POBUDA ZA SPREMEMBO ZAKONA O DOHODNINI – OSNUTEK/TEZE
Ureditev ZDoh-1 (100. člen):
V davčno osnovo se ne všteva posameznega prejemka, prejetega v primerih iz prve, druge in
tretje alinee 2. točke 100. člena tega zakona,
Izplačilo fizični osebi, ki:
– je napotena ali pozvana s strani državnega ali drugega organa zaradi izvajanja dejavnosti
tega organa;
– prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva sodeluje v prostovoljnih ljubiteljskih,
humanitarnih, dobrodelnih, vzgojnoizobraževalnih, zdravstvenih, kulturnih, športnih,
raziskovalnih, sindikalnih dejavnostih, v dejavnostih zbornic, v dejavnostih verskih skupnosti
in v dejavnostih političnih strank, pod pogojem, da so navedene dejavnosti nepridobitne
dejavnosti;
– sodeluje v dejavnostih društev in njihovih zvez, zaradi uresničevanja ciljev oziroma
namenov, zaradi katerih so društva ustanovljena, ne pa v okviru opravljanja pridobitne
dejavnosti teh društev;
če ne presega 30.000 tolarjev, brez upoštevanja prejemkov, namenjenih pokritju stroškov, od
katerih se ne plačuje dohodnina, ž
oziroma skupni prejemek, prejet v primerih iz prve, druge in tretje alinee 2. točke 100. člena
tega zakona, če na letni ravni ne presega 200.000 tolarjev, brez upoštevanja prejemkov,
namenjenih pokritju stroškov, od katerih se ne plačuje dohodnina.
Sedanja ureditev ZDoh-2:
Ta odstavek je bil v celoti izpuščen, tako da je neobdavčeno samo povračilo stroškov prevoza,
nočitve in dnevnice, ne pa tudi znesek do 30.000/200.000 EUR iz istih dejavnosti.
Iz obrazložitve predloga ZDoh-2 ni razvidno zakaj je bil odstavek izpuščen.
Predlog spremembe:
-

ponovno se uvede možnost neobdavčitve prejemka do zneska 125EUR/835 EUR,
prejetega za sodelovanje v dejavnostih nvo

-

dejavnost NVO (ki je pogoj, za neobdavčitev) se ustrezno dopolni tako da ni a)
vsebinske omejitve glede na področje delovanja, kot v ZDoh-1 (2.alineja) in da ni
omejeno na b) statusno obliko NVO, kot v ZDoh-1 (3.alineja)
npr:
- prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva sodeluje v organizaciji, ki je
organizirana kot zavod, društvo, zveza društev, ustanova, verska skupnost, politična
stranka, zbornica, reprezentativni(?) sindikat, če ni ustanovljen z namenom
pridobivanja dobička

-

ali dati tudi pogoj , da mora iti za splošnokoristno delovanje ali za NVO, ki ima
priznan statut javno koristne NVO?

