljena po primerljivi tržni ceni.
(4) Dohodki iz opravljanja pomožne dejavnosti pomorskega prometa iz
prejšnjega odstavka so v sistem davka na tonažo vključeni, če ti dohodki ne presegajo
50 % vseh dohodkov iz prvega odstavka tega člena, ki jih posamezna ladja ustvari s
poslovanjem v mednarodni plovbi.
(5) Dohodki iz 3. točke prvega odstavka tega člena so v sistem davka na
tonažo vključeni, če sta najmanj dve tretjini tonaže upravljanih ladij upravljani iz
Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu:
EU) ali Evropskega gospodarskega prostora, ki hkrati niso države članice EU (v
nadaljnjem besedilu: druge države članice). Če pogoj dveh tretjin v zvezi s tonažo
upravljanih ladij ni izpolnjen, se vsi dohodki iz upravljanja vključijo v davčno osnovo, ki
se jo ugotavlja po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. Če je pogoj dveh
tretjin presežen, se v davčno osnovo, ki se jo ugotavlja po zakonu, ki ureja davek od
dohodkov pravnih oseb, vključi le sorazmerni del presežnih dohodkov, ki hkrati niso
dohodki iz upravljanja ladij iz Republike Slovenije ali druge države članice.
(6) Če zavezanec ne izpolni pogoja iz 4. točke prvega odstavka tega člena,
mora v davčnem obračunu za davčno obdobje, v katerem se izteče petletno obdobje,
te dohodke vključiti v davčno osnovo, ki se jo ugotavlja po zakonu, ki ureja davek od
dohodkov pravnih oseb.
(7) Ladjarska družba iz 5. točke prvega odstavka tega člena pomeni
gospodarsko družbo:
1. v kateri ima zavezanec najmanj 50 % glasovalnih pravic,
2. izpolnjuje pogoje za pristop k sistemu davka na tonažo iz 8. člena tega zakona in
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3. pri kateri dohodki iz prvega odstavka tega člena znašajo najmanj 99,75 % vseh
dohodkov te družbe.
(8) Zavezanec mora v davčnem obdobju, v katerem je prejel dohodke iz 5.
točke prvega odstavka tega člena, povečati davčno osnovo, ki se jo ugotavlja po
zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, za znesek, ki je enak 5 % zneska
teh prejetih dohodkov.«.
3. člen
V 5. členu se v drugem odstavku besedilo »1., 2., in 3. točke« nadomesti z
besedilom »1., 2., 3. in 4. točke«.
4. člen
V 8. členu se odstavek označi kot prvi odstavek, v 3. točki pa se beseda
»upravljajo« nadomesti z besedo »vodijo«.
Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek zavezanec, ki upravlja ladjo za ladjarja, k
sistemu davka na tonažo pristopi, če:
1. se ukvarja s pomorskim prometom v mednarodni plovbi,
2. ladje, ki so v upravljanju, izpolnjujejo pogoje iz 9. člena tega zakona,
3. dejavnost upravljanja ne izvaja kot podizvajalec na katerega je upravljavec, ki
upravlja ladjo za ladjarja, prenesel del svojih dejavnosti,
4. se dejavnost upravljanja ladij izvaja iz Republike Slovenije, pri tem pa je na kopnem
ali ladjah, za potrebe opravljanja te dejavnosti, zaposlenih najmanj 51 %
državljanov Republike Slovenije ali državljanov druge države članice, in
5. ladje iz 2. točke tega odstavka in posadka na posamezni ladji izpolnjujejo zahteve
glede zaščite, varnosti, usposabljanja in certificiranja pomorščakov, okoljskih
pogojev in delovnih pogojev, kot jih določajo mednarodni standardi na področju
varovanja človeškega življenja na morju.
(3) Zavezanec, ki upravlja posadko, mora poleg pogojev iz prejšnjega
odstavka za pristop k sistemu davka na tonažo izpolniti še naslednje pogoje:
1. pomorščaki na upravljanih ladjah izpolnjujejo zahteve glede izobraževanja in
usposabljanja, kot jih določajo mednarodni standardi za usposabljanje, izdajanje
spričeval in stražarjenje pomorščakov, in
2. delodajalec pomorščakov na upravljanih ladjah izpolnjuje zahteve glede
zaposlovanja pomorščakov, zdravstvene oskrbe, odgovornosti ladjarja, vključno z
izplačilom nadomestila plač v primeru nezgode ali bolezni ter repatriacije, izgube
ladje ali potopitve, kot jih določajo mednarodni standardi na področju pomorskih
delovnih standardov.
(4) Za upravljavca ladje, ki za ladjarja upravlja ladjo, 26. člen tega zakona ne
velja.«.
5. člen
V 9. členu se v prvem odstavku za besedilom »2. točke« doda besedilo
»prvega odstavka«.
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V tretjem odstavku se v 1. točki besedilo »Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: države članice)« črta.
6. člen
V 10. členu se v prvem odstavku besedilo »ali države članice« nadomesti z
besedilom »ali druge države članice«.
V tretjem odstavku se besedilo »države članice EU« nadomesti z besedilom
»druge države članice«, za besedilom »ne velja za« pa se doda besedilo »upravljanje
ladij,«.
V četrtem odstavku se besedi »države članice« nadomestita z besedilom
»druge države članice«.
7. člen
V 11. členu se v drugem odstavku za besedilom »od družbe, ki« doda
besedilo »je povezana oseba zavezanca in«.
8. člen
V 12. členu se v petem odstavku besedilo »med desetletnim obdobjem, se
šteje, da so z dnem« nadomesti z besedilom »med desetletnim obdobjem ali ki jih
upravlja med desetletnim obdobjem, se šteje, da so z dnem začetka upravljanja,«.
9. člen
V 13. členu se v prvem odstavku za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki
se glasi:
»- preneha upravljati ladjo, ki jo upravlja za ladjarja, ali«.
Dosedanja druga alineja postane tretja alineja.
10. člen
V 15. členu se v prvem odstavku beseda »petega« nadomesti z besedo
»četrtega«.
11. člen
V 19. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Število dni poslovanja pomeni število dni v posameznem davčnem
obdobju, ki ne sme presegati obdobja 12 mesecev.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Davčna osnova zavezanca, ki upravlja ladjo za ladjarja, znaša 25 %
davčne osnove, izračunane v skladu s prvim do tretjim odstavkom tega člena.«.
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12. člen
V 22. členu se v prvem odstavku doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Zavezanec vodi ločeno knjigovodstvo tudi za dohodke od dejavnosti iz drugega in
tretjega odstavka 4. člena tega zakona.«.
KONČNA DOLOČBA
13. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, uporablja pa se že za obračun davka na tonažo za davčno obdobje, ki se
začne 1. januarja 2019.

