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Vprašanje 1: Kako odpravljamo dvojno obdavčitev
mednarodnih pogodb? (1. 9. 2014, 8. 11. 2016)

po

določbah

Odgovor
Mednarodna dvojna obdavčitev se lahko odpravlja enostransko v določbah domače nacionalne
zakonodaje ali z določbami mednarodne pogodbe.
Najpogostejši metodi za odpravo dvojne obdavčitve, uporabljeni v mednarodnih pogodbah, sta:
Metoda izvzetja s progresijo: dohodek ali premoženje slovenskega rezidenta, ki se po
mednarodni pogodbi lahko obdavči v državi vira, se v Sloveniji ne obdavči, vendar pa ima
Slovenija pravico tak dohodek ali premoženje upoštevati pri določanju davka od drugega
dohodka ali premoženja davčnega zavezanca.
Metoda navadnega odbitka: davek v Sloveniji se zmanjša le za znesek davka, plačanega v
državi vira, ki je enak davku, ki bi ga Slovenija sama odmerila od dohodka, doseženega v drugi
državi.
Metodo izvzetja s progresijo, kot splošno uporabljeno metodo v mednarodni pogodbi, vsebuje
samo mednarodna pogodba s Švedsko. Vse ostale veljavne mednarodne pogodbe, ki se
uporabljajo od 1. 1. 2014, pa vsebujejo metodo navadnega odbitka. Dogovorjena splošna
metoda izogibanja dvojnega obdavčevanja v posamezni mednarodni pogodbi se primarno
uporablja za vse vrste dohodkov, navedenih v mednarodni pogodbi. V izrecno navedenih
primerih oziroma za izrecno navedene dohodke, pa se uporablja tudi druga metoda, ki v
mednarodni pogodbi ni prevladujoča. Če ima npr. po mednarodni pogodbi pravico dohodek
obdavčiti samo država vira, se za te dohodke v državi rezidentstva prejemnika dohodka uporabi
oprostitev s progresijo (npr. za določene vrste pokojnin, prejemke za socialno varnost v ZDA,
na Nizozemskem itd.) oziroma se uporabi metodo navadnega odbitka za izrecno navedene
dohodke (npr. za dividende, obresti in avtorske ter druge premoženjske pravice) pri Švedski,
kjer se sicer, kot navedeno, v izogib dvojni obdavčitvi istovrstnega dohodka, v splošnem
uporablja metoda izvzetja s progresijo.
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