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Več od biznisa, združujemo poslovneže, informacije in priložnosti iz 6 držav

Prijatelj regijskega poslovnega 
kluba Biznis plus:

Prijatelji Biznis plusa: 

V reformnem programu 
je javnost najbolj razburi-
la napoved obdavčitve ne-
premičnin in obresti na pri-
hranke, obe za zdaj še v ob-
liki predloga evropski ko-
misiji. Po zagotovilih vlade 
bo prvi višji le za posame-
zne vrste nepremičnin viš-
jega cenovnega razreda, pri 
drugem pa obresti na manj-
še depozite ne bi bile obdav-
čene.

Hrvaška vlada je za leto 2016 na-
povedala uvedbo davka na ne-
premičnine, kar naj bi v držav-
ni proračun na leto prineslo sla-
bih 197 milijonov evrov (1,5 mi-
lijarde kun). »Imamo veliko bo-
gatih z veliko premoženja in vse, 
ki imajo 'prazno' premoženje, 
je treba dodatno obdavčiti,« je 
prepričan hrvaški finančni mi-
nister Slavko Linić. Podrobno-
sti niso znane, gre za predlog iz 
nacionalnega reformnega pro-
grama 2014–2017, ki ga je vlada 
sprejela konec minulega tedna. 
Do konca aprila ga mora poslati 
evropski komisiji, ta pa bo do ju-
nija pripravila predlog priporo-
čil za Hrvaško.

Nepremičninski davek le 
kaplja v morje
Celotno vprašanje kot tudi nje-
gove posledice so predimenzi-
onirani in špekulacije pretira-
ne, je prepričan Denis Šikljan, 
direktor nepremičninske agen-
cije Euro Immobilien s Krka. 
Namreč, že ob hrvaškem vsto-
pu v EU so napovedovali raz-
cvet prodaje nepremičnin na 
Hrvaškem, a se to ni zgodilo. 
Prepričan je, da uvedba nepre-
mičninskega davka ne bo bi-
stveno vplivala na rast ali upad 
prodaje. »Kupci nepremičnin 
na jadranski obali so vendarle 

predvsem tisti z veliko kupno 
močjo,« dodaja.

Posebnih posledic za proda-
jo nepremičnin ne pričakuje ni-
ti Kristian Sobol iz reške agencije 
Sobol. »Glede na količino drugih 
težav, ki trajajo že leta, gre za ka-
pljo v morje. Občudujem vsako-
gar, ki pride k nam kupit nepre-
mičnino ali začet kakršenkoli po-
sel,« pravi. Šikljan pa dodaja, da 
bodo na nepremičninski posel 
na obali najbolj vplivale gospo-
darske razmere v državah, po-
membnih za ta posel. »Če bo tam 
rast in razvoj, bo stanje na hrva-
škem trgu nepremičnin na oba-
li boljše,« je dejal direktor Euro 
Immobiliena.

Znesek na položnici bi za 
večino ostal enak
»Dejstvo je, da vsaka nova oziro-
ma povišana obdavčitev pomeni 
dodatno obremenitev za podje-
tja,« navajajo v velikem lastniku 

nepremičnin na Hrvaškem, Mer-
catorju. Medtem Šikljan pričaku-
je davek na nepremičnine v viši-
ni komunalnega prispevka, ki ga 
lastniki nepremičnin že plačuje-
jo lokalni samoupravi, višji pa bo 
po njegovem mnenju le za posa-
mezne tipe nepremičnin višje-
ga cenovnega razreda. »Do zdaj 
je bil parameter za določanje vi-
šine komunalnega nadomestila 
samo površina nepremičnine, 
pri novem davku pa bosta to po-
vršina in vrednost nepremični-
ne,« pojasnjuje. Po njegovem bi 
lastniki nekaterih nepremičnin 
plačevali nekoliko višji davek kot 
zdaj, medtem ko bi drugi plače-
vali enako.

»Odliva v tujino ni 
pričakovati«
Poleg nepremičninskega dav-
ka je hrvaško javnost razburi-
la še napoved uvedbe obdavče-
nja obresti na prihranke v viši-

ni 12 odstotkov (z izjemo obre-
sti na stanovanjsko varčevanje) 
s 1. januarjem 2015. Vlada iz te-
ga naslova pričakuje proračun-
ske dohodke v znesku skoraj 40 
milijonov evrov (300 milijonov 
kun) na leto.

Guverner Hrvaške narodne 
banke Boris Vujić, kot je pojasnil 
na Dnevniku 3 Hrvaške televizi-
je, ob uvedbi tega davka ne priča-
kuje odliva prihrankov v tujino, 
»posebej, če bo davek 12-odsto-
ten, saj zaradi te višine naložbe 
v tujini, kjer so obresti nižje, ne 
bi bile bolj privlačne. Če bi prišlo 
do prelivanja depozitov v delni-
ce ali obveznice, bi to po eni stra-
ni vplivalo na delno spremembo 
pasive bank, po drugi strani pa bi 
podjetja imela možnost alterna-
tivnih oblik financiranja.«

Obresti pri manjših 
prihrankih ne bi obdavčili
Po napovedih ministra Linića 

obresti na manjše depozite ne bi 
bile obdavčene, a konkretne šte-
vilke bi urejal poseben zakon, ki 
bi ga sprejeli jeseni. »Prebivalci 
z majhnimi varčevalnimi polo-
gi ne bodo plačevali tega davka, 
ampak le tisti z velikimi depozi-
ti,« je zagotovil Linić.

Vlagatelji iščejo stabilen 
davčni sistem
Ali in na kolikšne zneske bodo 
morali Hrvati plačevati davek na 
obresti od prihrankov, še ni zna-
no. Glede na izjave premiera Zo-
rana Milanovića končna odlo-
čitev še ni sprejeta, to je le mož-
nost, ki jo morda bodo izkoristi-
li, morda pa tudi ne. Za zdaj os-
taja v obliki predloga evropski 
komisiji.

Na vprašanje, ali bodo ukre-
pi v prihodnjih treh letih velja-
li ne glede na vlado, Linić odgo-
varja, da je obveznost vsake vla-
de izvajanje ukrepov, usklajenih 
z evropsko komisijo. »Toda vsa-
ka nova garnitura lahko posa-
mezen ukrep nadomesti z dru-
gim, moramo pa biti odgovorni 
– primanjkljaj mora biti manjši 
od treh odstotkov BDP, « je dejal. 
Eden večjih očitkov vlagateljev je 
namreč, podobno kot v Sloveni-
ji, ravno prepogosto spreminja-
nje davčnega sistema. 

Tudi Hrvatom se obeta 
davek na nepremičnine
Nepremičninski davek na Hrvaškem ne bi bistveno vplival na posel, 
špekulacije so pretirane, je prepričan direktor nepremičninske agencije s Krka

Vzrok za včerajšnje osme 
predčasne parlamentarne 
volitve so bile predsedni-
ške volitve, ki so bile ravno 
tako včeraj. Vladajoči desni 
stranki VMRO-DPMNE pre-
miera Nikole Gruevskega in 
njeni koalicijski partnerici 
DUI (Demokratična unija za 
integracijo) se ni uspelo do-
govoriti o skupnem predse-
dniškem kandidatu.

Albanska DUI je nasprotovala se-
danjemu predsedniku Gjorgju 

Ivanovu, ker naj ne bi deloval v 
skladu z interesi vseh prebivalcev 
Makedonije, VMRO-DPMNE pa 
se je kljub temu odločila podpreti 
Ivanova. Tako so poslanci 5. mar-
ca izglasovali razpustitev parla-
menta. Za 123 poslanskih sede-
žev v parlamentu oziroma sobra-
nju sta se potegovala 1.402 kandi-
data na 14 listah petih koalicij in 
devetih političnih strank.

Ravno tako so Makedonci 
včeraj volili predsednika. V dru-
gem krogu se je poleg omenjene-
ga Ivanova za mandat potegoval 

kandidat socialdemokratov (So-
cijaldemokratski savez) Stevo 
Pendarovski.

Interes za glasovanje iz 
tujine trikrat večji
Letos se je občutno povečalo za-
nimanje za glasovanje iz tujine 
v primerjavi s prejšnjimi parla-
mentarnimi volitvami leta 2011, 
ko je država volilna komisija odo-
brila prošnje 7.214 izseljencev. Le-
tos je bilo takih 23.150 Makedon-
cev v tujini. 

Nasprotno pa je bilo zanima-
nje za predsedniške volitve po-
razno. Državna volilna komisija je 

sporočila, da se je teden pred po-
tekom roka za glasovanje iz tuji-
ne  prijavilo le 799 izseljencev po 
vsem svetu.

Igra s številkami – koliko je 
izseljencev?
Druga velika težava je samo števi-
lo makedonskih izseljencev, ki se 
razlikuje od ustanove do ustano-
ve. Ministrstvo za notranje zade-
ve govori o približno 125 tisoč ose-
bah, agencija za izseljenstvo celo 
o 433.323 osebah, državna volil-
na komisija pa je nedavno »očis-
tila« seznam in ima zdaj na njem  
le 68 tisoč izseljenih Makedoncev. 

Uradne izide volitev bo volil-
na komisija objavila v ponede-
ljek ali torek.

Makedonci v pričakovanju izida dvojnih volitev
Ǫ Katerina SinadinovSKa, Sabina dizdarević
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Denis Šikljan, direktor Euro Immobiliena
Že ob vstopu v EU se je špekuliralo 
o bumu prodaje nepremičnin na 
Hrvaškem, a se ta bum seveda ni 
zgodil. Enako menim, da davek na 
nepremičnine ne bi bistveno vplival na 
rast ali upad prodaje.

Berete del vsebine 
regijskega portala z 
informacijami in pri-
ložnostmi v regiji, ki 
ga prebirajo v več kot 
2.500 podjetjih v 6 
državah JV Evrope.
www.biznis-plus.com


