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Pripombe DPPS k Predlogu Zakona o spremembah Zakona o davku od
dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2H)

Spostovani !

Drustvo za pomorsko pravo Slovenije je dne 13.2.2012, skupaj s Propeller
klubom pristanisca Koper dne 13.2.2012 pripravilo okroglo mizo o problematiki
obdavcitve pomorskih agentov po ZDDPO-2, kjer je bila poudarjena potreba po
ustreznem tolmacenju in dopolnitvi 70. 6lena ZDDPO-2. Gradivo in sirsa
obrazlozitev za predlagane spremembe se nahaja na spletni
povezavi http://www.dpps-mlas.si/iziava-za-iavnost-okrogla-miza-o-obdavcitvi-
pomorskih-agentov-po-zddpo-2-13-2-20121 in je priloga temu dopisu.

Na podlagi dosedanje strokovne razprave predlagamo, da se obstojecemu
70-2. clenu ZDDPO-2, doda peti (5) odstavek, ki bo dolocal sledece:

(2) Davek se ne izracuna, odtegne in placa od dohodkov od prvega odstavka
tega clena, placanih:

5. ladjarski druzbi ali njenemu agentu, ki ima sedez, v eni izmed drzav
navedenih v 6. odstavku prejsnjega clena, ne pa tudi kraj dejanskega
delovanja poslovodstva, ce placila izvirajo iz naslova placila voznin
taksnemu ladjarju, najemniku ali zakupniku ladje oziroma ce placila
izvirajo iz naslova drugih storitev v pomorskem prometu. Ta clen se
uporablja tako za placila, ki jih izvedejo pomorski agenti, kot tudi za
placila, ki jih izvedejo drugi udelezenci v pomorskem prometu (npr.
vkrcevalci, prejemniki tovora, spediterji, logisti..).

Steje se, da ladjarska druzba nima kraja dejanskega delovanja
poslovodstva v eni izmed drzav navedenih v 6. odstavku prejsnjega
clena, ce je bilo pladilo izvrseno v drzavo, ki ni na seznamu iz 15.
odstavka 8. clena, kjer ima ladjarska druzba ali njen agent odprt
transakcijski raSun ali ce je bilo ladjarski druzbi s strani davcnega
organa kaksne druge drzave dodeljena davcna stevilka.



Pri tern bi poudarili, da je Drzavni zbor Republike Slovenije ze leta 2007
sprejel Zakon o davku na tonazo (1)1. RS 61/2007), ki kot alternativno obliko dolocitve
davcne oblike za placilo davka od dohodkov pravnih oseb uvaja sistem davka na
tonazo od dohodkov iz poslovanja z ladjami v mednarodni plovbi. K sistemu davka na
tonazo lahko pristopi vsak zavezanec, ce se inter alia ladje ladje stratesko in
komercialno upravljajo iz Republike Slovenije, pri tem pa ni pogoj, da to izvaja
zavezanec.

Ceprav ZDTon (lex specialis) ni neposredno uporaben v primerih, ko ladje
niso vkljucene v sistem davka na tonazo, pa kaze na posebnosti pomorskega
prometa, ki bi se, tudi v izogib financne skode celotnemu pomorskemu in
logisticnemu sektorju, morale zrcaliti tudi v ZDDPO-2H.
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