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Vprašanje 1: Kako je urejena pravica do obdavčitve prejemkov iz naslova
opravljanja državne službe po določilih mednarodnih pogodb o izogibanju
dvojnega obdavčevanja? (1. 9. 2014)
Odgovor
V 19. členu Vzorčne konvencije OECD je urejeno obdavčevanje plač, mezd, drugih podobnih
prejemkov in pokojnin, ki se plačujejo v zvezi z opravljanjem državne službe. Člen se nanaša na
državne uslužbence ter na osebe, ki prejemajo pokojnine za delo, ki so ga opravljali kot državni
uslužbenci. Določeno je tudi pravilo v zvezi z obdavčevanjem plače in drugih podobnih
prejemkov ter pokojnin za storitve, opravljene v zvezi s posli države pogodbenice ali njene
politične enote ali lokalne oblasti.
Praviloma so plače, mezde in drugi podobni prejemki, ki jih država pogodbenica, njena politična
enota ali lokalna oblast plačuje posamezniku za storitve, ki jih opravlja za to državo, politično
enoto ali lokalno oblast, obdavčljivi izklučno v državi, ki take plače, mezde in druge podobne
prejemke plačuje. Nasprotno pa so taka plačila obdavčljiva samo v državi gostiteljici, če se
storitve opravljajo v tej drugi državi, posameznik, ki te storitve opravlja, pa je rezident te druge
države; tj. gostiteljice, in izpolnjuje katerega od naslednjih pogojev: je tudi državljan te države ali
ni postale njen rezident samo zaradi opravljanja storitev.
Država gostiteljica lahko obdavči pokojnino upokojenega državnega uslužbenca, če je ta njen
rezident in državljan.

Vprašanje 2: Kaj vsebuje pojem »plače, mezde, drugi podobni prejemki«?
(1. 9. 2014)
Odgovor
Pojem vsebuje tudi druge prejemke, prejete v naravi, ki so posamezniku plačani za storitve, ki
jih je opravil za državo, njeno politično enoto ali lokalno oblast, na primer uporabo stanovanja ali
avtomobila, plačilo zdravstvenega ali življenjskega zavarovanja, klubske članarine ipd.
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