Na podlagi 4. to ke uvoda v slovenske ra unovodske standarde 2001 (Uradni list RS, št.
107/01) in 4. to ke uvoda v slovenske ra unovodske standarde 2006 (Uradni list RS, št. 118/05)
je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 76. seji 11. januarja 2006 sprejel

POJASNILO 1 K SLOVENSKEMU RA UNOVODSKEMU STANDARDU
19 (2001) IN SLOVENSKEMU RA UNOVODSKEMU STANDARDU 19
(2006) − PRIPOZNAVANJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI ZA ODLOŽENI
DAVEK.
1. Terjatve in obveznosti za odloženi davek se v knjigovodskih razvidih in ra unovodskih
izkazih pripoznajo za pomembne (bistvene) zneske. Znesek je pomemben, e bi opustitev
njegovega pripoznanja lahko vplivala na poslovne odlo itve uporabnikov, ki temeljijo na
ra unovodskih izkazih. Naravo in stopnjo pomembnosti opredeli podjetje v svojih aktih. V
prilogah k ra unovodskim izkazom podjetje razkrije dejstvo, da nepomembni zneski terjatev
in obveznosti za odloženi davek niso pripoznani.
2. Terjatve za odloženi davek se skladno s SRS 19.16 in SRS 5.15 pripoznajo za zneske davka
od dobi ka, ki bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih in so posledica odbitnih za asnih razlik,
prenosa neizrabljenih dav nih izgub ter neizrabljenih dav nih dobropisov v naslednja
obdobja. Terjatve za odloženi davek se pripoznajo le, e je verjetno, da bo v prihodnje na
razpolago obdav ljivi dobi ek, v breme katerega bo mogo e izrabiti odbitne za asne razlike,
neizrabljene dav ne izgube in dav ne dobropise. Verjetnost, da bo v prihodnje na razpolago
obdav ljivi dobi ek, podjetje utemelji z obstoje imi obdav ljivimi za asnimi razlikami, e teh
ni, pa s prihodnjim obdav ljivim dobi kom. e je podjetje imelo oziroma ima zaporedne ali
ve je izgube (ki ne izhajajo iz razlogov, za katere je malo verjetno, da se bodo v prihodnosti
ponovili), je to prepri ljiv dokaz, da prihodnji obdav ljivi dobi ek ne bo na razpolago. Zato
podjetje, ki je imelo oziroma ima zaporedne ali ve je izgube, terjatve za odloženi davek
pripozna le pod pogojem, da obstaja prepri ljiv dokaz, da bo na razpolago dovolj
obdav ljivega dobi ka, v breme katerega bo mogo e izrabiti odbitne za asne razlike, dav ne
izgube in dav ne dobropise. V okoliš inah iz prejšnjega stavka podjetje obvezno razkrije
znesek pripoznanih terjatev za odloženi davek ter naravo prepri ljivega dokaza, ki podpira
njihovo pripoznanje. e ni prepri ljivih dokazov o razpoložljivosti prihodnjega obdav ljivega
dobi ka, podjetje terjatev za odloženi davek ne pripozna, v prilogah k ra unovodskim
izkazom pa razkrije razloge za njihovo nepripoznanje.
3. SRS 19.14 ureja obveznost pripoznavanja terjatev in obveznosti
povezavi s prevrednotenjem poslovnega izida podjetja. Slednji se
prevrednoti zaradi za asnih razlik, e je obdav ljivi dobi ek
obra unskem obdobju kot ra unovodski dobi ek, zaradi esar se
(odmerjeni) davek iz dobi ka.

za odloženi davek v
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4. SRS 2001 ne urejajo obveznosti pripoznavanja terjatev in obveznosti za odloženi davek
zaradi za asnih razlik, ki izhajajo iz poslovnih združitev ali delitev in iz prevrednotenja
sredstev, za katero se pove a posebni prevrednotovalni popravek kapitala. Prav tako SRS
2001 ne urejajo pripoznavanja u inkov terjatev in obveznosti za odloženi davek, ki izhajajo iz
poslovnih združitev ali delitev in iz prevrednotenja sredstev za katerega se pove a posebni
prevrednotovalni popravek kapitala. Skladno s MRS 12 se u inki terjatev in obveznosti za
odloženi davek iz za asnih razlik, ki izhajajo iz poslovnih združitev ali delitev, pripoznajo

neposredno v dobrem imenu, u inki terjatev in obveznosti za odloženi davek iz za asnih
razlik, ki izhajajo iz prevrednotenja sredstev, pa v kapitalu. Ker SRS 2001 urejajo
pripoznavanje terjatev in obveznosti zgolj za za asne razlike, za katere se prevrednoti
poslovni izid za znesek odloženega davka, podjetja v ra unovodskih izkazih, sestavljenih
skladno s SRS 2001, za leto 2005 izkažejo terjatve in obveznosti za odloženi davek zgolj za
za asne razlike, katerih u inki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.
5. Terjatve za odloženi davek se za leto 2005 izkažejo v skupini 08 – Dolgoro ne terjatve iz
poslovanja – (predlagan konto 087); obveznosti za odloženi davek se za leto 2005 izkažejo v
skupni 98 – Dolgoro ne poslovne obveznosti – (predlagan konto 987); u inki terjatev in
obveznosti za odloženi davek se za leto 2005 izkažejo v skupini 81 – Razporeditev dobi ka
– (predlagan konto 812).
6. V izkazu poslovnega izida se u inki terjatev in obveznosti za odloženi davek izkažejo v
postavki 20 (razli ica I) oziroma v postavki 18 (razli ica II) izkaza poslovnega izida. Postavki
20 in 18 se poimenujeta Odloženi davki.
7. Podjetja ob prehodu na SRS (2006) na dan 1. januarja 2006 v poslovnih knjigah pripoznajo
vse terjatve in obveznosti za odloženi davek, ki se pripoznavajo skladno s SRS (2006).
U inek obra una odloženega davka iz za asnih razlik, ki izhajajo iz poslovnih združitev ali
delitev, pripoznajo v dobrem imenu, u inek obra una odloženega davka iz prevrednotenja
sredstev pa v popravku presežka iz prevrednotenja sredstev na dan 1. januarja 2006.
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To pojasnilo za ne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu RS. 1. do 6. to ka tega pojasnila se
uporabljajo pri sestavitvi letnega poro ila za leto 2005 po SRS 2001, 7. to ka tega pojasnila pa
se uporablja za potrebe prera una postavk skladno s SRS (2006) na dan 1. januarja 2006.
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