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Priznanje potnih stroškov člana nadzornega sveta pri odmeri dohodnine

Dne 8. 1. 2018 smo prejeli vaše pismo, s katerim nas prosite za sestanek glede priznanja potnih
stroškov člana nadzornega sveta pri odmeri dohodnine.
Navajate, da ste bili s strani člana Združenja nadzornikov Slovenije obveščeni o nedavni spremembi
prakse FURS-a v ugovoru zoper odmero dohodnine glede priznanja potnih stroškov pri opravljanju
nadzorniške funkcije. Dosedanja praksa je bila, do so člani NS lahko potne stroške uveljavljali z
ugovorom zoper odmero dohodnine, o čemer ste obveščali člane in sekretarje nadzornih svetov.
Zanimajo vas razlogi za tako spremenjeno prakso FURS-a, da bi lahko člane o tem ustrezno obvestili
oz. pristojnim pojasnili korporacijsko razmerje med družbo in članom nadzornega sveta v povezavi s
potnimi stroški pri opravljanju te funkcije.
V nadaljevanju vam pojasnjujemo:
S spremembo 289. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 , ki je začela veljati 1. januarja 2016,
je bila uvedena novost glede načina uveljavljana dejanskih stroškov v zvezi z dohodki iz drugega
pogodbenega razmerja. Dodana je bila možnost, da davčni zavezanec - rezident, ki mu je akontacijo
dohodnine izračunal plačnik davka (v obračunu davčnega odtegljaja na obrazcu REK-2), lahko
dejanske stroške prevoza in nočitve uveljavlja že pri sestavi informativnega izračuna dohodnine, in
sicer tako, da davčnemu organu najpozneje do 5. februarja tekočega leta za preteklo leto pošlje
pisni zahtevek s podatki, ki jih davčni organ potrebuje za pravilno upoštevanje dejanskih stroškov.
Zahtevek se lahko vloži preko portala eDavki ali na finančni urad, kjer ima davčni zavezanec
prebivališče.
Davčni zavezanci so na ta način lahko vlagali zahtevke že za odmerno leto 2015. Še vedno pa je
dopuščena možnost, da davčni zavezanec - rezident tovrstni zahtevek vloži najpozneje v ugovoru
zoper informativni izračun dohodnine.
Glede na to, da se praksa FURS glede uveljavljanja dejanskih stroškov z ugovorom zoper informativni
izračun dohodnine ni nič spremenila, menimo, da smo s tem odgovorom ustrezno pojasnili možnosti,
ki jih imajo davčni zavezanci – rezidenti glede vlaganja zahtevkov in zato sestanek ni potreben.
S spoštovanjem,
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Pripravila:
Terezija Kocmur,
višja finančna svetovalka
inšpektorica specialistka
Jana Ahčin,
generalna direktorica
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