4. MEDNARODNA OBDAVČITEV POSAMEZNIKA
Splošne informacije
Zavezanec za dohodnino je fizična oseba, ki je lahko rezident ali nerezident
Slovenije.
Rezidenti Slovenije so osebe, ki so zavezane za plačilo dohodnine od vseh
dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji in od dohodkov, ki imajo vir izven Slovenije.
Nerezidenti Slovenije pa so zavezani za plačilo dohodnine od dohodkov z virom
v Sloveniji.

Ureditev rezidentskega statusa ob odhodu na delo v tujino
Ob odhodu posameznika na delo v tujino za dlje časa je treba za davčne namene
urediti rezidentski status pri pristojnem finančnem uradu, kjer je zavezanec vpisan v
davčni register. Zavezanec to stori z oddajo vloge ter z izpolnitvijo (neobveznega)
vprašalnika: Ugotovitev rezidentskega statusa – odhod iz Republike Slovenije.
Davčni organ odloči o statusu zavezanca z odločbo. Posameznik je dolžan
izplačevalce dohodkov v Sloveniji obvestiti o ugotovljenem davčnem statusu.
Vlogi je smiselno priložiti čim več dokazil v smeri dejanskega prebivanja v tujini in
potrdilo o rezidentstvu druge države pogodbenice.

ALI STE VEDELI?
Kadar ima posameznik v
Sloveniji prijavljeno
stalno prebivališče, kjer
živi tudi njegova družina,
delo pa opravlja v tujini,
se šteje za rezidenta
Slovenije.

Rezident Slovenije – delo v tujini
Tudi rezidenti
EU/EGP so pod
določenimi pogoji
upravičeni do davčnih
olajšav. Podrobneje o
tem na spletni strani
FURS

Davčni zavezanec mora napovedati dohodke iz zaposlitve, dosežene
in sicer:

v

tujini,

a)
v medletnih napovedih za odmero akontacije dohodnine, v katerih lahko, poleg davčnih
olajšav, uveljavlja tudi davek, plačan v tujini, obvezne prispevke za socialno varnost in stroške
prehrane in prevoza, idr. in

b)
v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma v letni napovedi odmere
dohodnine do 31.7. za preteklo leto, kateri lahko priloži Vlogo za uveljavljanje zmanjšanja davčne
osnove od dohodka iz delovnega razmerja za stroške v zvezi z delom v tujini.

Davčnemu zavezancu se odbitek davka, plačanega v
tujini ali oprostitev pri izračunu in poračunu dohodnine na letni
ravni prizna le, če uveljavlja odbitek davka ali oprostitev tudi v
ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma v
napovedi.

Drugi kriteriji za status rezidenta Slovenije so:
-

običajno prebivališče v Sloveniji,
središče osebnih (družina) in ekonomskih
interesov v Sloveniji ali
navzočnost v Sloveniji več kakor 183 dni, idr.

Plačani davek v tujini se pri odmeri slovenske dohodnine
poračuna, tako da zavezanec v Sloveniji doplača le morebitno razliko med tujo in slovensko dohodnino.
FURS na podlagi mednarodne avtomatične izmenjave informacij, letno prejema podatke o dohodkih in odprtih računih
v tujini. Zavezanci imajo obveznost prijave tako tujih dohodkov, kot plačilnih računov iz tujine. Fizične osebe prijavijo
plačilni račun iz tujine na obrazcu DR-02. Več o tem.
OBVEZNOSTI IN PRAVICE REZIDENTA
OBVEZNOSTI IN PRAVICE NEREZIDENTA
ste zavezanec za dohodnino od svetovnega dohodka (tj.
ste zavezanec za dohodnino od dohodka z virom v
Sloveniji, upoštevaje določbe mednarodnih pogodb o
od dohodka iz virov v Sloveniji in od dohodka iz virov
izogibanju dvojnega obdavčevanja
izven Slovenije), upoštevaje določbe mednarodnih
pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
morate oddati letno napoved za odmero dohodnine, v
ne oddajate letne napovedi za odmero dohodnine, ker se
primeru, da ne dobite informativnega izračuna
akontacija dohodnine šteje za dokončen davek
ste zavezanec za dohodnino po progresivnih stopnjah
ste zavezanec za dohodnino po določenih stopnjah
o tem na
lahko uveljavljate vse olajšave in zmanjšanja davčne
na splošno niste upravičeni Podrobneje
do olajšav in zmanjšanj
strani FURS
osnove, določene za rezidente
davčne osnove, določenih zaspletni
rezidente
lahko uveljavljate v tujini plačan davek
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Podrobneje o tem na
spletni strani FURS

