
UGOVOR na predlog o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od 
dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov 

 
Ugovor se nanaša na predlog o spremembi upoštevanja normiranih stroškov 
povezanih s pridobitvijo in odsvojitvijo izvedenih finančnih instrumentov.  
 

OBSTOJEČI ZAKON - Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih 
finančnih instrumentov (ZDDOIFI) 

Davčna osnova od dobička od odsvojitve izvedenega finančnega instrumenta je opredeljena 
v 11. Členu ZDDOIFI in sicer kot razlika med vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta 
ob odsvojitvi in vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta ob pridobitvi. Vrednost 
izvedenega finančnega instrumenta ob pridobitvi je enaka vrednosti izvedenega finančnega 
instrumenta, ki jo je ob pridobitvi oziroma ob sklenitvi posla plačal davčni zavezanec, 
povečana za normirane stroške, povezane s pridobitvijo izvedenega finančnega instrumenta, 
v višini 1% od plačane vrednosti. Vrednost izvedenega finančnega instrumenta ob odsvojitvi 
je enaka izplačani vrednosti ob odsvojitvi, zmanjšana za normirane stroške, povezane z 
odsvojitvijo izvedenega finančnega instrumenta, v višini 1% od izplačane vrednosti. Kadar je 
razlika med vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta ob odsvojitvi in vrednostjo 
izvedenega finančnega instrumenta ob pridobitvi negativna (izguba), se lahko v letu, za 
katero se odmerja davek, za navedeno izgubo zmanjšuje pozitivna davčna osnova za 
dobiček iz izvedenih finančnih instrumentov po tem zakonu, vendar ne več, kot znaša 
pozitivna davčna osnova. 

Na podlagi 14. člena ZDDOIFI se davek izračuna in plača od davčne osnove, ugotovljene v               
skladu z določbami 11. člena ZDDOIFI, po stopnji 25%. Ne glede na prvi odstavek 14. Člena                
se stopnja davka znižuje vsakih pet let imetništva izvedenega finančnega instrumenta           
oziroma vsakih pet let od sklenitve posla in znaša po dopolnjenih: 

1. petih letih imetništva izvedenega finančnega instrumenta oziroma po petih letih od            
sklenitve posla: 15%, 

2. desetih letih imetništva izvedenega finančnega instrumenta oziroma po desetih letih           
od sklenitve posla: 10%, 

3. 15 letih imetništva izvedenega finančnega instrumenta oziroma po petnajstih letih od            
sklenitve posla: 5%. 

Ne glede na prvi odstavek 14. Člena se davek od dobička, doseženega z odsvojitvijo              
izvedenega finančnega instrumenta pred potekom dvanajstih mesecev imetništva        
izvedenega finančnega instrumenta oziroma dvanajstih mesecev od sklenitve posla,         
izračuna in plača od davčne osnove, ugotovljene v skladu z določbami 11. člena tega              
zakona, po stopnji 40%. 
 
 
 

  



PREDLOG SPREMEMBE 

Glede na predlagane spremembe in dopolnitve ZDDOIFI, s katerimi se spreminjajo stopnje 
dohodnine od dobička iz odsvojitve kapitala, se predlagajo tudi tovrstne spremembe stopnje 
davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Predlaga se zvišanje 
stopnje davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, in sicer se 
predlaga, da se davek v primeru odsvojitve v drugem do petem letu imetništva izvedenega 
finančnega instrumenta oziroma v dveh do petih letih od sklenitve posla plačuje po stopnji 
27,5% (doslej po stopnji 25%), v primeru odsvojitve po dopolnjenih petih letih imetništva 
izvedenega finančnega instrumenta oziroma dopolnjenih petih let od sklenitve posla po 
stopnji 20% (doslej po stopnji 15%), po dopolnjenih desetih letih imetništva izvedenega 
finančnega instrumenta oziroma dopolnjenih desetih let od sklenitve posla po stopnji 15 % 
(doslej po stopnji 10%) in po dopolnjenih petnajstih letih imetništva izvedenega finančnega 
instrumenta oziroma petnajstih let od sklenitve posla po stopnji 10% (doslej po stopnji 5%). 
Predlog ne posega v višino stopnje davka, ki velja v primeru odsvojitve izvedenega 
finančnega instrumenta v prvem letu imetništva oziroma v prvem letu od sklenitve posla (tj. 
40%) in tudi ne v oprostitev davka od dobička, doseženega z odsvojitvijo izvedenega 
finančnega instrumenta po 20 letih imetništva oziroma po 20 letih od sklenitve posla.  
 
Predlaga se priznavanje normiranih stroškov na enostaven način, tako da se pozitivna 
razlika med vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta ob odsvojitvi in vrednostjo 
izvedenega finančnega instrumenta ob pridobitvi (dobiček) zmanjša za normirane stroške, 
povezane s pridobitvijo in odsvojitvijo izvedenega finančnega instrumenta, v višini 2 % od 
razlike (dobička). S spremembo se ne posega v možnost davčnih zavezancev, da dobiček iz 
odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov zmanjšajo za izgubo iz odsvojitve izvedenih 
finančnih instrumentov, doseženo v istem letu, pri čemer je zmanjšanje omejeno največ na 
višino dobička. 
 

  



UGOVOR 

Predlog spremembe zakona je slab in ne izboljša trenutno veljavnega zakona zaradi 
naslednjih razlogov: 
 

1. V predlogu zakona se priznavajo normirani stroški, ampak se jih priznava na 
nesmiseln in diskriminatoren način.  
 
Trgovalni stroški pri pridobitvi in odsvojitvi delnic nastanejo ne glede na to, ali je bil pri 
odsvojitvi kapitala dosežen dobiček ali izguba. Pri tem je višina stroškov vedno 
odvisna od višine prometa (nabavne vrednosti in vrednosti ob odsvojitvi) in nikoli od 
višine dobička ali izgube. 
 
Ministrstvo za finance (MF) pa v predlogu spremembe zakona priznava normirane 
stroške le v primeru, kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in 
vrednostjo kapitala ob pridobitvi pozitivna. Pri tem MF v predlogu spremembe zakona 
ne upošteva višine prometa, ampak višino dobička. Kot omenjeno, stroški so odvisni 
od višine prometa in ne od višine dobička/izgube.  
 

2. Predlog spremembe zakona predlaga normirane stroške v višini 2% od dobička 
dobičkonosnih poslov, hkrati pa predlaga zvišanje davčne stopnje iz 25% na 27.5%. 
 
V praksi to pomeni, da efektiven davek na dobiček lahko preseže 25%, ne glede na 
to, da lahko stroški bistveno presežejo višino priznanih normiranih stroškov. MF v 
tem primeru zelo elegantno ukine normirane stroške in poviša davčno stopnjo. 
 
Hkrati je potrebno omeniti, da z odsvojitvijo instrumentov pred potekom 12. mesecev, 
davčna stopnja že sedaj znaša neverjetnih 40% in bi v primeru sprejetja predloga 
spremembe zakona, efektiven davek lahko presegel celo 39%.  
 

3. Predlog spremembe zakona bi zakon naredil manj enostaven tako za posameznika 
kot tudi za FURS, čeprav MF trdi drugače. 
 
Po trenutno obstoječem zakonu se višina normiranih stroškov izračuna preprosto kot 
1% od nabavne vrednosti in vrednosti ob odsvojitvi, torej vseh poslov. Pri tem se 
razlik ne dela, zato sta tako poročanje kot nadzor zelo enostavna. 
 
Po trenutnem predlogu spremembe zakona pa moramo najprej ugotoviti, kateri posli 
so bili dobičkonosni, ter šele nato izračunati višino normiranih stroškov od le-teh. 
Torej moramo biti pazljivi pri razvrščanju poslov, saj bi v primeru sprejetja predloga 
spremembe zakona morali pri poslih delati izjeme glede priznavanja normiranih 
stroškov. 
  

4. Predlog glede novega načina priznavanja normiranih stroškov bi lahko imel 
negativne posledice na že tako slabo stanje slovenskega kapitalskega trga, ki se že 
nekaj let spodada z upadom likvidnosti, saj bi vlagatelji imeli še več razlogov za 
manjše število poslov s finančnimi instrumenti. To bi lahko vplivalo na dodaten upad 
likvidnosti in zanimanja za slovenski kapitalski trg. Hkrati obstaja tveganje, da bi to 
lahko popolnoma ohromilo samoiniciativno investiranje posameznikov, ki bi lahko 
iskali alternativne rešitve v manj reguliranih instrumentih.  



PREDLAGANA REŠITEV 

Zaradi naštetih razlogov predlagamo, da se predlog spremembe zakona popravi na sledeč 
način.  
 
Iz predloga spremembe zakona: 
 
“Glede priznavanja normiranih stroškov pri ugotavljanju davčne osnove je bilo ugotovljeno, 
da priznavanje na zgoraj opisan način ni ustrezno v primerih poslov z izvedenimi finančnimi 
instrumenti, pri katerih se uporablja finančni vzvod/kritje. Z upoštevanjem priznavanja 
normiranih stroškov na veljavni način (tj. glede na pogodbeno vrednost) se namreč lahko v 
primerih, ko davčni zavezanec v poslu dejansko doseže dobiček, za namene obdavčitve z 
davkom od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov izkaže izguba.” 
 
Ugotovimo lahko, da se težava ne pojavi v načinu obravnave normiranih stroškov, ampak v 
višini le-teh, saj so v nekaterih primerih priznani normirani stroški verjetno previsoki. Pri tem 
argument, o uporabi kritja/vzvoda nima trdne osnove, saj so stroški odvisni od nominalne 
vrednosti pozicije (1. točka ugovora); z višino vzvoda/kritja se sorazmerno višajo tudi stroški. 
Predlagamo, da se priznavanje normiranih stroškov ohrani na trenutno veljaven način, saj je 
le-ta pravilen (1. točka ugovora), pri čemer pa se spremeni le višina priznanih normiranih 
stroškov. To se naj spremeni po principu opisanem v nadaljevanju. 
 
Glede na to, da se je v zadnjih nekaj letih povečala ponudba trgovanja finančnih 
instrumentov preko spleta (“on-line”), so temu primerno tudi upadli stroški poslov. Po zadnji 
raziskavi Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) se v letu 2019 stroški trgovanja preko 
elektronskih platform gibljejo med 0.4% in 0.8% na nominalno vrednost opravljenega posla. 
Zato bi bilo smiselno osnovo za priznavanje normiranih stroškov temu primerno prilagoditi.  
 
Stroški pri IFI (CFD) na individualne delnice so pri nakupu kot tudi pri prodaji enaki kot pri 
trgovanju/investiranju s fizičnimi individualnimi delnicami, torej med 0.4% in 0.8%. Ostali 
produkti (terminske pogodbe) pa so bolj likvidni, zato so stroški temu primerno nižji, hkrati pa 
navadno niso navzdol omejeni z minimalnim stroškom trgovanja. 
 
Ne smemo pa zanemariti stroškov, ki nastanejo iz naslova dolgoročnega investiranja 
oziroma držanja pozicij preko noči. Za razliko od investiranja v fizične delnice, ki ga 
obravnava zakon o dohodnini, pri trgovanju z IFI CFD borzni posredniki na vse pozicije, ki se 
jih drži preko noči, zaračunajo dodaten strošek v višini ‘2-3% + temeljna obrestna mera’ na 
letni ravni, ki se izračuna od višine nominalne vrednosti pozicije. Omenjeni strošek ni 
direktno prikazan na nivoju dobička ali izgube posameznega posla, ampak ločeno, zato 
lahko po upoštevanju tega stroška investicija postane nedobičkonosna. Glede na to, da ima 
zaradi kapitalskih omejitev večina manj premožnih individualnih investitorjev dostop le do 
CFD platform, je potrebno upoštevati tudi te stroške. 
 
Predlagamo, da način obračunavanja normiranih stroškov ostane nespremenjen, zniža pa 
se višina normiranih stroškov iz obstoječih 1% na 0.5% od vrednosti posla. Zato bo, zaradi 
normiranih stroškov, ki so odraz realnega stanja, izogibanje davku preprečeno. 
 
 
 
V Ljubljani, julij 2019  
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Viri: 
 

● ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD DOBIČKA 
OD ODSVOJITVE IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV, 21.6.2019 
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-pr
edpisa.html?id=10297 

● Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI)  
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5400 

● Zakon o dohodnini (ZDoh-2) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697 

● Cena lastništva in trgovanja s slovenskimi delnicami - Pregled stroškov trgovalnih 
računov 
https://www.zps.si/index.php/osebne-finance-sp-1406526635/nalobe/9637-cena-lastn
istva-in-trgovanja-s-slovenskimi-delnicami-pregled-stroskov-trgovalnih-racunov-5-201
9 
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