Računovodske storitve
In svetovanje
MAJDA SINKOVIČ S.P.
Košenice 80, Novo mesto
PE Ragovska 7a, Novo mesto

Tel., fax: 08 205 10 40
GSM: 051 393 846

_____________________________________________
NORMIRANEC DA ALI NE
Država je omogočila poslovnim subjektom, ki dosegajo prihodke do višine 50.000 € oziroma z
dodatnimi pogoji do 100.000 €, plačevanje davka iz dobička na podlagi pavšalne obdavčitve.
Normirani odhodki so se od 1.1.2015 zvišali na 80 %, družbe plačajo davek od 20 %
prihodkov po stopnji 17 , zasebniki (podjetniki) pa po stopnji 20.
Vendar na podlagi praktičnih izračunov ugotavljamo, da je takšna obdavčitev ugodna le za
peščico poslovnih subjektov. Obdavčitev je ugodnejša za tiste, ki poslujejo z večjim
dobičkom, če so dejanski odhodki nižji od 80 % prihodkov, predvsem velja to za storitvene
dejavnosti, ki jo zasebniki opravljajo kot popoldanski s. p.. Obdavčitev je namreč dokončna
(cedularna), dobiček podjetnika se ne upošteva v informativnem izračunu dohodnine.
Pri izbiri obdavčitve z normiranimi odhodki moramo biti pozorni na naslednje:
-

-

-

-

Podjetnik, ki opravlja redno dejavnost), ne more uveljavljati nobenih olajšav po
Zakonu o dohodnini (splošne olajšave, olajšave za vzdrževanje družinske člane,
olajšavo za dodatno pokojninsko zavarovanje, …).
Poslovni subjekti ne morejo uveljavljati davčnih olajšav za vlaganja v opremo, olajšav
v zvezi z zaposlitvami novih delavcev in invalidov, …
Kljub temu, da se odločite za pavšalno obdavčitev, je potrebno predlagati vse
obračune v zvezi z izplačili fizičnim osebam in obračunom prispevkov podjetnika
(OPSVZ; REK obrazci, ….)
V primeru, da ste ali morate vstopiti v sistem davka na dodano vrednost (DDV), je
potrebno zagotoviti vse evidence za obračun DDV, čeprav zasebniku normirancu ni
potrebno voditi poslovnih knjig.
V primeru, da zasebnik ne vodi poslovnih knjig, ne more zagotoviti poslovnih bilanc v
primeru, da želi najeti bančno posojilo ali garancijo.

Pri odločitvi za pavšalno obdavčitev je potrebno izhajati iz praktičnega izračuna in presojati
specifičnost vsakega poslovnega subjekta posebej.
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