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Vprašanje 1: Kako je v mednarodnih pogodbah urejena pravica do
obdavčitve Drugih dohodkov? (1. 9. 2014)
Odgovor
V smislu 21. člena Vzorčne konvencije OECD je Drugi dohodek dohodek, ki ni obravnavan v
določbah prejšnjih členov konvencije, in dohodek, katerega viri niso izrecno navedeni v prejšnjih
členih (6. do 20.a člen). Člen se nanaša tako na dohodek, ki nastane v državi pogodbenici, kot
tudi na dohodek, ki nastane v tretjih državah.
Konvencija daje izključno pravico do obdavčitve drugih dohodkov državi rezidentstva
prejemnika dohodka. Po komentarju Vzorčne konvencije OECD se navedena določba uporablja
ne glede na to, ali država rezidenstva tudi dejansko obdavčuje posamezni drugi dohodek ali ne.

Vprašanje 2: Katere dohodke v smislu mednarodnih pogodb zajema
pojem Drugi dohodki? (1. 9. 2014)
Odgovor
Pojem Drugi dohodki vključuje primeroma dohodek od nagradnih iger, določene odškodnine,
določene vrste dohodkov iz izvedenih finančnih instrumentov, zamudne obresti, najemnine za
nepremičnine, ki so v isti državi kot najemodajalec, odškodnine za izgubljen dohodek,
preživnine, socialnovarstvene prejemke idr.

Vprašanje 3: Na kakšen način se lahko uveljavlja ugodnost na podlagi
mednarodne pogodbe? (1. 9. 2014)
Odgovor
Nerezident, ki prejema druge dohodke v Sloveniji, lahko uveljavlja oprostitev plačila davčnega
odtegljaja pred izplačilom dohodka z obrazcem KIDO 8 ali vračilo davčnega odtegljaja v
postopku refundacije na podlagi vložitve obrazca KIDO 12.
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