ZADETI ŽEBLJICO NA GLAVICO

NOVI NEPREMIČNINSKI DAVEK

Večjih sprememb naj ne bi bilo
Eden od ukrepov vlade Alenke Bratušek za stabilizacijo javnih financ naj bi bil tudi nepremičninski
davek, ki naj bi prinesel v državno blagajno 140 milijonov evrov. Spomnimo se, da je leta 2010 vlada
Boruta Pahorja že pripravila osnutek zakona o novem davku na nepremičnine, omogočila javno
obravnavo, potem pa zamisel opustila. Javnost se sprašuje, kaj bo napovedani davek prinesel, koga
bo najbolj udaril po denarnici in ali bo posledice čutilo tudi poslovanje z nepremičninami.
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O uvedbi novega nepremičninskega davka je še veliko nejasnosti. Predsednica vlade Alenka
Bratušek in finančni minister
Uroš Čufer sta razkrila le, da so

nepremičninske evidence geodetske uprave (Gurs) dovolj dobre,
da bi davek začeli pobirati 1. januarja prihodnje leto, v javnosti pa
se je znašel tudi podatek, da naj

bi novi davek znašal 0,1 odstotka
vrednosti posamezne nepremičnine. Kar pomeni, da bi lastniki
nepremičnine, vredne 150.000
evrov, morali plačati 150 evrov
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nepremičninskega davka na leto.
Novi davek na nepremičnine naj
bi nadomestil nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča,
premoženjski davek in nadomestilo za uporabo gozdnih cest.
Prihodek s tega naslova se bo
delil med občine in državo v razmerju 50:50.
NA GURSU SO SE LOTILI DELA
Premierka Bratuškova je sicer
napovedala, da se bodo pri vzpostavitvi sistema obdavčenja oprli
tudi na dokumente, ki jih je že
leta 2010 pripravila vlada Boruta
Pahorja. Tako kot Bratuškova
tudi pri Geodetski upravi (Gurs)
zatrjujejo, da pomanjkljivosti
registra nepremičnin pri tem
ne bodo ovira. Gurs prav zdaj
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preverja, ali bo treba vrednosti v
registru nepremičnin popravljati.
Predvidoma julija letos bodo kot
pojasnijo izračunani vsi indeksi, s
katerimi ugotavljajo, za koliko so
se spremenile cene posamezne
vrste nepremičnin na določenem
območju od zadnjega vrednotenja 1. julija 2010 do 1. januarja
letos. Kjer bodo spremembe večje
od desetih odstotkov, bodo vladi
predlagali primerno prilagoditev
vrednosti nepremičnin v registru.
Pojasnjujejo, da je v registru nekaj
odstotkov od približno 80 milijonov podatkov o nepremičninah
napačnih, nekaj odstotkov podatkov pa še manjka.
NEPREMIČNINE SO DANES
VREDNE BISTVENO MANJ
"Da bi lahko podal mnenje o
davku, bi moral vedeti nekoliko
več kot je trenutno o davku
sploh znanega," pravi Daniel
Angel Sauli iz nepremičninske
agencije Atrium nepremičnine.
"Načeloma davek podpiram.
Seveda pa so zelo pomembne
podrobnosti, ali je smotrno
obdavčiti nepremičnine, ki se
oddajajo v najem, saj te že
tako ustvarjajo prihodek in s
tem davek. Vsakršen dodaten
davek namreč dodatno zmanjša
donos in s tem interes za oddajo
nepremičnin. Sem mnenja, da bi
morala biti nepremičnina, ki je
prazna, bistveno bolj obdavčena
kot nepremičnina, ki je oddana
oz. lastnik biva, ali posluje v njej.
Drug sporen vidik davka je, da ga
ob uvedbi ne nameravajo uvesti
za vse (izjeme bi bila javna podjetja, cerkev ...). Pojavlja se tudi
ideja, da bi za večjo vrednost
v nepremičninah plačali več
davka, kar je sicer všečna poteza.
Posledica pa bo, da bomo odganjali institucionalne vlagatelje oz.
zasebne stanovanjske sklade, ki ji
nujno potrebujemo.
Predhodno bi bilo treba popraviti
vrednosti iz množičnega vrednotenja nepremičnin, saj je zelo
dosti anomalij in generalno so
trenutno nepremičnine na trgu
bistveno manj vredne kot izkazuje obstoječe evidenca Gursa.
Največjo zalogo nepobranih davkov pa bi dosegli, če bi razmišljali
v smeri ukinitve fizičnega poslova-
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LEVO Nam bo uvedba novega davka
še dodatno izpraznila denarnico?

ZANIMALO VAS BO

KAJ IN KOGA
BODO OBDAVČILI?
Zelo pomembno vprašanje pri uveljavitvi napovedanega
davka na nepremičnine bo tudi, kaj obdavčiti. Ali bodo to vse
nepremičnine? Ali bodo davek morali plačevati vsi, tudi verske
organizacije? Vprašanje je tudi, kako se bo nepremičninski davek
delil med občinami in državo, saj je zdaj nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča priliv občin.
nja z gotovino. Če bi vsi plačevali
s karticami, sive ekonomije več ne
bi bilo in bi imeli možnost obdavčiti vse prihodke, ampak po neki
normalni stopnji."
VEČJIH PRETRESOV
NA TRGU NE BO
In kako bo napovedani nepremičninski davek vplival na promet
z nepremičninami, ki že zaradi
krizne situacije v državi že lep čas
ni takšen, kot bi moral biti. "Vsak
novi davek pomeni določen poseg
v denarnice končnih potrošnikov
in posledično vpliva na promet
z nepremičninami," razmišlja
Jure Dobošič iz nepremičninske
agencije Insa in dodaja: "Počakati
moramo, da bo znana končna
stopnja višine novega davka na
nepremičnine."

Ob uvedbi davka nepremičninski
posrednik pričakuje rahlo povečan interes glede prodaje nepremičnine, ki jih lastniki ne uporabljajo zase, nanje pa neposredno
vpliva premoženjski davek.
"Generalno pa večjih pretresov
na trgu nepremičnin v Mariboru
in ožji okolici ne pričakujem, saj
tudi napovedane nove stopnje
davka na nepremičnine ne odstopajo bistveno od že obstoječih,"
je prepričan sogovornik.
Po besedah Daniel Angela
Saulija lahko davek povzroči,
da bi lastniki pričeli nepotrebne nepremičnine, ki jim ne
ustvarjajo prihodka, prodajati
po normalnih cenah oz. bodo
poskrbeli da nepremičnine
oddajo v najem. "To bo pozi-

tiven efekt. Manj bi tudi bilo
špekulativnih nakupov. Seveda
mora biti davek temu primerno
zasnovan."
VEČ ZANIMANJA
ZA NAJEM NEPREMIČNIN
Nekateri se sprašujejo, ali utegne
uvedba novega nepremičninskega davka nekatere Slovence
odvrniti od nakupa nepremičnin
in se utegne zaradi tega nekoliko
povečati zanimanje za najem
stanovanj. Vendar pa tudi na
tem področju Dobošič ne vidi
večjih sprememb. "Zanimanje za
najem nepremičnin je stalnica,
povpraševanje je že tako veliko,"
pojasni. "Na povpraševanje
bistveno vpliva izbor ponudbe
nepremičnin in obdobje v tekočem letu. Največ zanimanja

beležimo poleti, pred pričetkom
novega šolskega leta, pozimi
sledi rahel upad, pomlad pa
ponovno obudi najemniški
trg." Glede na to, da je ostalo
v Mariboru in bližnji okolici
malo novih nepremičnin, obrisi
gradnje novih pa segajo šele v
leto 2015, Dobošič ocenjuje, da
bo zanimanje za najem ostalo
v okvirih obstoječega z rahlim
trendom povečanja.
Daniel Angel Sauli razmišlja
takole: "Na najemni trg zna
davek vplivati toliko, da bi se
povečala ponudba. V kolikor pa
bo trg dopuščal, bodo lastniki
verjetno strošek davka vračunali
v najemnine. Iz tega razloga
mora zakonodajalec paziti, da
stimulira najem in ne obdavčuje
zasedenih nepremičnin. Ne verjamem pa, da bi davek lastnike
stanovanj prizadel toliko, da bi
ti stanovanja zaradi dodatnega
bremena prodajali in iskali najemniško stanovanje. Torej na tem
področju ni pričakovati povečanja povpraševanja."

SANJA VEROVNIK
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