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Povzetek
Magistrsko delo obsega problematiko in dileme pri obdavčitvi dohodkov iz kapitala, s poudarkom na
obrestih. V uvodu sem se opredelila do samega davčnega sistema v Republiki Sloveniji ter podrobno
opisala samo davčno obveznost zavezancev za davek ter način izpolnitve le-te. Nadalje sem
predstavila, kako so po Zakonu o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2)1 davčno obravnavani dohodki
fizičnih oseb. Predmet obdavčitve dohodnine so namreč vsi dohodki fizične osebe, ki jih je le-ta
pridobila v enem davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu. Za lažje razumevanje same vsebine
sem predstavila pojem rezidentstva Republike Slovenije, ki predstavlja v sistemu obdavčitve z
dohodnino pomembno

dejstvo, saj lahko zavezanca zaradi določenega statusa (rezidentstva,

državljanstva) ali vira dohodka opredeli kot plačnika davka oz. zavezanca za sam davek. Zaradi
obdavčitve rezidenta po načelu »svetovnega dohodka«, dolžan je namreč plačati davek za dohodke z
virom v in izven Slovenije, se prav pogosto zgodi, da je tako z vidika davčnih obveznosti strožje
obravnavan. Ob izplačilu enega samega dohodka, sta mu le-tega obdavčili dve državi. Posledice
takšnega dvojnega obdavčenja so države želele zajeziti predvsem s sprejetjem mednarodnih pogodb
o izogibanju dvojnega obdavčenja, podpisnica mnogih je tudi Republika Slovenija.
V nadaljevanju magistrskega dela sem se opredelila do dohodkov iz kapitala, katerih kategorija so
tudi obresti. Le-te sem kot prvo kategorijo dohodkov iz kapitala še bolj sprecifično opisala. Uvodoma
sem naštela obresti, ki so zakonsko taksativno navedene, saj so le-te obresti podvržene obdavčenju z
dohodnino. Obdavčljive obresti so namreč splošno opredeljene kot vsako nadomestilo, ki ne
predstavlja vračila glavnice iz finančno dolžniškega razmerja, vključno z nadomestili za tveganje ali za
zmanjšanje vrednosti glavnice iz finančno dolžniškega razmerja zaradi inflacije. Dohodki iz kapitala se
za razliko od ostalih kategorij dohodkov fizičnih oseb ne vključujejo več v letno dohodninsko
napoved, niti se več ne vštevajo v letno davčno osnovo za izračun dohodnine, ker se izračunana in
plačana dohodnina od teh dohodkov šteje za dokončni davek. Ti dohodki se obdavčujejo po
proporcionalni stopnji, ki je načeloma 25 odstotna, koriščenje davčnih olajšav pa ni možno.
V tem jedru magistrskega dela sem natančneje raziskala različne davčne osnove, ki so podlaga za
nadaljno obdavčitev obresti. Le-te so za posamezne vrste obresti precej različne, identična jim je zgolj
davčna stopnja. V osrednjem delu naloge sem se posvetila tudi načinu izpolnitve davčne obveznosti iz
naslova obdavčitve obresti, saj ZDoh-2 uzakonja dva različna načina izpolnjevanja le-te oz. samega

1

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 –
ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US,50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17)75/12, 94/12, 52/13 – odl.
US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17).
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izračuna in načina plačila davka za davčnega zavezanca. Na koncu sledi še podrobnejša analiza
posameznih vrst obresti, kot obdavčljivih dohodkov po Zdoh-2 ter razprava glede morebitnih razlik ali
izjem med njimi ter takšen vpliv ima morebiti to na samo davčno obravnavo.

Ključne besede:
Zakon o dohodnini, dohodki fizičnih oseb, obdavčitev fizičnih oseb, dohodnina, davek, dohodki iz
kapitala, obresti kot dohodek fizične osebe
UDK: 336.226.142.2(043.3)

iv

Problems and dillemas in the taxation of the income from
capital, with emphasis on interest (Abstract)
The master's thesis covers problems and dilemmas in the taxation of the income from capital, with
emphasis on interest. In the introduction, I have defined the tax system of the Republic of Slovenia
and described in detail the tax liability of taxpayers and the method of fulfilling it.
In addition, I presented how the Personal Income Tax Act (ZDoH-2) taxed the income of individuals.
The subject of taxation of personal income tax is all the income, which the person acquired or
achieved in one tax year, which is equal to the calendar year. In order to understand the content
better, I presented the concept of residence of the Republic of Slovenia, which represents a decisive
fact in the system of taxation of personal income tax and which determines the person as a taxpayer,
due to his certain status (residence, citizenship).
Due to the taxation of a resident on the basis of the principle of "world income", he is obliged to pay
income tax with sources in and outside Slovenia. Therefore, when a taxpayer receives one income, it is
taxed by two individual countries. In order to avoid such double taxation, the countries have signed
international agreements on the avoidance of double taxation, and the Republic of Slovenia is also a
signatory many of them. In the continuation of the master's thesis, I described more precisely the
income from capital, the category of which are interest. In the beginning, I listed all the interest, that
are listed in the Income Tax Act as a subject of taxation with income tax. Taxable interest are
generally defined as any compensation that does not constitute repayment of the principal, including
risk compensation or to reduce the value of the principal from due to inflation. Income from capital is
no longer included in the annual income tax return, nor are they counted into the annual tax base for
calculating personal income tax, since the calculated and paid income tax from these incomes is
considered to be a definitive tax. These incomes are taxed at a proportional rate, with a tax rate of 25
percent. When calculating the tax, tax deductions can not be used. Further on, I examined the
various tax bases, that are the basis for further taxation. The tax bases are quite different for each
type of interest, they share only the same tax base. I also described two different ways of fulfilling the
tax liability. At the end there is even more detailed analysis of individual types of interest, and a
discussion of possible differences or exceptions between them.

Key words:
Income Tax Act, personal income tax, income from capital, taxes, interests as income.
UDK: 336.226.142.2(043.3)
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1. UVOD
Že v obdobju antične Grčije so morali premožnejši prebivalci za organizacijo in razporeditev stroškov
za javne dejavnost, plačevati razne javne dajatve, kar je predstavljalo časti vredno delo. Z razvojem
sodobnega sveta pa so postajale davščine vse bolj kompleksne in zapletene. Danes je v davčni sistem
vključen že skoraj vsak državljan. Zakonsko je namreč določeno, da se že novorojenčku podeli davčna
številka, ki je v Zakonu o finančni upravi (ZFU)2 opredeljena kot osemmestni identifikacijski znak, ki
opredeli osebo kot davčnega zavezanca, ta številka pa se kasneje uporablja za vse njegove nadaljne
davčne obveznosti.3 Tako nas davki spremljajo od rojstva do smrti, četudi si tega ne bi želeli. Ravno
zato se moramo državljani dovzetno poučiti o pravnih pravilih, saj je plačevanje davkov ena izmed
obveznosti, ki je zakonsko določena in zahteva dovzetno izvrševanje. V nasprotnem primeru lahko
sledi tudi kazen v obliki globe.
Magistrsko delo obsega problematiko in dileme pri obdavčitvi dohodkov iz kapitala, predvsem s
poudarkom na obrestih. Opredelila bom samo zakonsko ureditev davka na dohodke fizičnih oseb,
med katere spada institut same magistrske naloge, obdavčitev dohodka iz kapitala. V samem jedru te
naloge pa sem raziskala točno določen dohodek iz kapitala, ki ga je ZDoh-2 opredelil kot dohodek, ki
ga je potrebno obdavčiti in sicer obresti. Dohodek iz kapitala spada med dohodke fizičnih oseb oz.
natančneje ga uvrščamo pod dohodnino. Splošno načelo opredeljuje dohodnino kot davek, ki se
nanaša na celoten leten dohodek davčnega zavezanca, saj se v okviru določanja davčne osnove
upošteva celota vseh njegovih letnih prihodkov. Predmet same obdavčitve dohodnine so tako v
skladu s 15. členom ZDoh-2 vsi dohodki fizične osebe, ki so bili pridobljeni oziroma doseženi v enem
davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu. Dohodke predstavljajo vsi dohodki4 in dobički, ne glede
na vrsto, razen tistih dohodkov, ki se ne štejejo za dohodke po tem zakonu5 ( natančneje so
opredeljeni v 19. členu ZdoH-2) ali tisti dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine.6 Slednji so
taksativno našteti in opredeljeni od 20. do 32. člena istega zakona.

2

Zakon o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14), z dne 31. marca 2014.
Povzeto po Vpis fizične osebe v davčni register (Pridobitev davčne številke za fizično osebo), Finančna uprava Republike
Slovenije, 1. izdaja, april 2015, URL:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Vpis_v_davcni_register_in_davcna_s
tevilka/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Vpis_fizicne_osebe_v_davcni_register.pdf, str.3, dne 3.3.2018.
4
Vsako izplačilo oziroma prejem dohodka, ne glede na obliko, v kateri je izplačan oziroma prejet.
5
Primeroma: dediščine, dobitki od iger na srečo, volila, razen tistih, ki jih fizična oseba prejme v zvezi z opravljanjem
dejavnosti, darila, prejeta od fizične osebe, ki ni delodajalec prejemnika, itd.
6
Primeroma: denarne pomoči, ki jo posameznik prejme zaradi naravne in druge nesreče, subvencije, ki pripada mladi
družini, enkratne denarne pomoči, starševskega dodatka in pomoči ob rojstvu otroka, ...itd.
3
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V ZDoh-2 je določeno, da se v letno dohodninsko napoved (preko letne davčne osnove in sistema
sintetične obdavčitve preko progresivnih stopenj po dohodninski lestvici), ob upoštevanju davčnih
olajšav, vključujejo naslednji dohodki fizičnih oseb: 7
dohodek iz zaposlitve;
dohodek iz dejavnosti, pri katerem se dohodek ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov
in dejanskih odhodkov;
dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti;
dohodek iz prenosa premoženjske pravice ter drugi dohodki.

Davek na dohodek iz kapitala pa predstavlja sistem cedularne obdavčitve. Dohodki iz kapitala se
namreč vse od leta 2006, po zakonski spremembi, ne vključujejo več v letno dohodninsko napoved,
ker se izračunana in plačana dohodnina od navedenega dohodka šteje kot dokončni davek.8 Ti
dohodki se obdavčujejo z dohodnino po proporcionalni zakonski stopnji, davčne olajšave pa se ne
upoštevajo.9 Tukaj gre za sistem obdavčitve posameznih vrst dohodkov fizične osebe, kjer so
obdavčene posamezne samostojne vrste davkov. Davčna osnova se namreč za vsako vrsto davka
posebej ugotovi in uporabi.10
V sami magistrski nalogi se bom tako nadalje opredelila do samega izračuna omenjenega davka ter
načina plačila same obveznosti. Plačilo davka je namreč ena izmed obveznosti, ki spada pod splošno
davčno obveznost. Ta obveznost plačila dohodnine je v slovenski zakonodaji z ZDoh-2 določena tako
za rezidenta in rezidentko (v nadaljevanju rezident), tako kot nerezidenta in nerezidentko (v
nadaljevanju nerezident) Republike Slovenije (v nadaljevanju RS). Prav ta status je odločilen pri sami
obveznosti plačila davka oz. vrsti samega plačila, zato se bom v nalogi natančneje opredelila do
pojma rezidentstva. Rezident RS je namreč zavezan za plačilo dohodnine od »svetovnega dohodka«;
to je od dohodka z virom v in izven RS. Nerezident RS pa je medtem zavezan za plačilo dohodnine od
dohodka samo z virom v Sloveniji. Skupna jima je tako obveznost plačila dohodnine na dohodek, ki
ima vir v Sloveniji, rezident pa ima nato še nadaljno obveznost plačila davka na dohodek z virom izven
Slovenije. Sam institut rezidentstva je tako podrobneje opredeljen v 6. členu Zdoh-2, kjer so našteti
pogoji za pridobljen status rezidentstva.

7

Prvi odstavek 109. člena ZDoh-2.
Obračuna se enkrat letno (enkratno) oz. cedularno.
9
Povzeto po Dohodnina - Dohodek iz kapitala, Finančna uprava Republike Slovenije, URL:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/dohodnina_dohodek_iz_kapitala/, dne 3.3.201810
Povzeto po Kobal Aleš, Dohodnina po novem, Davčni institut, Maribor 2004, str. 26.
8
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Rezidenti ene države pa so lahko hkrati tudi rezidenti druge države, po njihovi nacionalni zakonodaji
ter tako podvrženi njihovim davčnim pravilom in obveznostim. V izogib takšnem dvojnemu
obdavčenju je RS sklenila vrsto mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in
premoženja, ki predstavlja dvostranske ukrepe za izogib dvojnemu obdavčevanju. V mednarodnih
pogodbah so določena tudi posebna pravila v zvezi z obdavčenjem obresti, ki nastanejo v eni državi
pogodbenici in se izplačajo rezidentu druge države pogodbenice.
V osrednjem delu magistrskega dela bo večinski poudarek na prvi kategoriji dohodkov iz kapitala in
sicer obrestih. Poleg te kategorije le-to sestavljajo še naslednji dohodki fizičnih oseb:11
obresti;
dividende;
dobiček iz kapitala; za kapital se štejejo:
o

nepremičnina, ne glede na to, ali je bila odsvojena v spremenjenem ali
nespremenjenem stanju,

o

vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah
organiziranja,

o

investicijski kuponi.

ZDoh-2 pa še natančneje določa, katere obresti se štejejo kot dohodki fizičnih oseb, ki jih je potrebno
obdavčiti, kot dohodek iz kapitala. Katere obresti se štejejo kot takšne, je natančneje našteto v 81.
členu ZDoh-2. Obdavčljive obresti so v skladu z drugim odstavkom tega člena splošno opredeljene kot
vsako nadomestilo, ki ne predstavlja vračila glavnice iz finančno dolžniškega razmerja, vključno z
nadomestili za tveganje ali za zmanjšanje vrednosti glavnice iz finančno dolžniškega razmerja zaradi
inflacije. Prvi odstavek 81. člena ZDoh-2 pa natančneje poimenuje posamezne vrste obresti, ki so kot
dohodki fizične osebe podrejeni obdavčenju v okviru dohodka iz kapitala. Le- te so naslednje:
obresti od posojil,
obresti od dolžniških vrednostnih papirjev,
obresti od zamenljivih dolžniških vrednostnih papirjev,
obresti od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah ter drugih podobnih finančnih
terjatev do dolžnikov,
dohodek iz oddajanja v finančni najem,
dohodek iz življenjskega zavarovanja (razen izjem),

11

Glej 80. člen ZDoh-2.
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dohodek iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega po pokojninskem načrtu, ki ni
vpisan v posebni register,
dohodek iz prostovoljnega pokojninskega zavarovanja,
dohodek, dosežen na podlagi delitve prihodkov investicijskega sklada v obliki obresti,
vsako nadomestilo, ki ne predstavlja vračila glavnice iz finančno dolžniškega razmerja,
vključno z nadomestili za tveganje ali za zmanjšanje vrednostni glavnice iz finančno
dolžniškega razmerja zaradi inflacije,
diskonti, bonusi, premije in podobni dohodki iz finančno dolžniškega razmerja ali dogovora, ki
se nanaša na finančno dolžniško razmerje.
Obresti, ki v skladu z ZDoh-2 predstavljajo dohodek fizične osebe, so po tem zakonu dosežene ter
tako predmet obdavčitve, ko so prejete oz. izplačane ali na kak drugačen način dane na razpolago
fizični osebi v davčnem letu. Nadalje so neobdavčljivi dohodki v obliki obresti našteti v 82. členu
ZDoh-2, v nadaljnih členih pa so urejene splošne in posebne določbe o določanju davčne osnove za
dohodke v obliki obresti. Splošna določba iz 83. člena ZDoh-2 veleva, da predstavljajo davčno osnovo
kar dosežene obresti, vendar pa za posamezne vrste obresti zakon v nadaljnjem členu določa
posebna pravila za ugotovitev davčne osnove.
Raziskala bom tudi, kakšna sta postopka izračuna in plačila dohodnine od samih obresti (kot dohodka
iz kapitala, ki je urejen v osmem poglavju ZDoh-2). Splošno pravilo je namreč, da razlikujemo dve vrsti
napovedi dohodnine od obresti, in sicer:12
napoved od obresti na denarne depozite,
napoved za vse druge obresti.
Opisala bom način izpolnitve davčne obveznosti zavezanca oz. natančneje sam postopek predložitve
napovedi za odmero dohodnine od obresti. Izračun dohodnine od doseženih obresti se opravi na
podlagi davčnega obračuna z davčim odtegljajem ali pa z odmero dohodnine. V magistrski nalogi bom
predstavila tudi evropsko zakonodajo, ki neposredno vpliva na davčni sistem v RS. Tukaj je
pomembna predvsem Direktiva Sveta (EU) 2015/2060.13

12

Povzeto po Davki na 1,2,3 za fizične osebe, Obdavčite obresti, Finančna uprava Repubike Slovenije, URL:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Uvodne_strani/Prebivalci/davki123.pdf, str. 24, dne 5.5.2018.
13
Direktiva Sveta (EU) 2015/2060 z dne 10. novembra 2015 o razveljavitvi Direktive 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka
od prihrankov v obliki plačil obresti, Uradni list Evropske unije, L 301/1.
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2. DAVČNI SISTEM REPUBLIKE SLOVENIJE
Davčni sistem je v RS del večjega kompleksnejšega sistema javnega sektorja, natančneje del javno
finančnega sektorja. Sistem ima določeno solidarnostno noto, saj v svoji prerazdelitveni funkciji skrbi
za razdelitev dohodkov med vse prebivalce, tako revnejše, kot tudi med ljudi višjega finančnega sloja.
Skupni znesek pobranih davkov (poleg prispevkov in trošarin) predstavlja pomemben finančni vir
sredstev v proračunu RS. Potrebna sredstva za delovanje javnega sektorja v določeni meri
doprinesejo prav državljani, v obliki obveznih davščin. Tako je denimo v Sloveniji delež davkov in
socialnih prispevkov v letu 2014 predstavljal kar 37% bruto domačega proizvoda (BDP).14
Splošno pravilo veleva, da predstavlja davčni sistem skupek vseh možnih davčnih oblik neke države.
Pod davčne oblike si lahko predstavljamo davke, takse, dotacije, nadomestila, subvencije.15 V RS
poznamo sistem neposredna in posrednega obdavčenja. Pod prvega spadajo obdavčitve dohodka
pravnih oseb ter obdavčitev dohodkov fizičnih oseb oz. dohodnina, med katere spadajo naslednji
dohodki:
dohodek iz zaposlitve,
dohodek iz dejavnosti,
dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti,
dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice,
dohodek iz kapitala,
drugi dohodki.
Sistem posrednih davkov pa predstavljajo davek na dodano vrednost, trošarine, davek na motorna
vozila, davki na mednarodno trgovino, davek na promet nepremičnin, nadomestilo za uporabo
stavbnih zemljišč, davek na dediščine in darila, itd. Ta sistem predstavljajo predvsem davki na
potrošnjo. To so javne dajatve, ki se plačujejo od različnih vrst blaga ali storitev in sicer neposredno
ob nabavi blaga oz. plačilu storitev.16 Davčni sistem je pomemben predvsem za sofinanciranje
socialnega zavarovanja, saj se s plačili prispevkov za socialno varnost financirajo obvezna socialna
zavarovanja. Ta sistem deluje na principu obveznega vključevanja oseb, ki so v določenem statusu oz.
v določenem razmerju (npr. delovnem razmerju).17 Če je splošnost obdavčitve formalni pogoj

14

Povzeto po Breme davkov kot delež v BDP pod povprečjem EU, Delo, URL:
http://www.delo.si/gospodarstvo/finance/breme-davkom-kot-deleza-bdp-pod-povprecjem-eu.html, dne 19.02.2018.
15
Povzeto po Kovač Matjaž, Davki od A do Ž, Primath, Ljubljana, 2008, str. 17.
16
Povzeto po Kovač Matjaž,… o.c., str. 34.
17
Povzeto po Kovač Matjaž,… o.c., str. 43.
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pravičnosti, je enakomernost davčne obremenitve materialni pogoj pravične obdavčitve. Le-ta svoj
institucionalni smisel predstavlja v dveh alternativnih pristopih, in sicer v načelu koristi in v načelu
sposobnosti plačila davka. Slednje je v davčnem sistemu opredeljeno kot vsesplošno sprejeto načelo
pravičnosti. Da je davčni sistem pravičen, mora hkrati izpolnjevati dve zahtevi: 18
zahteva po horizontalni pravičnosti (osebam z enako ekonomsko močjo naj se pripišejo
enake davčne obveznosti), in
zahteva po vertikalni pravičnosti (davčna obveznost naj bo višja za osebe z boljšo
ekonomsko močjo, kot za osebe s manjšo).
Enostavneje lahko poudarimo, da predstavlja načelo davčne pravičnosti idejo, da naj davek plačujejo
ob upoštevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsi, ki so ekonomsko sposobni in sicer
primerno tej sposobnosti.19

2.1.

DAVČNA OBVEZNOST

Zavezanec za davek ima v skladu z Zakonom o davčnem postopku (v nadaljevanju ZdavP-2)20 davčno
obveznost plačila zneska davka na način in pod pogoji, ki jih določa zakon. Splošno pravilo je, da se
lahko obveznost plačila davka davčnemu zavezancu pripiše samo na podlagi zakona in ne z drugimi
podzakonskimi predpisi. Zakon je davčno obveznost predpisal kot zakonsko obvezo, ki se mora
izpolniti, ne glede na druge obveznosti, ki jih morebiti mora izpolniti zavezanec. Zavezanec mora
izpolniti obveznost od trenutka, ko je le-ta nastala. Slednje se zgodi, ko preteče zadnji dan obdobja,
za katerega se davek ugotavlja. Obveznost pa lahko namesto zavezanca za davek izpolne tudi tretja
oseba, s tem pa ne pridobi njegovih pravic. Izpolnitev davčne obveznosti ni možno preložiti, saj se
narekuje obvezna izpolnitev v zakonsko predpisanem roku ter preneha obstajati z izpolnitvijo,
odpisom ali zastaranjem.21

18

Povzeto po Kobal Aleš, ... o.c., str. 23.
Povzeto po Škof Bojan, Wakounig Marian, Tičar Bojan, Jerman Saša, Kobal Aleš, Ferčič Aleš, Davčno pravo, Pravna
fakulteta Maribor, 2007, str.92.
20
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 –
ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15,63/16, 69/17 in 13/18 – ZJF-H).
21
Povzeto po Kovač Matjaž,… o.c., str.54.
19
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2.1.1.

NAČIN IZPOLNITVE DAVČNE OBVEZNOSTI

Zakon22 narekuje različne načine izpolnitve davčne obveznosti, splošno pravilo pa je, da mora davčni
zavezanec sam, s svojo aktivnostjo izračunati davek, ki ga mora poravnati in sicer na podlagi
ugotovljene davčne osnove, davčnih olajšav in stopenj. Izjemoma pa se lahko prenese izračun davka
na davčni organ ali na plačnika davka. Tako so zakonsko predpisani trije različni načini izpolnitve
davčne obveznosti:23
-

davčni obračun (davčni zavezanec sam izračuna in plača davek);

-

obračun davčnega odtegljaja (davek izračuna, odtegne in plača plačnik davka);

-

odločba o odmeri davka (davčni organ ugotovi davek, ki ga plača zavezanec sam).

Davčni obračun predstavlja primaren in najbolj splošen način izpolnitve obveznosti, kjer zavezanec
sam izračuna davek. Davni obračun mora zavezanec predložiti tudi v primeru, če je v skladu z
zakonskimi pravili oproščen plačila davka ali če ugotovi, da mu davčna obveznost sploh ni nastala.
Obračun davčnega odtegljaja je druga vrsta načina izpolnitve davčne obveznosti. Takšen način
izpolnitve je predpisan za določene vrste davkov, kjer plačnik davka za davčnega zavezanca sam
ugotovi davčno osnovo, davčne olajšave, davčne stopnje, mu davek odtegne ter ga tudi plača. Takšen
odtegljaj davka pa mora seveda plačnik v predpisanem roku predložiti davčnemu organu, kakor tudi
davčnemu zavezancu, kateremu je odtegnil davek. Plačnik davka ima torej za zavezanca obveznost
plačati davek v zakonsko predpisanem roku, obveznost pa se zavezancu zmanjša za višino
odtegnjenega davka. V tem primeru je opisani plačnik davka pravna oseba, združenje oseb ali fizična
oseba, ki opravlja dejavnost, ki izplača dohodek, za katerega je zakon predpisal odtegnitev in plačilo
davčnega odtegljaja.24 Zadnji primer načina izpolnitve pa se navezuje na odločbo o odmeri davka. Leto izda davčni organ na podlagi davčne napovedi davčnega zavezanca ali pa v postopku davčnega
nadzora. Davčni zavezanec mora oddati davčno napoved v za to predpisanem roku in v njej navesti
vse podatke, ki so potrebni, da mu lahko organ odmeri ustrezen davek. Zavezanci morajo biti k oddaji
napovedi pozvani z javnim pozivom, v kolikor pa se davek odmeri od letne osnove, davčni organ
ugotovi davek v odmerni odločbi, brez potrebne napovedi zavezanca.25 Plačnika davka opredeljuje
prvi odstavek 58. člena ZdavP-2.26

22

ZdavP-2.
Povzeto po Kovač Matjaž,… o.c., str. 55.
24
Povzeto po Kovač Matjaž,… o.c., str.57.
25
Povzeto po Kovač Matjaž,… o.c., str. 58.
26
Plačnika davka mora kumulativno izpolnjevati tri pogoje: 1. pogoj pravnoorganizacijske oblike (oseba je pravna oseba
oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost), 2. oseba je rezident Slovenije ali nerezident Slovenije, ki ima
23
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3. DOHODNINA PO ZAKONU O DOHODNINI
SPLOŠNO

3.1.

Slovenska zakonodaja je poimenovala davek od dohodka fizičnih oseb dohodnina. Splošno načelo
opredeljuje dohodnino kot davek, ki se nanaša na celoten leten dohodek davčnega zavezanca, saj se
v okviru določanja davčne osnove upošteva celota vseh njegovih letih prihodkov. Predmet same
obdavčitve z dohodnino so tako v skladu s 15. členom ZDoh-2 vsi dohodki fizične osebe, ki so bili
pridobljeni oziroma doseženi v enem davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu.27 Dohodnino
teoretiki poimenujejo tudi osebni davek, ker mu obveznost plačila nalagajo zavezančeve osebne
okoliščine, ki jih je zakonodajalec prepoznal kot zavezo za njegovo davčno sposobnost.28 Tako se
dohodnina najbolj približuje idealu davčne pravičnosti, saj v skladu z načelom davčne enakosti nalaga
obdavčitev, ki je sorazmerna ne le objektivni gospodarski zmožnosti, temveč tudi subjektivni
gospodarski zmožnosti davčnega zavezanca.29
Med dohodke fizičnih oseb se ob upoštevanju davčnih olajšav štejejo:
dohodek iz zaposlitve;
dohodek iz dejavnosti, pri katerem se dohodek ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov
in dejanskih odhodkov;
dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti;
dohodek iz prenosa premoženjske pravice ter drugi dohodki.

3.1.1.

ZAVEZANEC ZA DOHODNINO

Slovenska zakonodaja za zavezanca za dohodnino uporablja splošni naziv rezident. Davčno
rezidentstvo oz. obvezujoč odnos zavezanca do določene države je izjemno pomembno ter v
določenih situacijah tudi usodno.30 V kolikor oseba izpolnjuje zakonske pogoje za status rezidenta, se
vzpostavi odnos med prejemnikom plačila davka (državo) in fizično osebo. Odnos najlažje opišemo
kot zakonsko obveznost do natanko te države, saj mu lahko le-ta obdavči praktično vse dohodke,

v skladu z zakonom o obdavčenju poslovno enoto nerezidenta v Sloveniji pogoj načina plačila dohodka, 3. izpolnjeni pogoji
iz točk 1 do 8 prvega odstavka 58. člena.
27
Izjemoma je lahko davčno leto drugačno kot koledarsko leto.
28
Povzeto po Kobal Aleš,… o.c., str. 26.
29
Povzeto po Kobal Aleš,… o.c., str. 27.
30
Povzeto po Ošlaj Biserka, Zakon o dohodnini z uvodnimi pojasnili, Uradni list, Ljubljana 2005, str. 40.
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kjerkoli jih ta oseba doseže.31 Kakšna so merila za izpolnjevanje pogoja rezidentstva, pa je opisano v
nadaljevanju.

3.2.

STATUS REZIDENTSTVA

Obveznost plačila dohodnine je v slovenski zakonodaji z ZDoh-2 določena tako za rezidenta, kot
nerezidenta RS. Prav ta status je odločilen pri sami obveznosti plačila davka oz. vrsti samega plačila.
Rezident RS je zavezan za plačilo dohodnine po načelu svetovnega dohodka; to je od dohodka, ki ga
prejme v in izven RS oz. z virom v in izven RS. Nerezident RS pa je medtem zavezan za plačilo
dohodnine od dohodka samo z virom v Sloveniji. Tako opažamo, da je glavni kriterij opredelitve
osebe, ki bo plačnik davka, geografske narave. Osnovno pravilo je torej, da so dohodki obdavčeni
tam, na katerem ozemlju so nastali, bili izplačani ali prejeti, torej imeli svoj vir. Države pa so se
odločile, da to ni dovolj, zato so pojem davčne obveznosti navezale na rezidentstvo osebe oz. na
dejstvo ali ta oseba tudi biva v tej državi in tako uporablja javne dobrine, ki jih mora financirati država
iz svojih sredstev.32 Zato je pojem rezidentstva širši od samega pojma državljanstva.
Nadalje pa 6. člen ZDoh-2 določa pogoje, pod katerimi je rezident RS zavezan za plačilo dohodnine po
t.i. »načelu obdavčitve po svetovnem dohodku«. To načelo pomeni, da je obdavčen z dohodnino za
vse dohodke, ki jih je dosegel v in tudi izven Slovenije. Za pridobitev statusa rezidenta morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji (iz omenjenega 6. člena):
osebe z uradno prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji,
javni uslužbenci Republike Slovenije, zaposleni v tujini oziroma osebe, ki so bile rezidenti
Slovenije in bivajo izven Slovenije zaradi zaposlitve v institucijah Evropskih skupnosti,
Evropski centralni banki, Evropski investicijski banki ali Evropskem investicijskem skladu,
rezidenti Slovenije, ki bivajo izven Slovenije zaradi opravljanja funkcije poslanca v Evropskem
parlamentu,
osebe z običajnim bivališčem ali središčem svojih osebnih in ekonomskih interesov v
Sloveniji,
osebe, ki so v kateremkoli času v davčnem letu prisotne v Sloveniji več kot 183 dni.
Posplošeno lahko trdimo, da v slovenskem davčnem prostoru poteka plačevanje dohodnine tako: 33

31

Povzeto po Ošlaj Biserka, Zakon o dohodnini z uvodnimi pojasnili, … o.c., str.40.
Povzeto po Ošlaj Biserka, Zakon o dohodnini z uvodnimi pojasnili, …. o.c., str.40.
33
Povzeto po Ošlaj Biserka, Zakon o dohodnini z uvodnimi pojasnili, … o.c., str.42.
32

9

1. za v RS dosežen (prejet, izplačan) dohodek, katerega zakon določa kot obdavčenega, bo
morala vsaka fizična oseba (bodisi rezident ali nerezident) plačati slovensko dohodnino ter
pri posameznih vrstah davka tudi akontacijo dohodnine,
2. poleg obveznosti iz prve točke pa ima rezident Slovenije še dodatno obveznost in sicer plačilo
davka za dohodke dosežene v tujini, ki jih slovenska zakonodaja določa kot obdavčljive tuje
dohodke.
Status rezidentstva se individualno ter formalno ugotovi posamezno za vsak primer posebej in sicer
pri pristojnem finančnem uradu.34 Vsaka država preko svojih finančnih organov nato s svojim
rezidentom opravi letni dokončen obračun davka, problem pa lahko nastane pri v tujini že plačanih
(odtegnjenih) davkih ob izplačilu dohodka. Pomembno vprašanje namreč je, ali te v tujini že plačane
davke država upošteva ali ne, ali pa jih tako obdavči še enkrat. Odpravo dvojnega obdavčenja
rezidentovih dohodkov z virom izven RS pa je slovenska zakonodaja skušala urediti v členih od 136.
do 141. ZDoh-2.
V primeru, ko nerezident RS tukaj prejme obdavčljiv dohodek , RS pa je z njegovo državo sklenila
sporazum o dvojnem obdavčevanju, ima le-ta v skladu z ZdavP-2 možnost uveljavljati pravice iz 2.
podpoglavja III. B poglavja, z naslovom uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju
dvojnega obdavčenja.

3.3.
DILEME PRI UGOTAVLJANJU REZIDENTSKEGA
STATUSA
Pri raziskovanju samega instituta rezidentskega statusa sem pri pregledu sodne prakse naletela na
ugotovitev, da so zavezanci rezidenti RS v svojih pritožbah zoper odmere dohodnin velikokrat
zahtevali, da se jim iz razlogov selitve v tujino ali zgolj opravljanja dela v tujini, podeli status
nerezidenta za davčno obravnavo. Slednje ni presenetljivo, saj se nerezidentu obdavčijo zgolj dohodki
v virom v Sloveniji, tisti izven nje pa ne. Za ureditev rezidentskega statusa v Sloveniji (morebiti za
prihod v samo državo ali odhod izven nje) je potrebno pri pristojnem davčnem organu vložiti vlogo za
ugotovitev rezidentskega statusa z ustreznimi dokazili.35 Sodišča si v sporih glede ugotavljanja statusa

34

Povzeto po Vprašanja in odgovori – rezidenti države pogodbenice, Finančna uprava Republike Slovenije, 4. izdaja,
februar 2017, URL:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Mednarodno_obdavcenje/Vprasanja_in_odgov
ori/Vprasanja_in_odgovori_4_izdaja_Rezidenti_drzave_pogodbenice.pdf, str.16., dne 3.3.2018.
35
Vprašalnik: ugotovitev rezidentskega statusa- odhod iz republike Slovenije, Finančna uprava Republike Slovenije, URL:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Mednarodno_obdavcenje/Obrazci/Vprasalnik_
Ugotovitev_rezidentskega_statusa_-_odhod_iz_Republike_Slovenije.pdf, dne 10.5.2018.
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rezidentstva pomagajo z razlago zakona ZDoh-2 ter ustreznih mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila
RS za namene reševanja dilem glede samega rezidentstva ter dvojnega obdavčenja. Tako je Upravno
sodišče Republike Slovenije v sodbi I U 1687/2016-1536 odločilo, da je za dodelitev statusa rezidenta
odločilno že dejstvo, da zavezanec izpolnjujejo vsaj eden formalni pogoj iz 6. člena ZDoh-2. V kolikor
ga izpolnjuje, se šteje za rezidenta, morebitne pritožbe, ki bi to dejstvo izpodbijale, tukaj ne pridejo v
upoštev. Na slednje trditve se je oprlo Upravno sodišče RS tudi v sodbi I U 952/2014,37 v kateri je
odločalo v sporu ugotavljanja statusa rezidentstva zavezanca. Iz sodbe izhaja, da je davčni organ na
prvi stopnji pravilno ugotovil, da je tožnik za davčne namene tako rezident RS, kot tudi države
Nemčije. Status je primarno ugotavljal na podlagi izpolnjevanja formalnih pogojev iz 6. člena ZDoh-2
in ugotovil, da zavezanec izpolnjuje pogoj rezidentstva RS, ker ima svoje običajno bivališče ali središče
svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji. Štelo se je namreč, da posameznik središča svojih
osebnih interesov ni prenesel v državo Nemčijo, kjer opravlja delo, saj je njegova družina ostala doma
v državi Sloveniji, kjer je delal in prebival pred odhodom v tujino. Tako izpolnjuje vsaj eden formalni
pogoj, zatorej se zakonsko še vedno šteje za rezidenta RS. Seveda pa lahko v takšnem primeru
zavezanec za davčne namene uveljavlja ugodnosti iz mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega
obdavčenja dohodka in premoženja, ki jo je RS sklenila z državo Nemčijo.

3.4.
MEDNARODNE POGODBE O IZOGIBANJU DVOJNEGA
OBDAVČENJA DOHODKA IN PREMOŽENJA
3.4.1.

PRAVNA NARAVA DVOJNEGA OBDAVČENJA

O institutu dvojnega obdavčenja lahko govorimo, kadar dve davčni oblasti na istem nivoju, v istem
časovnem obdobju, obdavčita z enakim ali podobnim davkom isti davčni subjekt oz. objekt. Posledica
takšnega dvojnega obdavčenja je predvsem ta, da je zavezanec strožje obravnavan, saj se znesek
davka, ki ga mora plačati znatno poveča. Tako lahko iz tega izluščimo določene kriterije, zaradi
izpolnjevanja katerih je zavezanec dvojno obdavčen: 38
-

obdavčen je isti zavezanec;

-

identičnost davčnega objekta in davka;

-

obdavčitev in plačilo davka v istem časovnem obdobju;

-

obstoj večih oblasti, ki obdavčujeta istega zavezana z istim davkom.

36

Upravno sodišče RS, sodba I U 1687/2016-1, z dne 11.04.2017.
Upravno sodišče RS, sodba I U 952/2014, z dne 26.5.2015.
38
Povzeto po Kovač Matjaž, ... o.c., str. 356.
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Z namenom izogniti se dvojnim obdavčitvam, je RS sklenila vrsto mednarodnih pogodb, katerih
namen je omejiti dvojne obdavčitve dohodkov in premoženj vseh vrst. Mednarodne pogodbe
določajo dvostranske ukrepe, ki pogodbenicam hkati dajejo pravico do obdavčitve ter določajo
morebitne omejitve pri tem. Pri tem morata državi upoštevati tudi lastno davčno zakonodajo.
Pogodba lahko eni državi omeji pravico do obdavčitve določene vrste dohodka oz. premoženja, ali pa
določi priznanje dobropisa za davek, ki je morebiti že bil plačan v drugi državi pogodbenici. Na takšen
način se preprečujejo davčne utaje, davčna diskriminacija, omogoča se reševanje davčnih sporov.
Takšna vrsta pogodbe ima v posamezn državi podpisnici prednost pred njeno domačo zakonodajo.39
Primarno je ureditev morebitne dvojne obdavčitve zavezanca odvisna od njegovega rezidentskega
statusa. Ker je po slovenski zakonodaji rezident RS zavezan za plačilo dohodnine po t.i. »načelu
obdavčitve po svetovnem dohodku«, se lahko zgodi, da bo njegov dohodek dvojno obdavčen, v
državi vira dohodka (tuja država) in tudi v državi rezidentstva (RS). V takšnem primeru je zanj davčno
najbolj »ugodno«, da ima RS z državo vira dohodka sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju
takšnega dvojnega obdavčenja. Pravica do obdavčitve dohodka je odvisna od vrste doseženega
dohodka v tujini. Pri tem je potrebno upoštevati določbe mednarodne pogodbe o:40
-

dodelitvi pravice do obdavčitve posameznega dohodka,

-

mejni stopnji obdavčitve posameznega dohodka, če je predpisana,

-

uporabi metode za odpravo dvojne obdavčitve dohodka.

V primeru, da Slovenija nima sklenjene mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja in
prejme rezident RS dohodek iz te države in se mu tovrsten dohodek tam tudi obdavči, zakon ZDoh-2
predvideva določene postopke, ki so tudi namenjeni odpravi takšne dvojne obdavčitve. Določeno je,
da se lahko od zneska slovenske dohodnine, ki se mu določi za plačilo, odšteje ustrezen znesek
odbitka davka, ki je bil plačan od dohodka z virom izven Slovenije (torej odšteje v tujini že plačan
davek). Vendar je višina odbitka odvisna od dejanskega zneska plačila davka, saj se odbitek v RS
prizna največ do višine, ki bi jo bilo potrebno plačati tudi po slovenski zakonodaji, po ZDoh-2.41

39

Povzeto po Mednarodno obdavčenje: Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in
premoženja – razdelitev pravice do obdavčitve med državama pogodbenicama, Finančna uprava Republike Slovenije, 1.
izdaja, september 2014, URL:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Mednarodno_obdavcenje/Opis/Podrobnejsi_o
pis_1_izdaja_Mednarodne_pogodbe_o_izogibanju_dvojnega_obdavcevanja_dohodka_in_premozenja__razdelitev_pravice_do_obdavcitve.pdf str.3., dne 4.3.2018.
40
Povzeto po Mednarodno obdavčenje, Brošura o mednarodni obdavčitvi posameznikov, Finančna uprava Republike
Slovenije, 3. izdaja, marec 2018, URL:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Mednarodno_obdavcenje/Opis/Podrobnejsi_o
pis_3_izdaja_Brosura_Mednarodna_obdavcitev_posameznikov.pdf, str.3 (9.5.2018).
41
Povzeto po Mednarodno obdavčenje, Brošura o mednarodni obdavčitvi posameznikov, … o.c., str.3, dne 9.5.2018.
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Rezident mora sam pri pristojnem finančnem uradu napovedati dohodke, ki jih prejme iz tujine. Roki
so določeni v ZdavP-2 in sicer so le-ti: 42
-

dohodki iz naslova obresti: do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto,

-

dohodki iz naslova obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v
skladu s predpisi v RS, in pri bankah drugih držav članic EU: do 28. februarja tekočega leta za
preteklo leto (te napovedi ni dolžan vložiti zavezanec, katerega skupni znesek v davčnem letu
doseženih obresti iz tega naslova ne presega zneska 1000, 00 EUR).

V mednarodnih pogodbah so določena tudi posebna pravila v zvezi z obdavčenjem obresti, ki
nastanejo v eni državi pogodbenici in se izplačajo rezidentu druge države pogodbenice. Kadar so
predmet obdavčitve obresti, pripada davek iz tega naslova praviloma tako državi vira (tuja država),
kot državi rezidentstva, domači državi. Pri tem je določena stopnja davka, po kateri se lahko ti
dohodki obdavčijo v državi vira. Kadar se odmeri davek od teh dohodkov v Sloveniji, se načeloma
rezidentu RS prizna odbitek tujega davka, vendar po stopnji, ki je določen v mednarodni pogodbi. Pri
tem mora biti odmerjen davek v tuji državi najmanj enak znesku davka, ki bi ga bilo treba plačati po
določbah veljavnega zakona o obdavčenju v Sloveniji.43 Pogosto pa se pripeti, da si davčni zavezanci
zaradi nepoznavanja pravnih pravil, le-ta napačno razlagajo. Tako si je v spodaj opisani zadevi tožnik
napačno razlagal pravna pravila mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja. Upravno
sodišče RS je v sodbi I U 954/2013,44 z dne 08.07.2014, odločalo o pritožbi, v kateri je pritožnik
izpodbijal odločbo slovenskega davčnega organa o naložitvi plačila dohodnine od prejetih obresti
(prejetih v letu 2007 pri izplačevalcu zavarovalnici A iz države Švedske). V sodbi sodišče navaja, da je
prvostopenjsko sodišče pravno naziranje, kjer se je sklicevalo na pravila ZDoh-2 in na Sporazum med
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Švedsko, o izogibanju dvojnemu
obdavčevanju v zvezi z davki na dohodek in premoženje (v nadaljevanju Sporazum),45 pravilno
navedlo. V slednjem Sporazumu je določeno, da se obresti, ki nastanejo v državi pogodbenici, in so
izplačane rezidentu druge države, obdavčijo le v tej drugi državi. Zato mu je davčni organ v RS izdal
odločbo o plačilu dohodnine od obresti (prejetih v letu 2007 pri izplačevalcu zavarovalnici A iz
Švedske). Pri tem pa pritožnik navaja, da se mu je ob izplačilu obresti (leta 2007, ko je že bil rezident
RS) od tega dohodka, že na Švedskem odtegnil preliminarni davek v višini 30%. V pritožbi je zato
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Povzeto po Mednarodno obdavčenje, Brošura o mednarodni obdavčitvi posameznikov, … o.c., str.5-6, dne 9.5.2018.
Povzeto po Mednarodno obdavčenje: Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in
premoženja – razdelitev pravice do obdavčitve med državama pogodbenicama,… o.c., str 4-5.
44
Upravno sodišče RS, sodba I U 954/2013, z dne 08.07.2014.
45
Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Švedsko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
v zvezi z davki na dohodek in premoženje, Uradni list SFRJ-MP, št. 7/81, URL:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Mednarodno_obdavcenje/Zakonodaja/UL_SFR
J_MP_Svedska.pdf, dne 10.5.2018.
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ugovarjal obdavčitvi dohodka v državi rezidentstva. Pri tem se sklicuje na Sporazum, ki sicer določa
odpravo dvojnega obdavčenja v državi rezidentstva (RS) z metodo izvzetja s progresijo. Spregledal pa
je, da Sporazum slednje omogoča le, če je izplačan dohodek, ki se lahko po tem sporazumu obdavči
tudi na Švedskem. Vendar v tej obravnavani zadevi ne gre za takšen dohodek, saj se lahko po prvem
odstavku 11. člena Sporazuma obresti, nastale v državi pogodbenici, ki so izplačane rezidentu druge
države pogodbenice, obdavčijo le v državi rezidentstva. Tako bi moral tožnik v državi vira dohodka (na
Švedskem) in skladno z njeno zakonodajo, zahtevati oprostitev plačila davčnega odtegljaja, pa tega v
tem primeru ni storil. Zato v Sloveniji, kot državi rezidentstva, ne more uspeti z ugovorom načelne
prepovedi dvojnega obdavčenja.
Na pomembnost upoštevanja pravil mednarodnih pogodb je Upravno sodišče opozorilo tudi v sodbi I
U 2233/2009.46 Sodišče potrjuje mnenje drugostopenjskega organa, ki se je pravilno opredelilo do
davčne obravnave prejetega dohodka iz tujine. Kadar prejme zavezanec obresti od pravne osebe iz
tuje države, kot je to recimo Švica, je potrebno pri odmeri dohodnine od teh obresti upoštevati tudi
Konvencijo med Vlado RS in Zveznim svetom švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega
obdavčenja, v zvezi z davki na dohodek in premoženje (v nadaljevanju Konvencija).47 Obdavčitev
obresti je v navedeni Konvenciji urejena v 11. členu, kjer je v prvem odstavku določeno, da so lahko
takšne obresti, ki nastanejo v državi pogodbenici in se plačajo rezidentu druge države pogodbenice,
obdavčijo v tej drugi državi. Naslednji odstavek pa določa, da se lahko takšne obresti obdavčijo tudi v
državi pogodbenici, v kateri nastanejo, v skladu z zakonodajo te države. V kolikor pa je upravičeni
lastnik obresti rezident druge države pogodbenice, tako obračunani davek ne sme presegati 5
odstotkov bruto zneska obresti. V sklopu pravil odprave dvojnega obdavčenja pa je potrebno
upoštevati tudi 23. člen Konvencije. Le-ta rešuje situacijo, ko rezident RS v Švici ustvari dohodek, ki se
sme po tej Konvenciji tam tudi obdavčiti. V kolikor se to tudi zgodi, mu lahko RS odbije davek na
dohodek, vendar le do višine zneska istega davka, določenega v Švici.
Tudi nerezidenti, ki so zavezani za plačilo dohodnine le od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji, lahko na
podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja uveljavljajo določene ugodnosti.
Tako lahko fizične osebe (nerezidenti), ki v Sloveniji dosegajo dohodke, uveljavljajo naslednje
ugodnosti, ki jih prinašajo mednarodne pogodbe:48
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Upravno sodišče RS, sodba I U 2233/2009, z dne 15.06.2010.
Konvencija med Vlado RS in Zveznim svetom švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčenja, v zvezi z davki na
dohodek in premoženje, Uradni list MP, št., 5/137, URL: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-listrs/vsebina?urlmpid=201324, z dne 10.5.2018.
48
Povzeto po Mednarodno obdavčenje, Brošura o mednarodni obdavčitvi posameznikov, … o.c., str.8 , dne 9.5.2018.
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-

obdavčevanje obresti v državi vira (Sloveniji) po nižji stopnji, kot je zakonsko določena za to
vrsto dohodka (stopnja se giblje med 5 in 15 odstotkov).

Pri tem pa so nerezidenti oproščeni plačila dohodnine od obresti na vrednostne papirje, ki jih izdaja
RS na podlagi zakona, ki ureja javne finance ter od obresti na dolžniške vrednostne papirje, ki jih izda
gospodarska družba, ustanovljena v skladu s predpisi v Sloveniji.49
Če pa je zavezanec dvojni rezident (tj. se šteje za rezidenta Slovenije po 6. členu ZDoh-2 in tudi za
rezidenta države, s katero je Slovenija sklenila mednarodno pogodbo), se to vprašanje rešuje v okviru
dveh postopkov, in sicer v okviru uveljavljanja ugodnosti po mednarodni pogodbi v RS ali v postopku
skupnega dogovarjanja po mednarodni pogodbi.50 V kolikor se želi zavezanec izogniti dvojni
obdavčitvi, ima pravico uveljavljati ugodnosti, ki jih daje mednarodna pogodba. Ugodnosti so
oprostitev plačila davka ali znižanje plačila davka za davek, ki je očitno že bil plačan v drugi državi
pogodbenici. Vendar je za namen uporabe pravil mednarodne pogodbe potrebno najprej določiti
status rezidentstva. Status dvojnega rezidentstva in s tem uporaba prelomnih pravil iz mednarodne
pogodbe pa se presoja samo v okviru postopka uveljavljanja ugodnosti po mednarodni pogodbi ali v
okviru postopka skupnega dogovarjanja po mednarodni pogodbi.51 V kolikor se torej ugotovi, da se
zavezanec lahko šteje tudi za rezidenta države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno
pogodbo, lahko pravice iz mednarodne pogodbe uveljavlja v ustreznih postopkih odmere akontacije
dohodnine oz. odmere (letne) dohodnine. Potrebna je določena aktivnost zavezanca, da v napovedih
za odmero akontacije dohodnine in odmero dohodnine v ustrezni rubriki, v opombah oz. v prilogi
navede, da se šteje tudi za rezidenta druge države pogodbenice ter relevantno določbo iz
mednarodne pogodbe, ki določa pravico do obdavčitve napovedane vrste dohodka. Pri tem mora
predložiti tudi potrdilo tujega davčnega organa, ki potrjuje davčno rezidentstvo te države.52 Če tega
ne stori in je zavezan za plačilo v obeh državah pogodbenicah, bo temu tudi sledilo plačilo davka v
obeh državah, oz. vsaj v RS.
V kolikor pa se po pravilih mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka
ugotovi, da se zavezanec šteje samo za rezidenta druge države pogodbenice, čeprav bi se v tem času
štel za rezidenta RS po ZDoh-2, se tako ta zavezanec ne bo več štel za rezidenta Slovenije. To ureja
drugi odstavek 7. člena ZDoh-2, zavezanec pa tudi ne bo več upravičen do določenih davčnih olajšav,
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Povzeto po Mednarodno obdavčenje, Brošura o mednarodni obdavčitvi posameznikov, … o.c., str.7-8 , dne 9.5.2018.
Povzeto po Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R, Finančna uprava Republike Slovenije, str.1, URL:
http://www.zuma.si/dokumenti/Informacija_o_novostih_ki_jih_prinasa_novela_ZDoh-2R.pdf, dne 9.5.2018.
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Povzeto po Vprašanja in odgovori – rezidenti države pogodbenice, … o.c. , str.13.
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Povzeto po Vprašanja in odgovori – rezidenti države pogodbenice, … o.c., str 15.
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do katerih so upravičeni samo rezidenti Slovenije. Takšna oseba tudi ne bo več zavezana k predložitvi
medletne/letne napovedi za odmero dohodnine.53
Sodna praksa pa poudarja, da mora slovenski davčni organ svojo odločitev o rezidentstvu fizične
osebe utemeljevati na podlagi domače davčne zakonodaje in ne na določbah mednarodne pogodbe o
izogibanju dvojnega obdavčevanja. Samo na pogodbo se ne sme sklicevati niti v primerih, ko
zavezanec rezident RS izkazuje hkratno rezidentstvo tuje države, s katero ima Slovenija sklenjeno
mednarodno pogodbo.54 To je potrdilo tudi Upravno sodišče RS v sodbi I U 1687/2016-1555 z dne
11.04.2017. V tej sodbi je sodišče odločalo o tožnikovem zahtevku, s katerim je le-ta zahteval, da bi
se moral njegov status rezidentstva na prvi stopnji poleg slovenske zakonodaje, presojati tudi po
Konvenciji

o

izogibanju

dvojnega

državljanstva.

Pri

tem

prvostopenjskemu

kot

tudi

drugostopenjskemu organu očita, da nista pravilno uporabila materialnega prava in da sta z
izpodbijano odločbo storila tudi bistvene kršitve določb postopka. Upravno sodišče pa je v sodbi
pravilno pojasnilo, da je drugostopenjski organ v odločbi, s katero je tožnikovo pritožbo zavrnil,
ravnal pravilno. To je podkrepilo z dejstvom, da gre v dotični zadevi za ugotavljanje rezidentskega
statusa za davčne namene, ki se skladno z ZDoh-2 in ustaljeno sodno prakso ugotavlja izključno na
podlagi slovenske notranje zakonodaje in na podlagi njenih zakonov, v katerih v času odločanja ni
podlage za uporabo Konvencije. Na samo Konvencijo pa bi se lahko tožnik skliceval v zvezi s
konkretnimi prejetimi dohodki.

3.4.2.

UREDITEV OBRESTI PO VZORČNI KONVENCJI OECD

Pravica do obdavčitve obresti po mednarodnih pogodbah je urejena tudi v Vzorčni konvenciji
Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Vzorčna konvencija je ena izmed dveh
splošno sprejetih modelov konvencij o izogibanju dvojnega obdavčenja.56 V 11. členu slednje so
namreč določena pravila v zvezi z obdavčenjem obresti, ki nastanejo in ki jih plačuje družba, ki je
rezidentka ene države pogodbenice (npr. Slovenije), rezidentu druge države pogodbenice (npr.
Avstrije).57 Obresti, ki jih plačuje rezident ene države upravičenemu lastniku obresti, rezidentu druge
države, so na mednarodni ravni praviloma obdavčene dvakrat. Davek načeloma bremeni prejemnika
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obresti, dolžnika pa le v primeru, če se je zavezal, da bo zaradi davka plačal več obresti, kot bi jih sicer
moral.
Omenjeni 11. člen Vzorčne konvencije daje državi rezidentstva polno pravico do obdavčitve obresti,
medtem pa ima država vira to pravico omejeno. Država vira ima pravico do obdavčitve zgolj, če ima
enako pravico uzakonjeno tudi v njeni domači zakonodaji. Slednje rezultira v pravilo, da če lahko
država vira po domači zakonodaji obdavči obresti, ki nastanejo v tej državi, katere se nato plačajo
rezidentu druge države, se lahko ta pravica s to konvencijo praviloma omeji, in sicer na določen
odstotek od bruto zneska obresti.58 V prvem odstavku 11. člena je določeno, v kateri državi se
obdavčujejo obresti, ki nastanejo v eni državi pogodbenici in se nato izplačajo rezidentu druge države
pogodbenice.59 V naslednjem odstavku je določena omejena pravica države vira, da obdavči obresti,
ki nastanejo v tej državi.60 V naslednjem, tretjem odstavku je opredeljen oz. podrobneje razložen sam
pomen izraza »obresti«,61 v četrtem odstavku pa je obrazložen primer, kako se pravno razrešuje
situacija, kadar upravičeni lastnik obresti, ki je rezident ene države pogodbenice, posluje v drugi
državi, kjer obresti nastanejo preko povezave s stalne poslovno enoto.62 Nadalje je v petem odstavku
določeno pravilo v zvezi z nastankom obresti in sicer se šteje, da obresti nastanejo v državi
pogodbenici, kadar je plačnik rezident te države. V kolikor pa ima plačnik obresti v državi pogodbenici
stalno poslovno enoto, v zvezi s katero je nastala obveznost plačila obresti ter takšne obresti krije
takšna poslovna enota, se šteje, da so nastale obresti v državi, kjer je stalna poslovna enota. V
zadnjem, šestem odstavku, pa je določeno posebno pravilo za primer, ko zaradi posebnega odnosa
med plačnikom in upravičnenim lastnikom obresti ali med njima in drugo osebo, znesek obresti
presega znesek, za katerega bi se sporazumela plačnik in upravičeni lastnik, če takega odnosa ne bi
bilo.63

58

Povzeto po Ključanin Edina, Zemljič Mojca, Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja, str.
162.
59
»Obresti, ki nastanejo v državi pogodbenici in se izplačajo rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej
drugi državi.«
60
»Take obresti pa se lahko obdavčijo tudi v državi pogodbenici, v kateri nastanejo, in v skladu z zakonodajo te države, če pa
je upravieni lastnik obresti rezident druge države pogodbenice, tako zaračunani davek ne presega 10 odstotkov bruto zneska
obresti. Pristojna organa držav pogodbenic se sporazmno dogovorita o načinu uporabe te omejive.«
61
Izraz obresti predstavlja po tem členu dohodek iz vseh vrst terjatev, ne glede na to, ali so zavarovane s hipoteko in ne
glede na to ali imajo pravico do udeležbe v dolžnikovem dobičku in še posebej dohodek iz državnih vrednostnih papirjev ter
dohodek iz obveznic in zadolžnic, vključno s premijami in nagradami, ki pripadajo takim vredostnim papirjem, obveznicam in
zadolžnicam.
62
»Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če upravičeni lastnik obresti, ki je rezident držav pogodbenice,
posluje v drugi državi pogodbenici , v kateri obresti nastanejo, prek stalne poslovne enote v njen ter je terjatev, v zvezi s
katero se obresti plačajo, dejansko povezana s tako poslovno enoto. V takem primeru se uporabljajo določbe 7. člena«
63
Povzeto po Ključanin Edina, Zemljič Mojca, Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja, str.
162.
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3.5.

OBDAVČITEV NEREZIDENTOV

Splošno pravilo velja, da je fizična oseba nerezident, v kolikor ne izpolnjuje pogojev iz 6. člena ZDoh-2
oz. ga ne moremo označiti kot rezidenta. V kolikor fizična oseba izpolnjuje katerokoli okoliščino iz
omenjenega člena, jo lahko označimo kot rezident, razen če izpolnjuje dodatne pogoje iz 7. člena
ZDoh-2, ki natančneje definirajo dodatne pogoje za opredelitev fizične osebe kot nerezidenta. Torej
ne glede na 6. člen tega zakona, je zavezanec nerezident, v kolikor bo izpolnjeval naslednje pogoje:
opravlja delo kot oseba z diplomatskim ali konzularnim statusom v Sloveniji v diplomatskem
predstavništvu, konzulatu ali mednarodni misiji skupine tujih držav ali tuje države, ali je
zakonec ali vzdrževani družinski član take osebe in prebiva s to osebo, če ni slovenski
državljan;
bi postal rezident samo zaradi opravljanja dela kot funkcionar, strokovnjak ali uslužbenec
mednarodne organizacije, če ni slovenski državljan;
bi postal rezident samo zaradi zaposlitve:
a) v diplomatskem predstavništvu, konzulatu ali mednarodni misiji tuje države v Sloveniji kot
javni uslužbenec v tehnični ali administrativni funkciji brez diplomatskega ali konzularnega
statusa in ni slovenski državljan;
b) kot uslužbenec tuje države v Sloveniji v funkciji, ki ni diplomatska, konzularna ali
mednarodna, pod pogojem, da ta tuja država na podlagi vzajemnosti podobnega uslužbenca
Republike Slovenije ne šteje za svojega rezidenta;
c) kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki ali Evropski
investicijski banki, v Sloveniji;
je fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) bo bivala v Sloveniji izključno zaradi zaposlitve kot tuj strokovnjak za dela, za katera v
Sloveniji ni dovolj ustreznega kadra,
b) ni bila rezident v kateremkoli času petih let pred prihodom v Slovenijo,
c) ni lastnik nepremičnine v Sloveniji, in
d) bo bivala v Sloveniji skupno manj kot 365 dni v dveh zaporednih davčnih letih;
je fizična oseba, ki biva v Sloveniji izključno zaradi študija ali zdravljenja.64
Nerezident po tem zakonu je tudi fizična oseba, ki bi se sicer lahko v določenem davčnem obdobju
štela za rezidenta, pa se glede na mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja
dohodka, ki jo je sklenila RS, šteje samo za rezidenta druge države pogodbenice.

64

7. člen ZdoH-2.

18

3.5.1.

DIREKTIVA SVETA 2015/2060

Direktiva Sveta (EU) 2015/206065 je s svojo uveljavitvijo 10. novembra 2015 razveljavila Direktivo
Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti. Ta je bila v slovensko
zakonodajo prenesena z ZDavP-2. Namen razveljavitve Direktive Sveta 2003/48/ES je predvsem ta, da
se preprečijo obveznosti dvojnega poročanja med evropskimi davčnimi organi ter se tako prihranijo
stroški za davčne uprave in finančne institucije.66 Sprememba pa vpliva predvsem na položaj
obdavčitve dohodkov nerezidentov RS. Rezidentom države članice Evropske Unije (ki ni RS) se je tako
z razveljavitvijo Direktive Sveta 2003/48/ES odpravila oprostitev plačila dohodnine od dohodka od
prihrankov, ki imajo vir v RS in o katerih je bil plačilni zastopnik dolžan poročati davčnemu organu v
skladu z določbami poglavja, ki ureja dajanje podatkov o dohodkih od prihrankov v obliki plačil
obresti v zakonu, ki ureja davčni postopek. Vendar se sprememba uvaja zgolj za rezidenta države
članice Evropske Unije (v nadaljevanju EU), ki ni RS. Sprememba je bila v slovenski davčni sistem
uzakonjena z novelo ZDoh-2R oz. z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini, ki je
začel veljati dne 8.10.2016.67

3.6.

VIR DOHODKA

Za natančo opredelitev obsega same obdavčitve je slovenski zakonodajalec definiral vir dohodka, ki
ga natančneje opisuje ZDoh-2 v drugem poglavju. Izvor oz. vir dohodka se določa po različnih
okoliščinah, in v kolikor se opredeli, da ima dohodek vir v Sloveniji, je zavezanec prvotno podvržen
plačilu akontacije, rezidenta pa kasneje čaka še odmera dohodnine na letni ravni. Nerezident je
zavezan samo za plačilo akontacije, saj se v takšni situaciji le-ta šteje kot dokončni davek. V skladu z
8. členom ZDoh-2 ima dohodek vir v Sloveniji, če ustreza katerikoli določbi od 9. do 14. člena tega
zakona. Primeroma lahko opišemo 9. člen, ki navaja, da imata dohodek iz zaposlitve in dohodek iz
opravljanja storitev vir v Sloveniji, če se zaposlitev izvaja ali storitev opravi v Sloveniji. V kolikor sam
dohodek ne sovpada z nobenim izmed naštetih členov, dohodek nima vira v Sloveniji. Zatorej od
takšnega dohodka nerezident ne bo plačal oz. mu ne bo potrebno plačati akontacije slovenske
dohodnine. Zavezuje ga namreč samo dohodki z virom v Sloveniji.

65

Direktiva Sveta (EU) 2015/2060 z dne 10. novembra 2015 o razveljavitvi Direktive 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka
od prihrankov v obliki plačil obresti, Uradni list Evropske unije, L 301/1.
66
Povzeto po Vlada sprejela stališče RS k Predlogu za Sklep Sveta o začasni uporabi Protokola o spremembi k Sporazumu
med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti,
URL: https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9255, dne 15.2.2018.
67
Povzeto po Obdavčitev obresti - informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R, Finančna uprava Republike
Slovenije, Generalni finančni urad z dne 11. 10. 2016, URL:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_kapitala/Novice/2016
/Obresti_Informacija_o_novostih_ki_jih_prinasa_novela_ZDoh-2R.pdf, dne 3.4.2018.
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3.7.

PREDMET OBDAVČITVE

ZDoh-2 določa, da so predmet obdavčitve vsi dohodki fizične osebe, ki so bili doseženi v davčnem
letu (ki je enako koledarskemu letu). Dohodke predstavljajo vsi dohodki68 in dobički, ne glede na
vrsto, razen tistih dohodkov, ki se ne štejejo za dohodke po tem zakonu,69 ki so natančneje
opredeljeni v 19. členu ZDoh-2 ali tisti dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine.70 Slednji so
taksativno našteti in opredeljeni od 20. do 32. člena istega zakona.

3.8.

LETNE DAVČNE OSNOVE IN DAVČNE OLAJŠAVE

Kako velika je davčna obveznost zavezanca, je primarno odvisno od davčne osnove. Izračun letnega
plačila dohodnine se izvede na podlagi letne davčne osnove. V skladu s prvim odstavkom 109. člena
ZDoh-2 letna davčna osnova rezidenta v davčnem letu predstavlja vsoto vseh njegovih dohodkov, ki
jih ZDoh-2 opredeljuje kot dohodke fizičnih oseb. Dosežen dohodek pa ni čisto popolna davčna
osnova, saj se le-ta zmanjša za davčne olajšave, ki pripadajo vsakemu rezidentu. Splošna davčna
olajšava iz 111. člena ZDoh-2 namreč določa, da se vsakemu rezidentu prizna zmanjšanje letne
davčne osnove in sicer v višini 3.302,70 EUR letno, pod pogojem, da drug rezident za njega ne
uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Višina splošne olajšave pa je odvisna
tudi od višine skupnega dohodka v letu 2018, kar najbolj nazorno prikazuje lestvica splošne olajšave,
ki jo za vsako leto pripravi Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS). Poleg splošne
olajšave pozna slovenski davčni sistem še štiri druge olajšave71 in sicer osebno olajšavo, posebno
osebno olajšavo za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, posebna olajšava za
vzdrževane otroke (do 5 otrok) in za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana ter olajšava za
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
Po pridobljeni in izračunani davčni osnovi, ki se zmanjša za zneske zgoraj naštetih davčnih olajšav, se
nato izmeri davek, ki ga je potrebno plačati na letni ravni. Pri tem se v letno davčno osnovo vštevajo
dohodki, od katerih je že bila med letom plačana akontacija dohodnine, pri čemer se ta akontacija

68

Vsako izplačilo oziroma prejem dohodka, ne glede na obliko, v kateri je izplačan oziroma prejet.
Primeroma: dediščine, dobitki od iger na srečo, volila, razen tistih, ki jih fizična oseba prejme v zvezi z opravljanjem
dejavnosti, darila, prejeta od fizične osebe, ki ni delodajalec prejemnika, ... itd.
70
Primeroma: denarne pomoči, ki jo posameznik prejme zaradi naravne in druge nesreče, subvencije, ki pripada mladi
družini, enkratne denarne pomoči, starševskega dodatka in pomoči ob rojstvu otroka, ...itd.
71
Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2018, Ministrstvo za finance Republike Slovenije, URL:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Opis/Le
stvica_za_leto_2018.pdf, str. 2, dne 27.3.2018.
69

20

odšteje od odmerjene dohodnine na letni ravni.72 Na podlagi drugega odstavka 119. člena se
dohodnina odmeri od neto letne davčne osnove po stopnjah oz. dohodninske lestvice iz 122. člena
tega zakona. Podobno kot za davčne olajšave, tudi dohodninsko lestvico za vsako davčno leto določi
FURS. Stopnja dohodnine je tako odvisna od seštevka neto letne davčne osnove, določene v eurih.
Od tega pa ločimo dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo in tiste, ki se v njo ne vštevajo.

3.9.

POBIRANJE POSAMEZNIH DAJATEV- DOHODNINA

Dohodnino na letni ravni izračuna davčni organ in sicer z davčno odločbo. Odločbo lahko izda davčni
organ na podlagi uradnih evidenc, podatkov izplačevalca dohodkov ali podatkov, ki jih dajo zavezanci
sami (kot denimo podatki o vzdrževanih družinskih članih ali pa o dejanskih stroških pri dohodkih iz
drugega pogodbenega razmerja). Pri tem prvi odstavek 61. člena ZdavP-2, ki tudi ureja davčno
napoved, določa, da mora davčni zavezanec v davčni napovedi navesti podatke, ki so potrebni za
odmero davka in davčni nadzor, vključno z osebnimi in drugimi podatki, potrebnimi za identifikacijo
davčnega zavezanca in drugih oseb, v zvezi s katerimi davčni zavezanec uveljavlja določeno davčno
ugodnost. Zavezanci za vložitev davčne napovedi so samo rezidenti RS, ki so zavezani za plačilo
dohodnine od svetovnega dohodka, to je od dohodkov z virom v RS, kot izven. Medtem pa lahko
nerezidenti RS samo izjemoma vložijo v RS napoved za odmero dohodnine. Davčni organ lahko tako
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, sestavi informativni izračun dohodnine, ki ga mora
odpremiti zavezancu do 31. maja tekočega leta. Zavezanec ima na informativni izračun dohodnine
možnost ugovora, v kolikor pa v 15 dneh od vročitve tega pravnega sredstva ne izkoristi, postane
izračun kar dokončna odmerna odločba o odmeri dohodnine. S tem, ko ne izkoristi možnosti za
ugovor, po zakonu velja, da se je zavezanec s tem tudi odpovedal pritožbi. V kolikor pa se odloči
vložiti ugovor, mora v njem dodati tudi dopolnjen informativni izračun dohodnine, po podatkih, ki
zanj veljajo kot merodajne in najbolj pravilne. Njegov dopolnjen izračun pa obvelja kot njegova
napoved za odmero dohodnine. 73

72

Povzeto po Letna odmera dohodnine, Finančna uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, URL:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/, dne 27.3.2018.
73
Povzeto po Kovač Matjaž,… o.c., str. 126.
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4. DAVEK OD DOHODKA IZ KAPITALA
4.1.

DOHODEK IZ KAPITALA

V nadaljevanju bo podrobneje analiziran davek od dohodka iz kapitala. Zakon o dohodnini dohodke
fizičnih oseb glede na njihovo naravo obravnava precej različno. Dohodki iz kapitala se od leta 2006
dalje ne vključujejo več v letno dohodninsko napoved, oz. se dohodki iz kapitala iz III.6 poglavja ZDoh2 ne vštevajo več v letno davčno osnovo za izračun dohodnine,74 ker se izračunana in plačana
dohodnina od navedenih dohodkov šteje za dokončni davek. Zaradi sprememb se ti dohodki
obdavčujejo z dohodnino po proporcionalni stopnji, ki je načeloma 25 odstotna, in brez upoštevanja
davčnih olajšav.75
Dohodki iz kapitala, kot dohodki fizičnih oseb iz 80. člena ZDoh-2 so naslednji:
obresti;
dividende;
dobiček iz kapitala; za kapital se štejejo:
o

nepremičnina, ne glede na to, ali je bila odsvojena v spremenjenem ali
nespremenjenem stanju,

o

vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah
organiziranja,

o

4.2.

investicijski kuponi.

PREDMET OBDAVČITVE

ZDoh-2 določa, katere obresti se štejejo kot dohodki fizičnih oseb, ki jih je potrebno obdavčiti kot
dohodek iz kapitala. Katere obresti pa se štejejo kot takšne, je natančneje našteto v 81.členu ZDoh-2.
Obdavčljive obresti so v skladu z drugim odstavkom tega člena splošno opredeljene kot vsako
nadomestilo, ki ne predstavlja vračila glavnice iz finančno dolžniškega razmerja, vključno z
nadomestili za tveganje ali za zmanjšanje vrednosti glavnice iz finančno dolžniškega razmerja zaradi
inflacije. Prvi odstavek 81. člena ZDoh-2 pa natančneje poimenuje posamezne vrste obresti, ki so kot
dohodki fizične osebe podrejeni obdavčenju v okviru dohodka iz kapitala. Le- te so naslednje:
obresti od posojil,
74

Kar določa prvi odstavke 131.a člena ZDoh-2.
Povzeto po Dohodnina - Dohodek iz kapitala, Finančna uprava Republike Slovenije, URL:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/dohodnina_dohodek_iz_kapitala/, dne 28.03.2018.
75
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obresti od dolžniških vrednostnih papirjev,
obresti od zamenljivih dolžniških vrednostnih papirjev,
obresti od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah ter drugih podobnih finančnih
terjatev do dolžnikov,
dohodek iz oddajanja v finančni najem,
dohodek iz življenjskega zavarovanja (razen izjem),
dohodek iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega po pokojninskem načrtu, ki ni
vpisan v posebni register,
dohodek iz prostovoljnega pokojninskega zavarovanja,
dohodek, dosežen na podlagi delitve prihodkov investicijskega sklada v obliki obresti,
vsako nadomestilo, ki ne predstavlja vračila glavnice iz finančno dolžniškega razmerja,
vključno z nadomestili za tveganje ali za zmanjšanje vrednostni glavnice iz finančno
dolžniškega razmerja zaradi inflacije,
diskonti, bonusi, premije in podobni dohodki iz finančno dolžniškega razmerja ali dogovora, ki
se nanaša na finančno dolžniško razmerje.
Obresti, ki se po ZDoh-2 štejejo kot dohodek fizične osebe, so po tem zakonu dosežene ter tako
predmet obdavčitve, ko so prejete oz. izplačane ali na kak drugačen način dane na razpolago fizični
osebi v davčnem letu. To pa ne velja za obresti iz dolgoročno vezanih denarnih sredstev in
dolgoročnega varčevanja (vezano za več kot eno leto) pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in EU.
Takšne vrste obresti se namreč obdavčijo v tistem letu, v katerem so bile obračunane, ne pa tudi
izplačane, čeprav zavezanec torej z njimi še ne more razpolagati. Obstaja tudi možnost, da se obresti
obračunane v posameznem letu, tudi obdavčijo v tem letu in ne šele po koncu vezave, pod pogojem,
da se zavezanec tako z banko ali hranilnico tudi dogovori.76 V kolikor torej želi davčni zavezanec
uveljavljati ugodnejšo davčno osnovo pri obrestih iz naslova dolgoročnega varčevanja, mora to
obvestilo predložiti banki ali hranilnici ob sklenitvi pogodbe o varčevanju oziroma vezavi denarnih
sredstev, vendar najpozneje do konca davčnega leta, v katerem je bila pogodba sklenjena. V
obvestilu banki ali hranilnici mora davčni zavezanec navesti, da želi uveljavljati možnost, da se v
davčno osnovo od obresti, vštevajo obresti, obračunane za obdobje davčnega leta, kljub temu, da s
privarčevanimi sredstvi pred potekom datuma vezave oziroma poteka varčevanja, ne more

76

Povzeto po Dohodek iz kapitala, Obresti, dividende in dobiček iz kapitala, Finančna uprava Republike Slovenije, 2. izdaja,
junij 2016, URL:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_kapitala/Opis/Podrob
nejsi_opis_2_izdaja_Obresti_dividende_in_dobicek_iz_kapitala.pdf, str. 3., dne 8.3.2018.
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razpolagati. Slednjo določbo lahko banka ali hranilnica vključi v besedilo pogodbe, kar se šteje za
predložitev obvestila, po poteku tega roka pa ni več mogoče predložiti tega obvestila.77

4.3.

DAVČNA OSNOVA IN DAVČNA STOPNJA

Splošna določba iz 83. člena ZDoh-2 veleva, da predstavljajo davčno osnovo kar dosežene obresti,
vendar pa za posamezne vrste dohodkov, ki se sicer obdavčujejo kot obresti, zakon v naslednjih
členih določa posebna pravila za določanje davčne osnove in sicer:
-

84. člen ZDoh-2 določa, da je za obresti iz dolgoročnih (vezanih več kot za eno leto) vezanih
denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in EU
davčna osnova enaka obrestim, obračunanim za obdobje davčnega leta, če se zavezanec
rezident tako odloči in o tem obvesti banko ali hranilnico ob sklenitvi pogodbe oz. najkasneje
do konca davčnega leta, v katerem je bila pogodba sklenjena (tako ni celotni znesek
doseženih obresti obdavčen po poteku varčevanja ali vezav);

-

85. člen ZDoh-2 določa, da je davčna osnova dohodka iz finančnega najema del plačila
finančnega najemojemalca finančnemu najemodajalcu, v kolikor to ne predstavlja vračila
glavnice. Kolikor pa po poteku pogodbe o finančnem najemu lastninska pravica ne preide na
najemnika, se obdavči tudi vračilo glavnice, in sicer kot dohodek iz oddajanja premoženja v
najem;

-

86. člen ZDoh-2 določa, da je davčna osnova od dohodka iz življenjskega zavarovanja razlika
med prejetim izplačilom in vplačilom. V primeru obročnih vplačil pa se osnova določi kot
seštevek vseh obročnih vplačil;

-

87. člen ZDoh-2 določa, da predstavljajo davčno osnovo od obresti, doseženih z unovčitvijo
kupona za izplačilo obresti, v skladu s splošnim pravilom kar dosežene obresti;

-

nazadnje pa 88. člen ZDoh-2 določa, da predstavljajo davčno osnovo od obresti, ki so
dosežene ob odsvojitvi ali odkupu diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja, obresti,
obračunane za obdobje od dneva pridobitve do dneva odsvojitve ali odkupa diskontiranega
dolžniškega vrednostnega papirja.

Vnaprej mora biti določeno, kolikšen del posameznega plačila predstavlja vračilo glavnice in kolikšen
del plačilo obresti. V kolikor to ni urejeno, se šteje, da se plačajo obresti po priznani obrestni meri, ki
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Povzeto po Dohodek iz kapitala, Obresti: pogosta vprašanja in odgovori, Finančna uprava Republike Slovenije, str. 11,
URL:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_kapitala/Vprasanja_in
_odgovori/Vprasanja_in_odgovori_1_izdaja_Obresti.pdf, dne 10.5.2018.
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jo določi minister za finance in sicer na podlagi določb zakona, ki ureja davek od dohodkov pravnih
oseb.78
Stopnja dohodnine oz. davčna stopnja od dohodka iz kapitala se izračuna in plača od davčne osnove,
po proporcionali stopnji 25 % od davčne osnove in se šteje kot dokončni davek. Pri tem je potrebno
poudariti, da se obresti, kot dohodki iz kapitala, od leta 2006 ne vključujejo več v letno dohodninsko
napoved. Med letom se torej ne izračunava in plačuje akontacija dohodnine, zavezanec tudi ni
upravičen do morebitnih olajšav, saj opredeljujemo ta davek kot cedularni davek. Zavezanec za
plačilo dohodnine od dohodka od obresti je najpogosteje kar prejemnik obresti, obstaja pa možnost,
da se s pogodbo dogovori drugače. Tako se lahko dolžnik zaveže, da bo prevzel breme plačila davka,
ki se pobira pri viru. Tako bo upniku plačal dodatne obresti, glede na višino tega davka.79

4.4.

OPROSTITVE PLAČILA DAVKA

Ker so upravičeni do oprostitve plačila dohodnine tudi posamezni drugi dohodki fizičnih oseb
(predvsem pri dohodku iz zaposlitve, kot denimo denarna socialna pomoč), je samo razumljivo, da so
primeroma enako tudi določene obresti oproščene dolžnostnega plačila dohodnine. Negativna
definicija dohodka namreč določa, da so obdavčljivi vsi dohodi, razen tistih, ki jih zakon izrecno
navaja kot neobdavčljive.80 Primeroma so neobdavčljivi dohodki v obliki obresti našteti v 82. členu
ZDoh-2:
-

od obresti zaradi neupravičeno ali preveč odmerjenih in plačanih davkov in prispevkov;

-

od obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu pri izvajalcu plačilnega prometa,
(največ v višini, ki jo izvajalec plačilnega prometa plačuje za depozite na vpogled);

-

od dohodka iz življenjskega zavarovanja, ki se izplača zaradi smrti osebe;

-

od dohodka iz življenjskega zavarovanja, če nastane pravica zahtevati izplačilo zavarovalne
vsote po preteku desetih let od dneva sklenitve pogodbe o življenjskem zavarovanju, če sta
sklenitelj zavarovanja in upravičenec ena in ista oseba ter ni podana zahteva za izplačilo pred
potekom desetih let;

-

od obresti iz varčevalne pogodbe po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (NSVS), ki je
sklenjena za najmanj pet let (razen obresti pri odstopu od pogodbe);

-

od 50 odstotkov obresti na obveznice SOS2E, ki jih je prejel denacionalizacijski upravičenec
kot tudi njegovi dediči, če je denacionalizacijski upravičenec mrtev ali razglašen za mrtvega
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Povzeto po Kovač Matjaž,… o.c., str. 155.
Povzeto po Kovač Matjaž,… o.c., str. 155.
80
Povzeto po Kobal Aleš,… o.c., str. 135.
79
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pred dnem pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji in jim slovenski odškodninski sklad
oziroma slovenska odškodninska družba navedene obveznice izroči na podlagi sklepa o
dedovanju;
-

obresti od vplačil etažnih lastnikov v rezervni sklad.

4.5.

IZRAČUN IN PLAČILO DOHODNINE OD OBRESTI

Način izpolnitve davčne obveznosti sem opisala v poglavju 2.1.1, kjer so predstavljeni trije različne
načine izračuna ter plačila davka. Sam postopek izračuna in postopek plačila dohodnine zavezancev
od samih obresti (kot dohodka iz kapitala, ki je urejen v osmem poglavju ZDoh-2) pa je podrobneje
urejen v ZDoh-2 in v ZdavP-2. Način izpolnitve davčne obveznosti v primeru doseženih dohodkov iz
kapitala je določen v 134. členu ZDoh-2. Tam je v 2. odstavku določeno, da se izračun dohodnine od
obresti in dividend opravi na podlagi davčnega obračuna z davčnim odtegljajem ali odmero
dohodnine. Zavezanec za izračun davka z davčnim odtegljajem je plačnik davka,81 izračun dohodnine
pa izvrši davčni organ na podlagi napovedi zavezanca. V kolikor je znana višina davka, sledi njegovo
plačilo. V kolikor opravi izračun davka davčni plačnik, ga mora tudi sam odtegniti z davčnim
odtegljajem, če pa se izračuna davek na podlagi odmerne odločbe davčnega organa, mora temu
slediti plačilo davka s strani zavezanca samega. Izjemoma pa, v skladu s 4. odstavkom 134. člena, se
dohodnina od obresti, ki jih doseže rezident, na denarne depozite pri bankah in hranilnicah,
ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU,
izračuna in plača na letni ravni.
Splošno pravilo je, da razlikujemo dve vrsti napovedi dohodnine od obresti, in sicer:82
-

napoved od obresti na denarne depozite,

-

napoved za vse druge obresti.

Obveznost predložitve davčne napovedi zavezanca za odmero dohodnine od obresti na denarne
depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah
EU, je namreč določena v četrtem odstavku 134. člena ZDoh-2. Plačnik davka (v tem primeru npr.
banka ali hranilnica iz Slovenije) pri tem ne izračuna, ne odtegne in ne plača dohodnine, ko so obresti
dosežene. Dohodnina od teh obresti se namreč izračuna in plača na letni ravni na podlagi napovedi,83

81

Plačnik davka je oseba, ki izplačuje dohodke, obdavčljive po tem zakonu, če ni z zakonom, ki ureja davčni postopek,
drugače določeno.
82
Povzeto po Davki na 1,2,3 za fizične osebe, Obdavčite obresti, … o.c., str. 24, dne 5.5.2018.
83
Na finančni urad mora poslati izpolnjen obrazec, ki se imenuje »Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne
depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU«.

26

ki jo mora davčni zavezanec rezident vložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. Po oddani
napovedi mu davčni organ do 30. aprila tekočega leta (za preteklo leto) izda odmerno odločbo o
višini dohodnine. Odločbi je dodan plačilni nalog, ki ga mora zavezanec poravnati v 30 dneh od
vročitve. Pri tem je pomembno poudariti, da je dolžan napoved vložiti samo davčni zavezanec
rezident, medtem ko nerezident te obveznosti nima. Meja pozitivno doseženih obresti, ki so
podvržene takšni obdavčitvi, je po trenutno veljavni slovenski zakonodaji 1.000, 00 EUR. Napoved, ki
jo mora zavezanec vložiti pri finančnem uradu se glasi »Napoved za odmero dohodnine od obresti na
denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah
EU«.84
V primeru izplačanih obresti pri banki ali hranilnici v državi, ki pa ni članica EU oz. kadar posameznik
prejme še dodatne druge obresti, mora le-ta vložiti drugačno napoved za odmero dohodnine. Vložiti
mora namreč obrazec »Napoved za odmero dohodnine od obresti za leto ___« in sicer isto do 28.
februarja tekočega leta. Na podlagi oddane napovedi mu davčni organ izda odločbo o višini
dohodnine od obresti do 30. aprila, z obveznostjo poravnave plačilnega naloga v 30 dneh od
vročitve.85
Od drugih obresti oz. kadar posameznik prejme obdavčljive obresti, ki ne izvirajo iz denarnih
depozitov in iz naslova določenih vrednostnih papirjev oz. obveznic, se dohodnina izračuna in plača
na dva različna načina, kar je natančneje opisano v drugem odstavku 134. člena. Tako je določeno, da
se opravi izračun dohodnine od obresti na podlagi davčnega obračuna z davčim odtegljajem (v kolikor
jih izplača plačnik davka, ki je firma ali če posameznik posodi denar fizični osebi)86 ali pa z odmero
dohodnine. Slednji način se upošteva v primerih, ko ni plačnika davka (npr. obresti, dosežene
neposredno pri banki ali hranilnici v državi, ki ni članica EU, obresti na dolžniške vrednostne papirje,
dosežene neposredno iz tujine). Takrat mora te dohodke napovedati davčni zavezanec sam, do 28.
februarja tekočega leta za preteklo leto. Davčni organ izda odmerno odločbo, v kateri določi višino
dohodnine.
Rezient pa je tudi v primeru, ko obresti izplača oseba, ki se šteje za plačnika davka, dolžan oddati
napoved in plačati dohodnino na podlagi odmerne odločbe, ki jo izda davčni organ v primerih
naslednjih doseženih dohodkov:
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Povzeto po Davki na 1,2,3 za fizične osebe, ...o.c., str. 24, dne 5.5.2018.
Povzeto po Davki na 1,2,3 za fizične osebe, ...o.c., str. 24, dne 5.5.2018.
86
Plačnik davka je dolžan izračunati, odtegniti in plačati dohodnino od obresti v breme dohodka davčnega zavezanca
(prejemnika obresti).
85
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-

obresti na vrednostne papirje, katerih izdajateljica je RS in so izdani na podlagi zakona, ki
ureja javne finance;87

-

obresti na dolžniške vrednostne papirje, ki jih izda gospodarska družba, ki je ustanovljena v
skladu s predpisi v Sloveniji, če:
1. ne vsebujejo opcije zamenjave za lastniški vrednostni papir (oziroma ne vsebujejo
opcije imetnikov, z uresničitvijo katere dosežejo zamenjavo za lastniški vrednostni
papir, če je izdajatelj dolžniškega vrednostnega papirja banka), in
2. so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu ali se z njimi trguje v večstranskem
sistemu trgovanja v državi članici EU ali OECD, razen v primeru dolžniških
vrednostnih papirjev, ki so izdani za plačilo odškodnin v skladu z zakonom, ki ureja
denacionalizacijo.88

Davčni organ mora zavezancu na podlagi njegove aktivnosti (oddaje davčne napovedi ali obračuna)
izdati informativni izračun dohodnine na podlagi podatkov, ki jih dajo zavezanci, podatkov
izplačevalcev dohodkov ter na podlagi uradnih evidenc.
Čeprav je vložitev davčne napovedi primarno obveznost samega davčnega zavezanca, ga Ministrstvo
za finance RS na to še vedno opozorilno opomne, in sicer v javnem pozivu.89 Na podlagi tretjega
odstavka 61. člena ZdavP-2, na uradni spletni strani FURS na začetku vsakega koledarskega leta objavi
javni poziv k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve
vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih
obresti in dividend), z dodanim rokom za vložitev napovedi.
Spodaj so prikazani trije primeri izračunanega davka od doseženih obresti:
Primer 190: v preteklem letu so obresti na denarne depozite pri banki v Sloveniji ali EU znašale
1.500,00 EUR (kjer se upošteva davčna olajšava 1.000, 00 EUR):
Davčna osnova = 500 EUR, odmera oz. višina izmerjenega davka pa znaša: 500 X 25 % = 125 EUR
Primer 291: v preteklem letu so obresti na denarne depozite pri banki v Švici (ki ni članica EU) znašale
1.500 EUR:
Davčna osnova = 1.500 EUR, odmera pa znaša: 1.500 X 25 % = 375 EUR
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Peti odstavek 134. člena ZDoh-2.
Šesti odstavek 134. člena ZDoh-2.
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Povzeto po Finančna uprava Republike Slovenije, Javni poziv k vložitvi napovedi, URL:
http://www.fu.gov.si/mediji/medijsko_sredisce/novica/javni_poziv_k_vlozitvi_napovedi_do_28_2_2018_7376/, dne
6.6.2018.
90
Povzeto po Davki na 1,2,3 za fizične osebe, …o.c., str. 24, dne 5.5.2018.
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Povzeto po Davki na 1,2,3 za fizične osebe, …o.c., str. 24, dne 5.5.2018.
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Primer 392: v preteklem letu so pridobljene obresti od posojilodajalca (ki ni banka ali zavarovalnica)
znašale 1.500 EUR:
Davčna osnova = 1.500 EUR, odmera pa znaša: 1.500 x 25 % = 375 EUR

4.6.

AVTOMATIČNO DAJANJE PODATKOV

V prvem odstavku 337. člena ZDavP-2 je urejen institut avtomatičnega dajanja podatkov. Ta določa,
da mora plačnik davka iz 58. člena davčnemu organu za namene pobiranja dohodnine, za določanje
davčne osnove in uveljavljanje davčnih olajšav, dostaviti vse potrebne podatke. Institut se navezuje
tudi na področno zakonodajno ureditev dohodkov iz kapitala. Izjemoma določa 6. odstavek 337.
ZDavP-2 določilo, da osebe, ki so sicer zavezane za dajanje podatkov, niso dolžne dostaviti tistih, ki se
nanašajo na dosežene obresti. Morajo pa dostaviti podatke, ki se nanašajo na obresti, doseženih pri
bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji, in pri bankah drugih
držav članic EU, od katerih je bil plačan davčni odtegljaj. Avtomatično dajanje podatkov iz prvega
odstavka 337. člena ZDavP-2 mora plačnik davka obvezno dostaviti tudi v primeru, ko se obresti na
vrednostne papirje, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani na podlagi zakona, ki ureja
javne finance, izplačajo neposredno fizičnim osebam rezidentom in nerezidentom Slovenije. V kolikor
pa plačnik davka te obresti izplača fizičnim osebam posredno oz. preko tujih posrednikov, se
navedenih podatkov davčnemu organu ne dostavlja.93

4.7.

POSAMEZNE VRSTE OBDAVČITVE OBRESTI

4.7.1. OBRESTI OD DENARNIH DEPOZITOV, DOSEŽENE PRI BANKAH IN
HRANILNICAH
Posamezne vrste obresti so v skladu z ZDoh-2 deležne posebne zakonske obravnave oz. so podrejene
posebnim zakonskim pravilom. Med drugimi so takšne obravnave deležne tudi obresti od denarnih
depozitov, doseženih pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji (v
nadaljnjem besedilu: obresti od denarnih depozitov). Kako pa se davčno obravnavajo, je odvisno od
tega, ali jih dosežejo:

92
93

-

fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti ali

-

fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Povzeto po Davki na 1,2,3 za fizične osebe, …o.c., str. 24, dne 5.5.2018.
Povzeto po Dohodek iz kapitala, Obresti: pogosta vprašanja in odgovori, … o.c., , str. 9, dne 10.5.2018.
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Najprej se bo opredelila davčna obravnava obresti od denarnih depozitov, ki pripadajo fizični osebi, ki
ne opravlja sama dejavnosti oz. v poslu, na podlagi katerega se izplačujejo obresti, nastopa kot fizična
oseba, ki ne opravlja dejavnosti. Kot že določa splošni člen, ki ureja obdavčitev obresti, je v III.6.1.
poglavju ZDoh-2 določeno, da se izmed mnogih obresti, obdavčujejo tudi obresti od denarnih
depozitov, če jih dosega fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti. Vendar se skladno z drugim
odstavkom 82. člena dohodnine ne plača od obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu pri
izvajalcu plačilnega prometa, in sicer največ v višini, ki jo izvajalec plačilnega prometa plačuje za
depozite na vpogled.94 V kolikor pa so sredstva na transakcijskih računih določene ciljne skupine
obrestovana po višji obrestni meri, kot velja za ostale komitente, se takšne obresti štejejo kot
primerljive obresti od vezanih denarnih sredstev ali varčevanja pri bankah in hranilnicah. Takrat pa se
celoten znesek doseženih obresti obdavčuje kot obresti, dosežene od denarnih depozitov pri bankah
in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav
članic EU.95
Davčna obravnava doseženih obresti na denarne depozite, dosežene pri fizični osebi, ki opravlja
dejavnost pa je odvisna od same pravne narave kvalifikacije obresti, saj se določene obresti pri
ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti iz prihodkov izključujejo. Tako se v skladu z 2.
točko prvega odstavka 54. člena ZDoh-2 kot prihodek pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz
dejavnosti ne štejejo obresti, ki so določene v III.6.1. poglavju ZDoh-2, in dosežene na podlagi
dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih v seriji, za katere so z zakonom, ki ureja trg vrednostnih
papirjev, določeni pogoji in način poslovanja z njimi. Vse ostale obresti, ki ne izpoljujejo teh pogojev,
pa so obravnavane kot prihodki iz dejavnosti, v kolikor fizična oseba v poslu, na podlagi katerega se
izplačujejo obresti, nastopa kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost. Iz sledečega izhaja, da se
izplačane obresti na denarne depozite tem fizičnim osebam obdavčijo kot dohodek iz dejavnosti.96
4.7.1.1.

PREJEMNIK OBRESTI OD DENARNIH DEPOZITOV JE FIZIČNA OSEBA, REZIDENT RS

Kadar je prejemnik obresti od denarnih depozitov fizična oseba in rezident RS, so v primeru denarnih
depozitov davčna osnova kar dosežene obresti, če ni s tem zakonom drugače urejeno. To je določeno
v splošnem pravilu v 83. člen ZDoh-2. Vendar se ta splošna davčna osnova v skladu s 133. členom
94

Nevezana vloga v banki, ki jo lahko vlagatelj dvigne takoj.
Povzeto po Dohodek iz kapitala: Obresti od denarnih depozitov, dosežene pri bankah in hranilnicah, ustanovljene v skladu
s predpisi v Sloveniji, Finančna uprava Republike Slovenije, 2. izdaja, februar 2017, URL:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_kapitala/Opis/Podrob
nejsi_opis_2_izdaja_Obresti_od_denarnih_depozitov_doseze_pri_bankah_in_hranilnicah_ustanovljene_v_skladu_s_predpi
si_v_Sloveniji.pdf, str.3, dne 3.4.2018.
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Povzeto po Dohodek iz kapitala: Obresti od denarnih depozitov, dosežene pri bankah in hranilnicah, ustanovljene v skladu
s predpisi v Sloveniji, Finančna uprava Republike Slovenije, … o.c., str.6, dne 5.5.2018.
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ZDoh-2 zmanjša za 1.000, 00 EUR, pod pogojem, da jih doseže rezident. Sam izračun in plačilo
dohodnine od obresti, ki jih doseže rezident od denarnih depozitov, se opravi na letni ravni, ugotovi
pa jo davčni organ na podlagi napovedi zavezanca.97 Po tem, ko se celoten seštevek davčnih osnov
zmanjša za 1.000,00 EUR, se od razlike izračuna dohodnino po stopnji 25 % in se to šteje kot
dokončen davek. Na podlagi takšnega postopanja banka oz. hranilnica ne nastopa kot plačnik davka
po 58. členu ZDavP-2. Skrajni zakonsko predpisan rok, do katerega mora davčni zavezanec rezident
vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite je 28. februar tekočega leta za
preteklo leto, vloži ga pri finančnem uradu. V kolikor pa znesek obresti na denarne depozite dosežen
v davčnem letu, ne presega zneska 1.000, 00 EUR, te napoved zavezanec rezident ne potrebuje
vložiti.98 Novost na področju vlaganja napovedi je tudi ta, da lahko zavezanci vložijo svojo napoved
tudi po elektronski poti in sicer preko portala eDavki, ki ga omogoča FURS.99 Preko portala eDavki se
lahko napoved vloži z ali brez digitalnega potrdila.
Zakonodajalec je pri ureditvi tega instituta namesto olajšav predvidel vsaj eno vrsto »olajšave« in
sicer v možnosti zmanjšanja davčne osnove za 1.000,00 EUR, vendar zgolj za rezidente RS.100 Mnogo
zavezancem pa se še vedno poraja vprašanje zakonitosti ureditve nepriznavanja ostalih olajšav, ki so
sicer predvidene za druge vrste dohodkov fizičnih oseb. V naslednji sodbi III U 60/2017-12101 se je
Upravno sodišče RS srečalo prav s takšnim primerom. V tej zadevi je bilo tožniku z izpodbijano
odločbo odmerjena dohodnina od obresti iz naslova denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah,
ustanovljenih v skladu s predpisi v RS ter bankah in hranilnicah v drugih državah EU, ki jih je dosegel v
letu 2015, od določene davčne osnove po stopnji 25%, brez davčnih olajšav. Tožnik vlaga tožbo, saj se
mu ne zdi smiselno in zakonito, da se mu ne priznava splošna davčna olajšava na te prihranke. S tem
naj bi mu bilo kršeno ustavno načelo enakosti pred zakonom, primeroma govori tudi o diskriminaciji
po viru premoženja, kar naj bi bilo tudi protiustavno. Nadalje zatrjuje, da naj bi Ustava R v svojem
drugem členu navajala, da je pravna in socialna država. Slednja načela naj bi prepovedovala
plačevanje davkov revnim državljanom, kar naj bi nasploh zagotavljala določba o splošni olajšavi iz
111. člena ZDoh-2. Sodišče pa je v sodbi poudarilo, da se dohodki iz kapitala (tudi obresti iz denarnih
depozitov) ne vštevajo v letno davčno osnovo, saj je ureditev obračuna dohodnine od doseženih
obresti drugačna od ureditve odmere dohodnine od letne davčne osnove po 109. členu ZDoh-2.
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Določilo sedmega odstavka 325. člena ZDavP-2.
Povzeto po Dohodek iz kapitala: Obresti od denarnih depozitov, dosežene pri bankah in hranilnicah, ustanovljene v skladu
s predpisi v Sloveniji, Finančna uprava Republike Slovenije, … o.c., str.3, dne 3.4.2018.
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Portal eDavki omogočajo hitre vnose podatkov v davčne obrazce ter prenos dokumentov med informacijskimi sistemi
davčnih zavezancev in FURS-om, URL: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx.
100
V davčno osnovo se všteje samo znesek nad 1.000, 00 EUR doseženih obresti.
101
Upravno sodišče RS, sodba III U 60/2017-12, z dne 02.02.2018.
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Sodišče meni tudi, da takšna različna ureditev ne pomeni, da bo s tem tožnik diskriminiran, vendar
predstavlja zgolj drugačen pogled zakonodajalca na dva različna položaja, kar je ustavno dopustno.
4.7.1.2.
PREJEMNIK OBRESTI OD DENARNIH DEPOZITOV KOT REZIDENT DRŽAVE ČLANICE
EVROPSKE UNIJE
Z implementacijo Direktive Sveta 2015/2060 z dne 10. novembra 2015 se je spremenila davčna
obravnava prejemnika obresti od denarnih depozitov, ki ni rezident RS, temveč članice EU. S to
Direktivo je bila namreč razveljavljena Direktiva 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov
v obliki plačil obresti oz. »obrestna direktiva«. Le-ta je bila implementirana v slovenska zakona ZDoh2 in tudi v ZDavP-2 (v poglavju »Dajanje podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti«).
Razveljavitev omenjene direktive pa je posledično odpravila 33. člen ZDoh-2 in z njim tudi oprostitev
plačila dohodnine od dohodka od prihrankov z virom v Sloveniji in o katerem je bil plačilni zastopnik
dolžan poročati davčnemu organu v skladu z določbami poglavja, ki ureja dajanje podatkov o
dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti v zakonu, ki ureja davčni postopke,102 v kolikor je bil
upravičeni lastnik navedenega dohodka fizična oseba, rezident države članice EU, ki ni RS. Tako za
rezidente držav EU več ne velja oprostitev davka v višini 1.000,00 EUR iz 133. člena ZDoh-2, ker ta
velja samo za rezidente RS. Tako se za obresti na denarne depozite, ki jih dosegajo rezidenti držav
članice EU pri bankah in hranilnicah v RS, izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj103 kot
dohodnina po stopnji 25 %, ter kot dokončni davek. Tudi tukaj pa je možno, da rezident EU koristi
možnost uveljavljanja ugodnosti iz mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja
dohodka in premoženja, v kolikor je RS sklenila s to državo to pogodbo.104 V skladu z 260. členom
ZDavP-2 lahko upravičeni prejemnik obresti, rezident države članice EU, s katero je RS sklenila
mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, pred izplačilom
obresti uveljavlja znižano davčno stopnjo po posamezni mednarodni pogodbi z KIDO 2 obrazcem.105
Prejemnik dohodka mora tako v skladu s prvim odstavkom 260. člena ZDavP-2 z namenom, da
izkoristi ugodnosti, določene v mednarodni pogodbi, plačniku davka predloži izpolnjen ustrezni
zahtevek za zmanjšanje ali oprostitev davka, ki bi ga sicer plačal v skladu z zakonom. Izpolnjen
obrazec se predloži plačniku obresti preden so le-te izplačane, plačnik pa predloži obrazec organu
FURS. Le-ta odloči o zahtevku najpozneje v 15 dneh od prejema zahtevka. Potrjen zahtevek s strani
davčnega organa je pogoj, da lahko plačnik davka izplača obresti in obračuna davek po nižji stopnji,
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Dajanje podatkov je bilo uzakonjeno v odpravljenem 33. členu ZDoh-2.
Plačnik davka je odtegljaj odtegnil v breme dohodka davčnega zavezanca (prejemnika obresti).
104
Povzeto po Dohodek iz kapitala: Obresti od denarnih depozitov, dosežene pri bankah in hranilnicah, ustanovljene v
skladu s predpisi v Sloveniji, Finančna uprava Republike Slovenije,… o.c. , str. 4, dne 5.4.2018.
105
Zahtevek za zmanjšanje oziroma oprostitev davka od obresti na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju
dvojnega obdavčevanja dohodka.
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kot je določeno z zakonom ali da od teh obresti ne izračuna in odtegne davka. V kolikor pa prejemnik
obresti ne pravočasno vloži zahtevka (obresti so že izplačane), lahko zahteva vračilo preveč
odtegnjenega in plačanega davčnega odtegljaja z KIDO 10 obrazcem.106 Obrazci so dostopni na
spletnem portalu FURS-a.
Obresti, ki so izplačane rezidentu druge države pogodbenice, lahko država vira (v tem primeru RS)
obdavčuje v omejenem obsegu, saj Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
dohodka za obresti na viru običajno določajo znižano stopnjo obdavčitve. Kakšna pa bo ta stopnja, je
seveda odvisno od določil v sklenjeni mednarodni pogodbi, saj se lahko stopnje v pogodbah
razlikujejo. Primeroma lahko navedem, da je v skladu z Vzorčno konvencijo OECD določena 10 %
stopnja od bruto zneska obresti, kadar je prejemnik tudi upravičeni lastnik obresti, pri čemer se za
upravičenega lastnika obresti šteje oseba, ki se ji za namene obdavčevanja pripiše dohodek od
obresti v skladu z nacionalno zakonodajo države vira in se tako šteje tudi za ekonomskega lastnika in
ne npr. zgolj za posrednika.107
4.7.1.3.
PREJEMNIK OBRESTI OD DENARNIH DEPOZITOV KOT REZIDENT DRŽAVE, KI NI
ČLANICA EVROPSKE UNIJE
Podobno kot v primeru, ko je prejemnik obresti od denarnih depozitov fizična oseba in rezident
države članice EU, se tudi tukaj odtegnejo in plačajo obresti kot davčni odtegljaj od celotnega zneska
doseženih obresti, po stopnji 25 %, brez možnosti znižanja davčne osnove v višini 1.000,00 EUR iz
133. člena ZDoh-2 (kar lahko uveljavlja samo rezident RS). Tudi tukaj se šteje, da je plačnik davka, ki
je odtegnil davčni odtegljaj, le-tega odtegnil v breme dohodka davčnega zavezanca. Država Slovenija
pa lahko ima tudi z državami, ki niso članice EU, sklenjene mednarodne pogodbe o izogibanju
dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, in na njihovi podlagi lahko fizične osebe
uveljavljanja ugodnosti iz navedenih pogodb po istih poti, kot je opisana v zgornjem poglavju. Tudi
rezident države, ki ni članica EU lahko vloži zahtevek KIDO 2 (uveljavljanje znižane davčne stopnje) in
KIDO 10 (vračilo preveč odtegnjenega in plačanega davčnega odtegljaja).108
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Obrazec »Zahtevek za vračilo davka od obresti na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega
obdavčevanja dohodka«, URL:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Mednarodno_obdavcenje/Obrazci/KIDO_10_SL
O.pdf.
107
Povzeto po Dohodek iz kapitala: Obresti od denarnih depozitov, dosežene pri bankah in hranilnicah, ustanovljene v
skladu s predpisi v Sloveniji, Finančna uprava Republike Slovenije, … o.c., str. 5, dne 6.4.2018.
108
Povzeto po Dohodek iz kapitala: Obresti od denarnih depozitov, dosežene pri bankah in hranilnicah, ustanovljene v
skladu s predpisi v Sloveniji, Finančna uprava Republike Slovenije, … o.c. , str. 5, dne 6.4.2018.
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V 9. podpoglavju ZDavP-2 je uzakonjeno avtomatično dajanje podatkov in v prvem odstavku 337.
člena je banka oz. hranilnica (kot plačnik davka iz 58. člena ZDavP-2) zavezana dajati podatke o
doseženih obrestih od denarnih depozitov, ki jih dosežejo rezidenti RS, zato mora v skladu s četrtim
odstavkom tega člena do 31. januarja tekočega davčnega leta (za preteklo leto) davčnemu organu in
davčnemu zavezancu dostaviti podatke o doseženih obrestih.109 Tudi kadar doseže obresti na
denarne depozite nerezident Slovenije, mora banka oziroma hranilnica izračunati, odtegniti in plačati
davčni odtegljaj kot dohodnino v obračunu davčnega odtegljaja, o tem pa more posredovati podatke
davčnemu organu oz. predložiti obračun davčnega odtegljaja, v skladu s poglavjem avtomatičnega
dajanja podatkov (peti odstavek 337. člena ZDavP-2).

4.7.2.

OBRESTI OD VREDNOSTNIH DOLŽNIŠKIH PAPIRJEV

Pravilo iz 212. člena Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ)110 veleva, da je vrednostni papir
pisna listnina, s katero se izdajatelj zavezuje, da bo izpolnil na njej zapisano obveznost njenemu
zakonitemu imetniku. Splošna pravila OZ se uporabljajo za vse vrednostne papirje, ki niso posebej
urejeni s specialnimi predpisi. Vrednostni papirji se pojavljajo v različnih pojavnih oblikah, s
nekaterimi se lahko tudi trguje na denarnem trgu oz. trgu finančnih instrumentov, ki ga ureja Zakon o
trgu finančnih instrumentov (ZTFI).111 Obresti, dosežene pri trgovanju z vrednostnimi dolžniškimi
papirji (obveznicami) pa se davčno obravnavane v ZDoh-2 in sicer kot dohodek iz kapitala v III.6.1.
poglavju samega zakona.
4.7.2.1.
DAVČNA OBRAVNAVA DOHODKOV IZ KUPONSKIH OBVEZNIC, KI JIH DOSEGAJO
FIZIČNE OSEBE
Najpogosteje uporabljen dolžniški vrednostni papir je kuponska obveznica oz. klasična navadna
obveznica, ki lahko ima opredeljen letni ali polletni kupon112 ter zapadlost. Do prejema obresti
kuponske obveznice je upravičen njen imetnik, ne glede na to ali je njen dejanski lastnik ali ne.
Kuponske obveznice so urejene v OZ in so večinoma elektronsko registrirane.113 Davčna obravnava
dohodkov kuponskih obveznic, ki jih dosegajo fizične osebe, pa je kot dohodek iz kapitala urejena v
ZDoh-2. Prvi odstavek 81. člena ZDoh-2 namreč določa, da so obdavčene obresti od dolžniških
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Povzeto po Dohodek iz kapitala: Obresti od denarnih depozitov, dosežene pri bankah in hranilnicah, ustanovljene v
skladu s predpisi v Sloveniji, Finančna uprava Republike Slovenije,… o.c., str. 6, dne 6.4.2018.
110
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).
111
Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 –
ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17).
112
Kupon predstavlja znesek obresti, ki jih izdajatelj obveznice periodično izplačuje vlagatelju.
113
Povzeto po Kuponska obveznica, Finančni Slovar, URL: http://www.financnislovar.com/definicije/kuponskaobveznica.html, dne 10.4.2018.
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vrednostnih papirjev. V kolikor je sicer splošno pravilo, ki izhaja iz 83. člena ZDoh-2, da je davčna
osnova kar višina doseženih obrestih, pa je v členu 87. ZDoh-2 določeno še posebno pravilo za
ugotavljanje davčne osnove od obresti, doseženih z unovčitvijo kupona za izplačilo obresti, ki je hkrati
enako splošnemu. Vendar pa je davčna obravnava obresti, doseženih z unovčitvijo kupona za izplačilo
obresti, odvisna od treh dejavnikov, in sicer od:
-

rezidentstva davčnega zavezanca;

-

od vira obresti (ali so obresti dosežene v RS ali izven nje);

-

vrste obveznic.

Kot je že bilo opisano v nalogi, imajo rezidentje RS v skladu s prvim odstavkom 5. člena ZDoh-2
dolžnost plačila dohodnine od vseh obresti na kuponske obveznice, ki imajo vir v RS in izven nje.
Medtem pa je nerezident skladno z drugim odstavkom 5. člena ZDoh-2 zavezan samo za plačilo
dohodnine od vseh obresti na kuponske obveznice, ki imajo vir v Sloveniji. Kljub zgoraj opredeljenem
pravilu pa nerezidenti ne plačujejo dohodnine od obresti na vrednostne papirje, opredeljene v
četrtem in petem odstavku 33. člena ZDoh-2.114
Za lažjo davčno obravnavo moramo zakonsko opredeliti, katere obresti na kuponske obveznice imajo
vir v in katere izven RS. Za te namene moramo upoštevati določbe 10. in 13. člena ZDoh-2. Obresti
imajo v skladu s 5. točko prvega odstavka 10. člena ZDoh-2 vir v RS, če je dohodek izplačala (ali ji je bil
zaračunan) oseba, ki je rezident po tem zakonu ali po zakonu, ki ureja davke od dohodkov pravnih
oseb, ali poslovna enota nerezidenta po tem zakonu ali zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih
oseb. To pravilo ne velja, če je obresti izplačala poslovna enota izven Slovenije in se v skladu s tem
zakonom oziroma zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, šteje za odbitno postavko pri
izračunu davčne osnove, ki pripada poslovni enoti izven Slovenije.115 Nadalje pa 13. člen istega
zakona specifično določa vir dohodka od vrednostnih papirjev in lastniških deležev. Tako imajo vir v
RS obresti od vrednostnih papirjev in pravic iz vrednostnih papirjev, ki jih izdajo:
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Po četrtem odstavku, nerezident ne plačuje dohodnine od obresti na vrednostne papirje, katerih izdajateljica je
Republika Slovenija in so izdani na podlagi zakona, ki ureja javne finance. Po petem odstavku nerezident ne plačuje
dohodnine od obresti na dolžniške vrednostne papirje, ki jih izda gospodarska družba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi v
Sloveniji, če:
1. ne vsebujejo opcije zamenjave za lastniški vrednostni papir (oziroma ne vsebujejo opcije imetnikov, z uresničitvijo katere
dosežejo zamenjavo za lastniški vrednostni papir, če je izdajatelj dolžniškega vrednostnega papirja banka), in
2. so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu ali se z njimi trguje v večstranskem sistemu trgovanja v državi članici EU
ali v državi članici Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (v nadaljnjem besedilu: OECD),
razen v primeru dolžniških vrednostnih papirjev, ki so izdani za plačilo odškodnin v skladu z zakonom, ki ureja
denacionalizacijo.
115
Povzeto po Dohodek iz kapitala: Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic, Finančna uprava Republike
Slovenije, str. 4, URL:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_kapitala/Opis/Podrob
nejsi_opis_1_izdaja_Davcna_obravnava_dohodkov_iz_kuponskih_obveznic_in_delnic.pdf, dne 9.5.2018.
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-

Republika Slovenija, Banka Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti,

-

gospodarske družbe, zadruge in druge oblike organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s
predpisi v Sloveniji.

Tiste obresti, ki nimajo vira v RS po zgoraj navedenih določbah, se davčno pravno obravnavajo kot
obresti z virom izven Slovenije. Dohodnino praviloma ugotovi davčni organ na podlagi napovedi
zavezanca, odmeri se v skladu s 132. členom ZDoh-2 po stopnji 25 %. Za tujo družbo, ustanovljeno po
tujih predpisih, ki je izdajatelj kuponskih obveznic, ki so uvrščene na organiziran trg v RS, pa takšnim
obveznicam ni možno pripisati vira v RS po 10. členu ZDoh-2, saj se šteje, da imajo vir izven Slovenije.
Iz slednjega lahko izpeljemo naslednjo obrazložitev:
-

nerezidenti RS od takšnih obresti niso zavezani za plačilo dohodnine;

-

rezidenti RS pa lahko v skladu s poglavjem IX. v ZDoh-2 (odprava dvojnega obdavčevanja
dohodkov rezidenta z virom izven Slovenije) za višino odmerjene dohodnine v RS zahtevajo
zmanjše plačila dohodnine za ustrezen del v tujini plačanega davka od takšnih obresti.116

V nadaljevanju je opisan način plačila dohodnine od obresti na kuponske obveznice, ki imajo vir v RS.
Tako dohodnino od obresti na kuponske obveznice, ki imajo vir v Sloveniji, izračuna plačnik davka kot
davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja. Plačnik davka mora davčni odtegljaj izračunati in
odtegniti hkrati z obračunom obresti. Davčna osnova od obresti, doseženih z unovčitvijo kupona za
izplačilo obresti, so dosežene obresti. Davek se izračuna in plača (v skladu s prvim odstavkom 132.
člena Zdoh-2) po stopnji 25% od ugotovljene davčne osnove in se šteje kot dokočni davek. 117
Definicijo plačnika davka pa smo v nalogi že opredelili, opredeljen je v 58. členu ZDavP-2.118
Vendar je tudi tukaj zakonko določena izjema, in sicer slednje ne velja v primerih, določenih v osmem
odstavku 325. člena ZDavP-2, kjer plačnik davka ne izračuna, odtegne in plača davčnega odtegljaja,
temveč davčni organ ugotovi dohodnino od obresti, ki jih doseže rezident, na podlagi napovedi
zavezanca.119 Ti primeri obresti, ki jih doseže rezident, so: 120
-

obresti od »vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani na
podlagi zakona, ki ureja javne finance«;

116

Navedeno ne velja, če obresti, ki imajo vir izven Slovenije, izplača oseba, ki je plačnik davka (6. ali 7. točki prvega
odstavka 58. člena ZDavP-2), saj jo le-ta izračuna kot davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja in odtegne hkrati z
obračunom obresti.
117
Povzeto po Dohodek iz kapitala: Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic, … o.c. ,str. 3, dne 9.5.2018.
118
Povzeto po Dohodek iz kapitala: Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic, … o.c. ,str.5, dne 9.5.2018.
119
Po prvem odstavku 326. člena ZDavP-2 mora davčni zavezanec napoved za odmero dohodnine vložiti pri davčnem
organu do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto (velja za obresti, dosežene od leta 2016 dalje).
120
Osmi odstavek 325. člena ZdavP-2.
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-

obresti od »dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izda gospodarska družba, ki je ustanovljena
v skladu s predpisi v Sloveniji, če:
o

ne vsebujejo opcije zamenjave za lastniški vrednostni papir (oziroma ne vsebujejo

opcije imetnikov, z uresničitvijo katere dosežejo zamenjavo za lastniški vrednostni papir, če
je izdajatelj dolžniškega vrednostnega papirja banka) in
o

so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu ali se z njimi trguje v večstranskem

sistemu trgovanja v državi članici EU ali državi članici Organizacije za ekonomsko
sodelovanje in razvoj,
razen v primeru dolžniških vrednostnih papirjev, ki so izdani za plačilo odškodnin v skladu
z zakonom, ki ureja denacionalizacijo.«
Zadnje vprašanja pa je, kako se nerezidentom davčno obravnavajo obresti na kuponske obveznice, ki
imajo vir v Sloveniji. Dohodnino praviloma izračuna plačnik davka kot davčni odtegljaj v obračunu
davčnega odtegljaja, ki ga izračuna in odtegne hkrati z obračunom obresti, po 25 % stopnji. V kolikor
so nerezidenti zavezani za plačilo te vrste dohodnine (niso izvzeti iz obdavčitve po četrtem in petem
odstavku 33. člena Zdoh-2), pa lahko koristijo ugodnosti, določene z mednarodnimi pogodbami o
izogibanju dvojnega obdavčevanja (znižanje ali oprostitev oziroma vračilo davčnega odtegljaja), ki in
če jo je RS sklenila z državo njihovega rezidentstva. Po drugem odstavku 5. člena ZDoh-2 pa
nerezidenti niso zavezani za plačilo dohodnine od obresti na kuponske obveznice, ki imajo vir izven
Slovenije.121
4.7.2.2.
DAVČNA OBRAVNAVA DOHODKOV IZ DISKONTIRANIH DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH
PAPIRJEV
Diskontirane dolžniške vrednostne papirje praksa uvršča med kratkoročne vrednostne papirje, ki
lahko trgujejo na sekundarnem finančnem denarnem trgu. Med njih uvrščamo zakladne menice,
brezkuponske dolžniške vrednostne papirje, bančne akcepte oz. sprejemnice.122 Način obdavčitve
obresti, ki jih fizična oseba doseže iz diskontiranih dolžniških vrednostnih papirjev pa je urejen v
ZDoh-2. Davčna osnova je določena v 88. členu ZDoh-2, kjer je v prvem odstavku določeno, da je
davčna osnova od obresti, doseženih ob odsvojitvi diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja
pred dospelostjo papirja ali pri odkupu diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja pred
dospelostjo papirja ali ob njej, enaka obrestim, obračunanim za obdobje od dneva pridobitve, do
dneva odsvojitve ali odkupa diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja. Za namene obdavčitve

121
122

Povzeto po Dohodek iz kapitala: Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic, … o.c. ,str.7 , dne 9.5.2018.
Povzeto po Štiblar Franjo, Finančni trgi, akterji, instrumenti, posli, Založba ZRC, Ljubljana 2013, str. 36.
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obresti se za diskontirani dolžniški vrednostni papir iz prvega odstavka tega člena šteje tudi
brezkuponski dolžniški vrednostni papir. Določeno je tudi, da se višina obresti iz prvega odstavka tega
člena določi po metodi enakomernega (konstantnega) donosa. Za odkup diskontiranega dolžniškega
vrednostnega papirja sešteje tudi njegova unovčitev.123
Zakladno menico ZDoh-2 opredeljuje kot dolžniški vrednostni papir, davčno osnovo pa določa kot
vsoto enako obrestim, ki se obračunajo oziroma »natečejo« v obdobju imetništva zakladne menice,
ne glede na nabavno oziroma prodajno ceno zakladne menice, če je ta pridobljena oziroma
odsvojena na sekundarnem trgu. Po tej določeni davčni osnovi pa se dohodnina izračuna in plača po
stopnji 25 % in se šteje kot dokončen davek.
Primer obračuna dohodnine dvanajstmesečne zakladne menice ZMXY:124

Datum izdaje: 29. 9. 2015
Datum dospelosti: 28. 9. 2016
Apoen (nominalna vrednost (NV)): 1.000,00 EUR
Cena na avkciji (prodajna cena (PC) v % od NV): 96,507 EUR
Prodajna cena na avkciji (PC x NV): 965,07 EUR
Obresti v obliki diskonta (NV – PC): 34,93 EUR
Tabela: Dvanajstmesečna zakladna menica ZMXY
(Obdavčitev obresti iz diskontiranih dolžniških vrednostnih papirjev po ZDoh-2, Finančna uprava Republike Slovenije, str. 3)

Zavezanec na avkciji kupi zakladno menico in jo pred dospelostjo, dne 8. 9. 2016, proda. Letne obresti
za zakladno menico so skupaj 34,930 EUR. Zavezanečevo obdobje imetništva menice je skupaj (od 29.
9. 2015 do vključno 7. 9. 2016) 344 dni. Tako je dosežena davčna osnova za zakladno menico za
obdobje njenega imetništva po naslednjem obračunu 33, 01 EUR:
34,93 x 344 / 364 = 33,01 EUR
Tabela: izračun obresti za zakladno menico
(Obdavčitev obresti iz diskontiranih dolžniških vrednostnih papirjev po ZDoh-2, Finančna uprava Republike Slovenije, str. 3)

123

Povzeto po Dohodek iz kapitala: Obdavčitev obresti iz diskontiranih dolžniških vrednostnih papirjev po ZDoh-2, Finančna
uprava Republike Slovenije,str. 3, URL:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_kapitala/Opis/Podrob
nejsi_opis_1_izdaja_Obdavcitev_obresti_iz_diskontiranih_dolzniskih_vrednostnih_papirjev_po_ZDoh-2.pdf, dne 4.4.2018.
124
Povzeto po Dohodek iz kapitala: Obdavčitev obresti iz diskontiranih dolžniških vrednostnih papirjev po ZDoh-2, … o.c.,
str. 3, dne 4.4.2018.
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Tudi tukaj je plačilo dohodnine določeno v prvem odstavku 132. člena ZDoh-2, saj se le-ta izračuna in
plača od davčnih osnov (88. člen ZDoh-2) po stopnji 25 %, izračuna pa jo plačnik davka preko
davčnega odtegljaja v obračunu le-tega, ki ga izračuna in odtegne hkrati z obračunom obresti.
Dohodnino od obresti ugotovi davčni organ na podlagi napovedi zavezanca, v kolikor obresti izplača
oseba, ki ni plačnik davka. Posebna davčna obravnava pa je v naslednjih primerih, ko dohodnino od
obresti izračuna davčni organ v odločbi, izdani na podlagi napovedi zavezanca, prejemnika obresti, ne
glede na to, da so obresti dosežene pri plačniku davka:
-

»če gre za obresti, ki jih doseže rezident od:
o vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani na podlagi
zakona, ki ureja javne finance;
o dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izda gospodarska družba, ki je ustanovljena v skladu s
predpisi v Sloveniji, če:
ne vsebujejo opcije zamenjave za lastniški vrednostni papir (oziroma ne vsebujejo opcije
imetnikov, z uresničitvijo katere dosežejo zamenjavo za lastniški vrednostni papir, če je
izdajatelj dolžniškega vrednostnega papirja banka) in
so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu ali se z njimi trguje v večstranskem sistemu
trgovanja v državi članici EU ali državi članici Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj
razen v primeru dolžniških vrednostnih papirjev, ki so izdani za plačilo odškodnin v skladu z
zakonom, ki ureja denacionalizacijo;

-

če plačnik davka ne razpolaga in ne more razpolagati z vsemi podatki, potrebnimi za izračun
davčnega odtegljaja (npr. podatek o datumu pridobitve zakladne menice, če je zavezanec
menico pridobil na sekundarnem trgu pred dospelostjo, na podlagi tega pa se ugotovi davčna
osnova od obresti). V tem primeru se dohodnina od obresti določi v odločbi, izdani na podlagi
napovedi zavezanca, prejemnika obresti. Izplačevalec obresti bi naj zavezanca ob dospelosti
zakladnih menic opozoril na obveznost oddaje napovedi za odmero dohodnine od obresti;

-

od obresti, ki jih zavezanec doseže iz zakladnih menic ob prodaji menic na sekundarnem trgu
pred njihovo dospelostjo. Dohodnina od obresti se izračuna v odločbi davčnega organa,
izdani na podlagi napovedi zavezanca, ki je prejemnik obresti.«125

Skrajni rok za oddajo napovedi (v skladu s prvim odstavkom 326. člena ZDavP-2) za odmero
dohodnine od obresti (obresti, dosežene ob dospelosti ali ob prodaji zakladnih menic pred
dospelostjo) je 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. Napoved se lahko vloži tudi preko portala
eDavki.

125

Povzeto po Dohodek iz kapitala: Obdavčitev obresti iz diskontiranih dolžniških vrednostnih papirjev po ZDoh-2, … o.c.,
str. 5, dne 4.4.2018.
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4.7.3.
DAVČNA OBRAVNAVA OBRESTI NA VREDNOSTNE PAPIRJE,
KATERIH IZDAJATELJICA JE REPUBLIKA SLOVENIJA
Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E) je bilo
uzakonjeno, da so obresti na vrednostne papirje, katerih izdajateljica je RS in so izdani na podlagi
zakona, ki ureja javne finance, oproščene plačila dohodnine, v kolikor so izplačane fizičnim osebam
nerezidentom. Slednje je urejeno v četrtek odstavku 33. člena ZDoh-2. V primeru, da dosežejo te
obresti rezidenti RS, morajo le-ti za izpolnitev davčne obveznosti sami oddati napoved za plačilo
dohodnine iz naslova obresti. Določeno je, da je zavezanec za plačilo dohodnine na podlagi odločbe o
odmeri dohodnine zavezanec sam.

4.7.4.

OBRESTI OD POSOJIL

Institut posojilne pogodbe je urejen v OZ (tako za posojila, ki obstajajo med gospodarskimi subjekti
(gospodarska pogodba), kot za posojila dana fizičnim osebam) in sicer v členu 569., ki posojilno
pogodbo opredeljuje kot:
»1. S posojilno pogodbo se posojilodajalec zavezuje, da bo posojilojemalcu izročil določen znesek
denarja ali določeno količino drugih nadomestnih stvari, posojilojemalec pa se zavezuje, da mu bo po
določenem času vrnil enak znesek denarja oziroma enako količino stvari iste vrste in kakovosti.
2. Na prejetih stvareh pridobi posojilojemalec lastninsko pravico.«
V naslednjem členu pa je določeno, da se lahko posojilojemalec zaveže, da poleg glavnice dolguje
tudi obresti, medtem pa so v gospodarski pogodbi obresti vedno dolgovane, tudi, če niso bile
dogovorjene. Osnova oz. pravna podlaga je torej posojilna pogodba, ki je veljavna, ko stranki
dosežeta soglasje glede predmetne pogodbe.
Med dohodke, obdavčljive z dohodnino po ZDoh-2, se v skladu s prvim odstavkom 81. člena štejejo
tudi obresti od posojil, v kolikor skleneta posojilno pogodbo fizični osebi. Davčna osnova je določena
v 83. členu ZDoh-2 in je opredeljena kot celota doseženih obresti od posojil. Način obdavčitve obresti
od posojil poteka na podlagi prvega odstavka 132. člena ZDoh-2, dohodnina se izračuna in plača od
davčne osnove po stopnji 25 % in se šteje kot dokončen davek. Pri vsakem izplačilu obresti je
potrebno obračunati davčni odtegljaj, ki ga izračuna in odtegne plačnik davka kot davčni odtegljaj v
obračunu davčnega odtegljaja, ki ga izračuna in odtegne hkrati z obračunom obresti. Predpogoj za
takšno obdavčenje je torej posojilna pogodba, v kateri se posojilojemalec kot fizična oseba zaveže, da
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poleg glavnice dolguje tudi obresti (saj takšna obveza ni nujna).126 V posojilni pogodbi je torej
potrebno dodati posebno določbo o določitvi obrestovanja. V kolikor se za to stranki ne dogovorita,
pogodba ni obravnavana z vidika obdavčevanja z dohodnino, saj se za dohodek po ZDoh-2 šteje vsako
izplačilo oz. prejet dohodek.127 Fizična oseba, ki na podlagi posojilne pogodbe prejeme obresti, mora
za dosežene obresti vložiti napoved do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. V kolikor pa
obresti na prejeto posojilo plača fizična oseba, ki je v skladu z določbo 58. člena ZDavP-2 ne moremo
šteti za plačnika davka, izračun dohodnine od teh obresti z odmero opravi davčni organ na podlagi
napovedi zavezanca, prejemnika obresti.128
Z vidika pravne varnosti pa so sporna t.i. »prikrita izplačila«, kjer se želijo družbeniki ali zastopniki
podjetja preko posojilne pogodbe izogniti plačilu davka ter si tako zase ali za družbo izboriti
premoženjske koristi. Tako se morebitno posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od
tržne, šteje za boniteto, od katere se plačuje dohodnina ter obvezni prispevki za socialno varnost. V
kolikor pa se zaposlenemu posojilo odpiše, pa se to lahko šteje za njegov dohodek iz delovnega
razmerja.129 O slednjem je v zadevi I U 1248/2011130 odločalo tudi Upravno sodišče RS. V tej zadevi je
je bilo z izpodbijano odločbo v inšpekcijskem postopku zoper pravno osebo A d.d. ugotovljeno, da je
le-ta izplačevala obresti na posojila od povezanih oseb (v obliki obveznic) po višji obrestni meri, kot
znaša sama revalorizacijska obrestna mera. Takšna posojila pa je prejemal tudi tožnik. Iz
inšpekcijskega zapisnika je bilo nedvomno ugotovljeno, da v tem primeru ne gre za obveznice,
temveč za prikrito posojilo. Tako je davčni organ ponovno naložil plačilo dohodnine iz naslova
dohodka od prejetih obresti iz posojilne pogodbe. V tožbi je tožnik ugovarjal zgoraj navedenemu
inšpekcijskemu zapisniku, vendar s tožbo ni uspel. Do problematike navideznih poslov preko
posojilnih pogodb se je opredelilo tudi Vrhovno sodišče RS v sodbi X Ips 80/2012.131 V slednji je
navedlo, da je navideznost poslov podana, kadar si želi zavezanec nižjo davčno obdavčitev izboriti z
izrabo pravnih praznin, s tem ko sklene enega ali več pravnih poslov, ki v skladu s predpisi niso
obdavčeni. S sklenitvijo tega posla pa hkrati prikrije ekonomsko vsebino posla, ki bi sicer bil
obdavčen. V takšnem primeru gre za očitno davčno izogibanje, ki predstavlja zlorabo prava. Takšni
pravni posli se morajo v davčnem postopku obravnavati kot navidezni, kjer se kot relavantem posel
obdavči tisti s pravo ekonomsko vsebino oz. prikriti posel.

126

Povzeto po Đukić Tatjana, Kako, če sploh se posojila družbenika družbi obrestujejo in obdavčijo, Find-INFO, URL:
https://www.findinfo.si/DnevneVsebine/Aktualno.aspx?ID=9826, 11.4.2018.
127
Povzeto po Đukić Tatjana, Kako, če sploh se posojila družbenika družbi obrestujejo in obdavčijo, Find-INFO, … o.c.,
11.4.2018.
128
Povzeto po Dohodek iz kapitala, Obresti; pogosta vprašanja in odgovori, … o.c., str. 6, dne 3.5.2018.
129
Povzeto po Grgič Maja, S posojilom do izogibanja davka, Delo, URL: http://www.delo.si/gospodarstvo/finance/sposojilom-do-izogibanja-davkom.html, dne 29.5.2018.
130
Upravno sodišče, sodba I U 1248/2011, z dne 11.04.2012.
131
Vrhovno sodišče, sodba X Ips 80/2012, z dne 10.10.2013.
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4.7.5.

DOHODEK IZ FINANČNEGA NAJEMA

Zakonski institut najem je opredeljen kot pogodbeno razmerje, v katerem v zameno za plačilo ali niz
plačil, najemodajalec prenese na najemnika pravico do uporabe sredstva za dogovorjen čas. Nadalje
pa se finančni najem opredeljuje kot najem, pri katerem se prenesejo vse pomembne oblike tveganja
in koristi, povezanih z lastništvom sredstva, pri tem pa lahko preide lastninska pravica na drugo stran,
ali pa tudi ne. Stranki se lahko v pogodbi dogovorita, da se ob izteku pogodbe sredstvo odkupi in tako
pride do prenosa pravnega lastništva. Tako lahko institut finančnega najema opredelimo kot posebno
obliko financiranja pravice uporabe najetih sredstev, lahko pa je istočasno tudi oblika financiranja
pridobitve.132 Predmet samega finančnega najema oz. »leasinga« je stvar, katero dajalec najema
izroči v rabo jemalcu najema, ta pa z njeno uporabo ali izkoriščanjem ustvarja vrednost, od katere
plačuje najemnino. Obvezna sestavina pogodbe o finančnem najemu je tako znesek najemnine, ki
vsebuje tudi del obresti, kot del stroškov financiranja, ki se določijo skladno z amortizacijskim
načrtom. Tako ima leasingodajalec pravico do pripadajočega donosa oz. obresti.133
Davčna obravnava dohodka iz finančnega najema med drugim predvideva tudi njegovo obdavčitev z
dohodnino, v kolikor dohodek iz naslova obresti dosežejo fizične osebe. Dohodek iz finančnega
najema se v takšnem primeru obravnava kot dohodek iz kapitala. Davčna osnova od tega dohodka je
urejena v 85. členu ZDoh-2, in sicer je v prvem odstavku opredeljena kot del plačila finančnega
najemojemalca finančnemu najemodajalcu, ki ne predstavlja vračila glavnice. Tukaj lahko opredelimo
ta dohodek kot del stroškov financiranja, ki se torej določijo v obliki obresti. V drugem odstavku pa je
določeno, da se dohodek, ki predstavlja vračilo glavnice, iz predmetne pogodbe obdavči kot dohodek
iz oddajanja premoženja v najem po III.5.1. poglavju ZDoh-2, v kolikor lastninska pravica po izteku
pogodbeno dogovorjenega obdobja ne preide na najemnika. Pri tem dodajmo še opozorilo, da je
višina dohodka iz pogodbe o finančnem najemu odvisna predvsem od tega, ali je obrestna mera
določena kot spremenljiva ali nespremenljiva. Ali se bo obrestna mera spreminjala ali ne, je torej
odvisno do specifične pogodbe. Tudi tukaj se od ugotovljene davčne osnove v skladu s 132. členu
ZDoh-2 izračuna in odtegne davek po stopnji 25% in se šteje kot dokončni davek.

132

Povzeto po Mag. Mayr Branko, Zupanič Nataša, Finančni in poslovni najem, URL:
http://www.vsr.si/clanki/FINANancni%20in%20poslovni%20najem.pdf, str.3, 11.4.2018.
133
Povzeto po Mag. Mayr Branko, Zupanič Nataša, … o.c., str.5, dne 11.4.2018.
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4.7.6.

DOHODEK IZ ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA

Institut življenjskih zavarovanj je novodoben način dolgoročnega varčevanja. Osnova življenjskega
zavarovanje je zavarovalna pogodba, s katero se zavarovalec oz. sklenitelj zavarovanja zaveže, da bo
zavarovalnici poravnal določeno zavarovalno premijo, zavarovalnica pa se zaveže, da mu bo ob
nastanku zavarovalnega primera izplačala zavarovalnino. Izpolnitev takšnega primera pa je podlaga
za nastanek obveznosti zavarovalnice za izplačilo zavarovalnine. Pri življenjskih zavarovanjih je takšen
primer predvsem smrt zavarovalca.134 Izplačila oz. prejemki, ki izvirajo iz takšnih varčevanj pa so
davčno obdavčeni z dohodnino, saj ta izplačila ZDoh-2 opredeljuje kot vsak drug prihodek davčnega
zavezanca. Dohodki iz življenjskih zavarovanj so v skladu z 81. členom ZDoh-2 vključeni v poglavje
obdavčitve obresti, opredeljujejo se torej kot dohodki iz kapitala. Vendar so določeni primeri izvzeti iz
pojmovanja dohodkov iz naslova življenjskih zavarovanj. Takšne obravnave so v skladu s tretjim in
četrtim odstavkom 82. člena Zdoh-2 deležni naslednji dohodki, ki so torej oproščeni plačila
dohodnine:
-

»dohodki iz življenjskega zavarovanja, ki je sklenjeno za primer smrti in se dohodek izplača
zaradi smrti osebe;

-

dohodka iz življenjskega zavarovanja, pri katerem:

o

nastane pravica zahtevati izplačilo zavarovalne vsote po preteku desetih let od dneva
sklenitve pogodbe o življenjskem zavarovanju,

o

sta sklenitelj zavarovanja in upravičenec do zavarovalne vsote ena in ista oseba, in

o

ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police življenjskega zavarovanja pred
potekom roka iz prve alinee te točke.»

V kolikor nobeden izmed zgoraj omenjenih pogojev ni izpolnjen (torej ne gre za primer smrti, izpolnil
pa se ni niti nobeden zgoraj omenjen pogoj) se lahko iz ostalih dohodkov ugotovi davčna osnova za
davčno obravnavo tega dohodka. V skladu z 86. členom ZDoh-2 je v prvem odstavku določeno, da je
davčna osnova od dohodka iz življenjskega zavarovanja razlika med prejetim izplačilom in vplačilom.
V kolikor je bilo več vplačil, se njihova vrednost določi kot seštevek vseh obročnih vplačil. Če se
izplačilo ni prejelo v enkratnem znesku, temveč je bilo prejeto v večih obrokih, pa se seštevek vseh
obročnih vplačil porazdeli enakomerno, med obdobja izplačevanja obročnih izplačil. V kolikor pa se
celotno obdobje izplačevanja ni določilo, se kot obdobje upošteva razlika med zavezančevo starostjo
v času, ko prvič prejme obročno izplačilo, in pričakovano življenjsko dobo zavezanca, ki se odloči
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Povzeto po Štrucl Mojca, Osnove zavarovanj, ZPS Zveza potrošnikov Slovenije, URL:
https://www.zps.si/index.php/osebne-finance-sp-1406526635/zavarovanja/8515-osnove-zavarovanj-6-2017, dne 29. 5.
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glede na podatek Statističnega urada Republike Slovenije o pričakovani življenjski dobi moškega ali
ženske v Sloveniji (drugi odstavek 86. člena ZDoh-2). Od zgoraj ugotovljene davčne osnove se nato še
izračuna in odtegne davek s stopnjo 25%, ki je šteje kot dokončni davek. Tukaj se druge oprostitve ne
upoštevajo. Pri tem je pomembno vedeti, da se skladno z drugim odstavkom 149. člena ZDoh-2
dohodek, dosežen na podlagi življenjskega zavarovanja, sklenjenega pred 1. januarjem 2005, ne
obdavčuje.
Plačilo zavarovalne premije je ena temeljnih dolžnosti zavarovalca, višina premije pa se določi v
zavarovalni pogodbi. V kolikor se ta temeljna dolžnost ne izpolnjuje, lahko zavarovalnica tudi prekine
pogodbo. Višje sodišče v Ljubljani je v zadevi II Cp 126/2012135 odločalo prav v takšnem sporu. V
slednji zadevi je tožena tožeči stranki plačevala mesečno rento v določeni višini, na temelju pogodbe
o življenjskem zavarovanju. Tožena stranka je plačevala le določen del od celotnega dogovorjenega
zneska, dopolnitev do popolnega zneska pa je kar sama plačevala davčnemu organu, kot akontacijo
dohodnine. Tožeča stranka temu ugovarja, zahteva plačilo polne rente in ugovarja dolžnost
plačevanja akontacije dohodnine iz naslova dohodkov iz življenjskega zavarovanja. Sodišče v sodbi
potrdi, da je dohodek iz življenjskega zavarovanja obdavčljiv kot vrsta dohodka iz kapitala (kar je
določeno v prvem odstavku 81. člena ZDoh-2), k plačilu davka od dohodka pa je zavezana fizična
oseba, ki je upravičenec do tega dohodka iz življenjskega zavarovanja. Zatorej je zavezanec na podlagi
prvega odstavka 124. člena ZDoh-2 dolžan plačevati akontacijo dohodnine, ki se opravi z davčnim
obračunom ali z odmero akontacije dohodnine. Sodišče je nadalje argumentiralo, da v kolikor se
izračun akontacije dohodnine opravi na podlagi davčnega obračuna z davčnim odtegljajem, je ta
izračun, v skladu z drugim odstavkom 125. člena ZDoh-2, dolžan opraviti plačnik davka, to je oseba,
ki izplačuje obdavčljive dohodke. Pri tem pa sta lahko plačnik davka in zavezanec za plačilo
dohodnine dve različni osebi. V slednjem primeru plačuje akontacije plačnik davka in ne zavezanec.
Čeprav plača akontacijo dohodnine plačnik, se v resnici z akontacijo dohodnine izpolnjuje davčna
obveznost davčnega zavezanca (to torej stori v korist davčnega zavezanca). Morebitno plačilo
akontacije davka (po davčnopravnih predpisih) pomeni torej izpolnjevanje pogodbene obveznosti
(nastale po civilnopravnih predpisih) do davčnega zavezanca.

4.7.7.
DOHODEK, KI GA ZAVEZANEC DOSEŽE NA PODLAGI DELITVE
PRIHODKOV INVESTICIJSKEGA SKLADA V OBLIKI OBRESTI
Investicijske sklade pravna pravila opredeljujejo kot neke vrste finančnih posrednikov, ki denarne
vložke vlagateljev naložijo v različne vrednostne papirje (npr. delnice, obveznice, kratkoročne
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Višje sodišče v Ljubljani, sodba II Cp 126/2012, z dne 04.07.2012.

44

vrednostne papirje, itd.). Skladi so učinkovitejši, saj so alternativa samostojni naložbeni strategiji
posameznika, saj lahko vlagatelji svoja sredstva, zbrana z manjšimi vložki večjega števila vlagateljev,
ceneje in učinkoviteje naložijo oziroma razpršijo. Dejstvo je namreč, da je naložbeno tveganje pri
premoženju, ki je razpršeno med več naložb, precej manjše. V RS poznamo dve vrsti investicijskih
skladov in sicer Vzajemne sklade in Investicijske družbe.136
Dohodki, ki se dosegajo pri trgovanju s takšnimi investicijskimi skladi pa se davčno obravnavajo kot
dosežen dohodek iz kapitala, zatorej so podvrženi plačilu dohodnine po ZDoh-2. Že v 94. členu ZDoh2 je določeno, da se unovčitev investicijskega kupona šteje za obdavčljivo odsvojitev kapitala in bo
zato davčno obravnavana. Takšna odsvojitev bo obravnavana kot dosežen dohodek iz kapitala iz
poglavja III.6.1. ZDoh-2, v kolikor dohodek doseže zavezanec na podlagi delitve prihodkov
investicijskega sklada v obliki obresti. V kolikor torej investicijski sklad deli vlagateljem prihodke v
obliki obresti, so le-te obdavčene po stopnji 25% po doseženi davčni osnovi. Le-ta je določena s
splošnim pravilom v 83. členu ZDoh-2 in je opredeljena kot vsota doseženih obresti. Davek izračuna in
odtegne z davčnim odteglajem pri viru plačnik davka, torej v tem primeru določen investicijski sklad.
Ostali dohodki, ki jih vlagatelji dosegajo iz prihodkov investicijskega sklada, se v skladu s tretjo točko
četrtega odstavka 90. člena obdavčujeje kot dividende.

4.7.8.
OBRESTI OD PREMIJ NACIONALNE STANOVANJSKE
VARČEVALNE SHEME
Med določbami o oprostitvi plačila dohodnine za dosežene obresti je v 5. točki 82. člena ZDoh-2
določeno, da se dohodnine ne plačuje od obresti iz varčevalne pogodbe po Nacionalni stanovanjski
varčevalni shemi, ki je sklenjena za najmanj pet let, izjema pa so obresti pri odstopu od te pogodbe. Iz
tega sledi, da se po tej pogodbi, ki je sklenjena za najmanj pet let, dohodnina od obresti, vključno s
premijami, ne plačuje, razen od obresti pri odstopu od te pogodbe. Slednje velja ne glede na to, kdaj
je bila pogodba sklenjena in sicer za obresti in premije, ki so dosežene od 1. 1. 2007 dalje.137
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Povzeto po Zveza potrošnikov Slovenije, Investicijski skladi, Zveza potrošnikov Slovenije, str.3, URL:
http://www.prelc.com/dokumenti/zps_investicijski_skladi.pdf, dne 11.4.2018.
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Povzeto po Dohodek iz kapitala, Obresti, Pogosta vprašanja in odgovori, … o.c., str.9, dne 5.5.2018.
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4.8.
DAVČNA OBRAVNAVA POSLOVANJA Z VIRTUALNO
VALUTO PO ZDoh-2
V zadnjem desetletju pa smo priča velikemu poku oz. razvoju novih tehnologij, temu je sledila tudi
industrija finančnih storitev. Razvoj novih tehnologij odpira številna pravna in zakonodajna vprašanja,
med drugim tudi pri plačilu davčnih obveznostih, z davčnega vidika. Nova oblika financiranja, ki se
šele uvršča na gospodarski prostor je trg prvih ponudb žetonov oz. »ICO«138. Posledično temu
novemu trgu še ni prilagojena zakonodaja na davčnem področju, čeprav se vsaka prva ponudba
žetonov na trgu presodi posebej, ali posega na regulirano področje. Prav zato se slovenska Agencija
za trg vrednostnih papirjev sprašuje, ali predstavljajo žetoni, izdani v postopku »ICO« prenosljiv
vrednostni papir ter ali se virtualne valute (tudi kriptovalute) štejejo za denarno sredstvo v smislu 7.
točke 4. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih.139 V ta namen je FURS izdala podrobnješi
opis140 in opredelila, kakšen je pravilen način obdavčitve virualnih valut. Uvodoma je pojasnila, da se
virtualne valute ne štejejo za denarno sredstvo v smislu 7. točke 4. člena Zakona o plačilnih storitvah
in sistemih, niti se ne štejejo za finančne instrumente. Od dohodka, ki se dosega pri takšni vrsti
trgovanja oz. poslovanja, je odvisna njegova davčna obravnava, obravnava pa je drugačna za vsak
posamezni primer. Odločilni kriteriji pri tej obravnavi so odvisni predvsem od tega, za kakšne vrste
dohodek141 v posameznem primeru gre, ter kdo ga lahko dosega. Po ZDoh-2 se ločeno obravnavata
dva različna načina obdavčenje tega dohodka, ki je odvisen od tega, ali ga dosega fizična oseba ali pa
ga le-ta dosega v okviru opravljanja svoje dejavnosti.

4.8.1.

Dohodek dosega fizična oseba

Za dohodek, ki ga prejema fizična oseba, se v skladu s 15. členom ZDoh-2 štejejo vsi dohodki in
dobički, doseženi v davčnem letu, če ni z zakonom določeno drugače. Ker se za dohodek šteje vsako
izplačilo, ne glede na to, v kakšni obliki je sprejet, se lahko izplačilo v virtualni valuti, obdavči kot
tovrstni dohodek, prejet v naravi. Pri tem se višina dohodka v evrih določi upoštevaje vrednost
virtualne valute v evrih v času, ko je dohodek prejet. Vendar pa so glede na določbe 32. člena ZDoh-2
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»Initial coin offering.”
Povzeto po Posvetovalni dokument v zvezi z urejanjem področja zbiranja sredstev z uporabo tehnologije podatkovnih
blokov, Agencija za trg vrednostnih papirjev, januar 2018, URL: https://www.a-tvp.si/Default.aspx?id=151&key=660, stran
6, dne 8.3.2018.
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Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2 in ZDDV-1, Finančna uprava Republike
Slovenije, URL:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Drugi_dohodki/Opis/Podrobnejsi_
opis_2_izdaja_Davcna_obravnava_poslovanja_z_virtualno_valuto_po_ZDoh-2_ZDDPO-2_in_ZDDV-1.pdf, dne 23.4.2018.
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Primer dohodkov: dohodek iz kreiranja virtualnih valut, iz kupovanja in prodajanja virtualnih valut, izplačilo drugega
dohodka v virtualni valuti).
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določeni dohodki oproščeni plačila dohodnine, med drugim tudi dobički iz kapitala od odsvojitve
premičnin. V kolikor lahko dohodke, ki jih fizična oseba dosega pri trgovanju z virutalnimi valutami
opredelimo pod slednjo kategorijo, se od tega dobička iz kapitala ne plača dohodnina. Takšen
dohodek se obdavči kot drugi dohodek po 105. členu ZDoh-2.142

4.8.2.

Dohodek dosega fizična oseba v okviru opravljanja dejavnosti

Dobiček, ki ga fizična oseba doseže preko trgovanja z virtualnimi valutami143 v okviru opravljanja
dejavnosti iz poglavja III.3. ZDoh-2, se obdavčuje kot dohodek iz dejavnosti po določbah ZDoh-2. Po
tem poglavju, v skladu s 46. členom ZDoh-2 dohodek iz dejavnosti predstavlja dohodek, dosežen z
neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat opravljanja
dejavnosti. Pod to kategorijo spada izvajanje podjetniških, kmetijskih ali gozdarskih dejavnosti,
vključno z izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic. Davčna osnova za obdavčenje je tukaj
dobiček, ki se po prvem odstavku 48. člena ZDoh-2 kot razlika med prihodki in odhodki, doseženimi v
zvezi z opravljanjem dejavnosti. Za ugotavljanje prihodkov in odhodkov pa se uporabljajo predpisi o
obdavčitvi dohodkov pravnih oseb.144
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Povzeto po Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2 in ZDDV-1, …o.c., str.3, dne
23.4.2018.
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»Dohodek iz rudarjenja.«
144
Povzeto po Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2 in ZDDV-1, …o.c., str.3, dne
23.4.2018.
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5. SKLEP
V samem magistrskega delu sem s pomočjo ZDavP-2 ter ZDoH-2 raziskala, kako je na slovenski
zakonodajni ravni urejen davčni sistem oz. natančneje, kako se fizičnim osebam v RS obdavčijo
določene vrste dohodkov, oz. natančneje tisti dohodki, ki jih prejmejo v obliki obresti. Zakon o
dohodnini je kar osmim vrstam dohodkov v obliki obresti zakonsko dodelil davčno zavezo plačila
davka od kapitala. Vseh osem vrst doseženih obresti oz. vsako nadomestilo, ki ne predstavlja vračila
glavnice iz finančno dolžniškega razmerja, je torej podrejeno cedularni davčni obdavčitvi, po
proporcionalni 25 % zakonski stopnji. Zakonski nabor obresti, ki so podvržene takšnemu obdavčenju,
je z vsako spremembno samega zakona ZDoh-2 vedno večji, saj v primerjavi s prejšnjo zakonsko
ureditvijo obsega več kategorij obresti. Skladno s tem narašča tudi delež pobranih davkov na državni
letni ravni, tako se večata tudi državni proračun in proračuni samoupravnih lokalnih skupnosti, tudi
na račun večjega zneska pobranih davkov od dohodko iz kapitala.
V magistrski nalogi sem se osredotočila na vseh osem vrst posameznih obresti, ter pobližje spoznala
davčno obveznost zavezancev za vsako posamezno vrsto obresti, ki je deležna te davčne obravnave.
Ugotovila sem, da se dohodki fizičnih oseb glede na njihovo naravo obravnavajo precej različno.
Zakon o dohodnini namreč uzakonja dva različna načina izpolnjevanja davčne obveznosti oz. samega
izračuna in načina plačila davka za davčnega zavezanca. Prvi način je ugotavljanje davčne obveznosti
preko letne dohodninske napovedi, kjer se dohodnina na letni ravni ugotovi z davčno odločbo, zakon
dopušča upoštevanje davčnih olajšav. Izjemoma pa predstavlja sam institut magistrske naloge, torej
davek na dohodek iz kapitala, drug način ugotavljanja davčne obveznosti, saj se davčna obveznost
ugotovi in davek odvede ob samem izplačilu glavnega dohodka, davčna obveznost pa se ne ponovno
ugotavlja v dohodninski napovedi. Takšen sistem predstavlja sistem cedularne obdavčitve, saj se
dohodki iz kapitala in tako tudi sam institut naloge, dalje ne vključujejo v letno dohodninsko
napoved, ker se izračunana in plačana dohodnina od navedenega dohodka šteje kot dokončni davek.
Tako se obračunava enkratno oz. cedularno. Davčna stopnja je za vseh osem vrst obresti enaka in
razmeroma velika, predstavlja kar 25% od davčne osnove. Le-ta pa se za vsako vrsto obresti posebej
ugotovi in uporabi za sam izračun davka. Osnovno pa jim je, da je vsak dohodek od obresti obdavčen
po enaki stopnji, ne glede na morebitne druge dohodke zavezenca. Tukaj gre za sistem obdavčitve
posameznih vrst dohodkov fizične osebe, saj so obdavčene posamezne samostojne vrste obresti.
Dohodki iz kapitala so po ZDoh-2 taksativno našteti v samem zakonu in so edine obresti, ki so
podvržene takšnemu obdavčenju.
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Moj cilj je bil podrobneje spoznati, kakšni so načini obdavčitve obresti, kakšen je način plačila davka,
ter kakšne so stopnje obdavčitve za posamezne vrste obresti. Začela sem z davčno obravnavo obresti
od denarnih depozitov, doseženih pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v
Sloveniji. Njihova davčna obravnava je odvisna od tega, ali jih dosežejo fizične osebe, ki ne opravljajo
dejavnosti in tiste, ki jo opravljajo. Fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti, ne plačuje obresti na
pozitivno stanje na transakcijskem računu pri izvajalcu plačilnega prometa, in sicer največ v višini, ki
jo izvajalec plačilnega prometa plačuje za depozite na vpogled. V kolikor pa fizična oseba v poslu, na
podlagi katerega se izplačujejo obresti, nastopa kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost, so obresti
obravnavane kot prihodki iz dejavnosti. Za obdavčenje je pomembno tudi, ali je prejemnik obresti od
denarnih depozitov rezident RS ali ne, ter ali je rezident katere druge države, ki je članica EU. Splošna
davčna osnova se zamreč za zavezance rezidente RS zmanjša za 1.000, 00 EUR, medtem ko za
rezidente držav EU ali tudi držav izven EU več ne velja to znižanje davčne osnove. Depoziti spadajo
med najbolj donosne naložbe v bankah in hranilnicah, dejstvo pa je, da finančne naložbe narekuje
tudi njihova davčna obravnava. Višja kot bo davčna stopnja na obresti od bančnih depozitov, manj se
bodo za takšen način varčevanja odločali posamezniki. Pozitivno pa je dejstvo, da je v RS v zadnjih
nekaj letih zelo okrevalo evropsko in domače gospodarstvo, kar je dobro vplivalo na poslovanje naših
podjetij.145 S tem pa so se tudi obrestne mere za posameznike precej zvišale. Obrestne mere sicer
določijo banke same po lastnih preiskavah.
Kadar pa posamezniki ne želijo naložiti svojega denarja v bančne depozite, so tukaj na voljo različna
alternativna varčevanja. V okviru same naloge sem raziskovala predvsem njihovo davčno obravnavo.
Tako sem spoznala, kako so obdavčene obresti od vrednostnih dolžniških papirjev, kjer je najbolj
uporabljen dolžniški vrednostni papir kuponska obveznica. Z izdajateljevo izdajo kupona oz. obresti
vlagatelju, je le-ta podvržen plačilu davka od dohodka iz kapitala. V ZDoh-2 je določeno, da je davčna
osnova kar višina doseženih oz. izplačanih obrestih, davčna stopnja pa je 25%. Drugačna pa je davčna
obravnava diskontiranih dolžniških vrednostnih papirjev (zakladne menice, brezkuponski dolžniški
vrednostni papirji, bančni akcepti). Določeno je, da je davčna osnova pred dospelostjo papirja ali pri
odkupu pred dospelostjo papirja ali ob njej, enaka obrestim, obračunanim za obdobje od dneva
pridobitve do dneva odsvojitve ali odkupa diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja. Na tej
davčni osnovi pa se dohodnina izračuna in plača po stopnji 25 % in se šteje kot dokončen davek.
Naslednja vrsta obdavčljivega dohodka po ZDoh-2 so določene tudi obresti od posojil, v kolikor
skleneta posojilno pogodbo fizični osebi. Davčna osnova je opredeljena kot celota doseženih obresti
od posojil. Tukaj se dohodnina izračuna in plača od davčne osnove po stopnji 25 % in se šteje kot
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Povzeto po Gorenjska banka, Se depozit še splača, URL: https://svetkapitala.delo.si/finance/se-depozit-se-splaca2292?meta_refresh=true, dne 7.6.2018.
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dokončen davek. Način plačila davka poteka tako, da pri vsakem izplačilu obresti plačnik davka
izračuna in odtegne višino davka v obračunu davčnega odtegljaja, hkrati z obračunom obresti.
Obvezna sestavina pogodbe o finančnem najemu je najemnina, ki vsebuje tudi del obresti, kot del
stroškov financiranja. Tako ima finančni najemodajalec pravico do pripadajočega donosa oz. obresti.
Le-te pa se davčno obravnavajo kot dohodek iz kapitala in so podvržene plačilu dohodnine. Davčna
osnova je opredeljena kot del plačila finančnega najemojemalca finančnemu najemodajalcu, ki ne
predstavlja vračila glavnice oz. kot del stroškov financiranja v obliki obresti. Od ugotovljene davčne
osnove izračuna in odtegne davek po stopnji 25% in se šteje kot dokončni davek. Spoznala sem tudi,
kakšna je slovenska davčna politika glede obdavčenja varčevalnih institutov ter kako obdavčenje
vpliva na samo možnost varčevanja fizičnih oseb. Eden izmed novodobnih načinov dolgoročnega
varčevanja je nedvomno institut življenjskih zavarovanj. Izplačila oz. prejemki, ki izvirajo iz takšnih
varčevanj pa so podvžena nadaljnemu obdavčenju z dohodnino in sicer po kar 25 % davčni stopnji od
davčne osnove, ki predstavlja razliko med prejetim izplačilom in vplačilom. Iz obdavčenja so sicer
izključeni mnogi dohodki iz teh varčevanj, ki so taksativno zakonsko našteti. Takšnemu podobnemu
obdavčenju je podvržena tudi unovčitev investicijskega kupona v obliki obresti, na podlagi delitve
prihodkov investicijskega sklada, saj se šteje za obdavčljivo odsvojitev kapitala in bo zato davčno
obravnavana.
Davčna obveznost zahteva od prejmnika dohodka v obliki obresti določeno mero aktivnosti pri
njenem izpolnjevanju, saj je osnovni način za izpolnjevanje davčne obveznosti oddaja napovedi za
odmero dohodnine od obresti. Pri tem se razlikujeta dve vrsti napovedi in sicer za denarne depozite
in za vse druge vrste obresti. Prva vrsta napovedi zahteva večjo stopnjo lastne angažiranosti
zavezanca rezidenta, da sam vloži napoved do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto, nato pa bo
moral še sam poravnati davek, ki bo naveden v odločbi davčnega organa o višini dohodnine. Od vseh
drugih obresti pa se ne zahteva aktivnost samega zavezanca za izračun in plačilo dohodnine, temveč
plačnika davka, ki je zakonsko opredeljen in ima obvezo, da v breme dohodka davčnega zavezanca
(prejemnika obresti) izračuna, odtegne in plača dohodnino od obresti. Ko plačnik davka plača davek,
se šteje to kot dokončni davek in ni potrebna nadaljna aktivnost v smeri napovedi dohodnine.
Obstaja še tretja zakonska različica napovedi plačila dohodnine in sicer kombinacija zgoraj omenjenih
možnosti, kjer tudi v primeru, ko obresti izplača oseba, ki se šteje za plačnika davka, ugotovi
dohodnino od obresti davčni organ na podlagi napovedi zavezanca. Slednje je določeno, kadar
rezident doseže obresti od vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so
izdani na podlagi zakona, ki ureja javne finance in dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izda
gospodarska družba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi v Sloveniji. S tem sem ugotovila, da mora
davčni zavezanec za izpolnjevanje svojih dolžnosti na področju plačila davkov sam zelo dobro poznati
pravna pravila, temu pa sledijo še druge obveznosti, ki jih more izpolnjevati tekom postopka plačila
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davka, denimo dolžnost administrativnega vodenja lastnih evidenc in na koncu tudi vlaganja pritožb
zoper odmerjen davek. Vse skupaj lahko privede (tudi nevedoč) do neizvrševanja obveznosti zaradi
nepoznavnja prava. V kolikor davčne napovedi zavezanec ne vloži ali pa zamudi zakonski rok za
vložitev napovedi, je lahko sankcioniran z denarno kaznijo. Podobno je za prekršen z denarno globo
kaznovan posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke.
Pri raziskovanju sem naletela na pomemben pravni vir, ki ima tudi v slovenskem davčnem prostoru
veliko težo pri samem načinu ter nasploh možnostih obdavčenja dohodka iz obresti. Ta institut je
predstavljen v pravilih mednarodnega dvojnega obdavčenja svetovnega dohodka, ki so vključena v
mnogih mednarodnih pogodbah, ki jih je z drugimi državami sklenila RS. Ena izmed pomembnejših
mednarodnih pogodb, ki vsebuje pravila tudi glede mednarodnega dvojnega obdavčenja obresti je
nedvomno Vzorčna Konvencija Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Pri samem
pregledu pravil mednarodnih pogodb sem se najbolj osredotočila na njihov vpliv na samo slovensko
zakonodajo obdavčitve dohodka iz kapitala, in sicer natančneje na dosežen dohodek iz obresti. Kako
ta pravila vplivajo na zavezančevo davčno obveznost je primarno odvisno od njegovega rezidentskega
statusa. Ugotovila sem, da so rezidenti Slovenije zavezani za plačilo dohodnine po t.i. »načelu
obdavčitve po svetovnem dohodku«, kar pomeni, da so obdavčeni z dohodnino za vse dohodke, ki so
jih dosegli v in tudi izven Slovenije. Republika Slovenija ima v veliki večini z drugimi državami, kjer
lahko potencialno slovenski rezidentje dosegajo vir dohodkov, in obratno, sklenjene mednarodne
pogodbe, ki odpravljajo možnost, da se bi dohodek zavezancu obdavčil dvakrat, in sicer v državi vira
in v državi rezidentstva (Slovenija ima to možnost uzakonjeno zaradi načela obdavčitve po svetovnem
dohodku). V kolikor pa rezident prejme dohodek iz države, s katero Slovenija nima takšne sklenjene
mednarodne pogodbe in je bil dohodek rezidenta obdavčen v tujini, je slovenski zakonodajalec v
ZDoh-2 z namenom odprave dvojne obdavčitve določil, da se lahko od odmerjene dohodnine odšteje
ustrezen znesek odbitka davka, ki je že bil plačan od dohodka z virom izven Slovenije (torej v tuji
državi). Višina odbitka se prizna do dejanskega zneska plačila davka, vendar največ do višine, ki bi jo
bilo potrebno plačati po ZDoh-2. Pri dohodkih iz naslova obresti je s posamezno mednarodno
pogodbo določena stopnja davka, po kateri se lahko ti dohodki obdavčijo v državi vira. V RS pa se
nato pri odmeri dohodnine od teh dohodkov (v obliki obresti) rezidentom prizna odbitek tujega
davka po stopnji, določeni v mednarodni pogodbi, pod pogojem, da je znesek davka najmanj enak
znesku davka, ki bi ga bilo treba plačati po določbah ZDoh-2. Pri tem pa lahko tuje fizične osebe, ki
niso rezidenti RS (nerezidenti) za dosežene dohodke z virom v RS uveljavljajo določene ugodnosti, ki
jih prinašajo mednarodne pogodbe. V Sloveniji (v državi vira) lahko uveljavljajo obdavčevanje po nižji
stopnji,kot je zakonsko splošno določena. Le-ta se ponavadi giblje med 5 in 15 odstotki. Pri tem pa
nerezidentje ne plačuje dohodnine od obresti na vrednostne papirje, ki jih izdaja Republika Slovenija
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na podlagi zakona, ki ureja javne finance ter na dolžniške vrednostne papirje, ki jih izda gospodarska
družba, ustanovljena v skladu s predpisi v Sloveniji.
Med Evropskimi Direktivami, ki so s svojim sprejetjem in implementacijo v slovenski pravni red
vplivale na slovensko davčno zakonodajo na področju obdavčitve obresti je nedvomno Direktiva
Sveta (EU) 2015/2060146. Z implementacijo je vplivala predvsem na položaj obdavčitve dohodkov
nerezidentov RS (rezidenta države članice EU), saj se jim je odpravila oprostitev plačila dohodnine od
dohodka od prihrankov, ki imajo vir v Sloveniji in o katerem je bil plačilni zastopnik dolžan poročati
davčnemu organu.
V slovenski zakonodaji obdavčitve dohodkov, ki se dosežejo preko trgovanja z virtualnimi valutami še
niso urejene. Vendar bi bilo mogoče po sedaj veljavnih pravilih dohodek v obliki obresti, ki ga fizična
oseba doseže preko trgovanja z virtualnimi valutami v okviru opravljanja dejavnosti, zakonsko
opredeliti kot dohodek iz kapitala, za katerega se po določbah ZDoh-2 plačuje dohodnina, ali pa kot
drugi dohodki.
Glede na v sami nalogi opisano in predstavljeno zakonsko teorijo lahko sklepamo, da je področje
obdavčitve obresti fizičnim osebam v RS urejeno ustrezno. V svetu brez pravnih pravil lahko kar hitro
zavlada kaos, a se je temu slovenski zakonodajalec na tem področju odločno zoperstavil. Pravila so v
samem ZDoh-2 jasna in razumljiva, obenem pa ponujajo organi v sestavi Ministrstva za finance RS
(predvsem FURS) ogromno poučnih razlag za lažje razumevanje ter izpolnjevanje davčnih obveznosti.
Tako je vsakemu državljanu (preko poučnih ter razumljivih predstavitev) omogočeno seznaniti se o
samih vzrokih njegove obveznosti ter tudi o samem načinu plačila davka. Čeprav velja splošno
pravilo, da nepoznavanje prava škoduje, si je slovenski zakonodajalec, v želji pobrati čim več javnih
dajatev, zadal nalogo vsesplošne pomoči fizičnim osebam pri plačevanju dajatev. To se prepozna tudi
v institutu javnega poziva Ministrstva za finance RS vsem zavezancem, k oddaji napovedi za odmero
dohodnine, čeprav je to primarna dolžnost davčnega zavezanca sama. A kljub vsem trudom in
naporom zakonodajalca, se le-ta morebitnim izogibanjem plačila davka s strani fizičnih oseb, ne bo
nikoli povsem izognil. Kljub vsemu je plačilo davka še vedno obveznost, kateri bi se radi davčni
zavezanci v večini izognili ter tako privarčevali denar ali pa ga namenili za lastne potrebe in ne
potrebe države. Obdavčitev obresti fizičnim osebam je v tem trenutku v Sloveniji resnično na visoki
25 % stopnji in vsako zvišanje te stopnje lahko močno ohromi njeno davčno stabilnost. Denarne
naložbe fizičnih oseb so odvisne tudi od davčne zakonodaje ter predvsem od davčnih stopenj, ki bodo
nadalje zadele njihove naložbe, zatorej davčni zavezanec primarno želi predvsem stabilnost davčnega
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sistema, v katerem bodo njegove naložbe dosegale kar se da največji potencial donosnosti. Iz letnega
poročila147 FURS je možno razbrati, da je bilo v letu 2017 za odmerno leto 2016 vloženih manj
napovedi za t.i. druge obresti v primerjavi z odmernim letom 2015. Tako se je število napovedi iz
1.940 v letu 2015 znižalo na 1.720 napovedi. Medtem pa se je število napovedi za obresti na denarne
depozite bistveno zmanjšalo, iz števila 22.979 na 10.842. Razloge za to je moč pripisati padcu
obrestnih mer, ki jih banke in hranilnice ponujajo za sredstva na denarnih depozitih.148 Iz slednjega se
da razbrati, da je relativno težko točno določiti končno število pobranih davkov od obresti, ki jih lahko
pričakuje RS na koncu davčnega leta. Ta številka se vsako leto spreminja, saj je odvisna od mnogih
dejavnikov, med drugim tudi določenih obrestnih mer bank. Alternativo bančnemu varčevanju pa v
slovenskem zakonodajnem prostoru predstavljajo predvsem naložbe v obliki vrednostnih papirjev ter
varčevanja v obliki življenjskih in pokojninskih zavarovanj. Varčevanje v obliki vrednostnih papirjev je
še vedno precej negotov dohodek, ki je še vedno podvržen negotovostim na svetovnih finančnih
trgih, zato se za takšno obliko varčevanje ne odloča prav veliko posameznikov.149 Nasprotno pa se za
življenjska zavarovanja odloča vedno več ljudi, saj si želijo na takšen način zagotoviti določeno
finančno varnost in zaščito v primeru nezgod. Naloga RS v prihodnje je tako zagotoviti stabilno
davčno okolje za fizične osebe, saj se bodo le-te edino tako odločile investirati denar v slovenske
banke, hranilnice, v slovenski trg vrednostnih papirjev, itd. Samo tako bodo doprinašale pomemben
delež prihodkov v slovenski državni proračun, tudi preko doseženih obresti.
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Sodna praksa
-

Upravno sodišče RS, sodba I U 1687/2016-15 z dne 11.04.2017,
Upravno sodišče RS, sodba I U 952/2014, z dne 26.5.2015,
Upravno sodišče RS, sodba I U 954/2013, z dne 08.07.2014,
Upravno sodišče RS, sodba III U 60/2017-12, z dne 02.02.2018,
Višje sodišče v Ljubljani, sodba II Cp 126/2012, z dne 04.07.2012,
Upravno sodišče RS, sodba I U 2233/2009, z dne 15.06.2010,
Upravno sodišče RS, sodba I U 1248/2011, z dne 11.04.2012,
Vrhovno sodišče RS, sodba X Ips 80/2012, z dne 10.10.2013.
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PRILOGA: NAPOVED
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI NA DENARNE DEPOZITE PRI
BANKAH IN HRANILNICAH, USTANOVLJENIH V REPUBLIKI SLOVENIJI TER V
DRUGIH DRŽAVAH ČLANICAH EU, DOSEŽENIH V LETU _____
1. OZNAKA STATUSA NAPOVEDI

(Izpolni le zavezanec, ki vlaga napoved po izteku (1 vložitev po izteku roka, predpisanega roka, vlaga napoved kot
samoprijavo ali 2 samoprijava, 3 popravljanje do popravlja napoved pred izdajo odločbe.) izdaje odločbe)

2. PODATKI O ZAVEZANCU
(davčna številka)

(ime in priimek)
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

(elektronski naslov)

(poštna številka, ime pošte)

(telefonska številka)

3. PODATKI O OBRESTIH IN IZPLAČEVALCIH OBRESTI

Znesek
obresti
(v EUR)

Tuji davek
(v EUR)

Država

Naziv banke
oziroma
hranilnice

Naslov banke
oziroma hranilnice
(naselje,
ulica, hišna številka,
pošta)

Davčna številka
banke oziroma
hranilnice

1.

2.

3.

SKUPAJ

Opombe (morebitna dodatna pojasnila v zvezi z napovedanimi dohodki):
4. PRILOGE
Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih zavezanec prilaga k napovedi):
V/Na…………………….., dne……………….
……………………………
Podpis zavezanca
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