Tudi v primeru, ko obresti izplača oseba, ki se šteje za
plačnika davka, ugotovi dohodnino od obresti davčni
organ na podlagi napovedi, ki jih doseže rezident od:
•

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

•

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.

Finančna uprava Republike Slovenije
Šmartinska c. 55, 1000 Ljubljana
T: (01) 478 3800
F: (01) 478 3900
gfu.fu@gov.si
www.fu.gov.si

Kako oddate napoved?
Obe navedeni napovedi se lahko oddata elektronsko, prek
sistema eDavki ali na obrazcu v papirnati obliki osebno ali
po pošti na finančnem uradu.

!

NE SPREGLEJTE:
Na podlagi vložene napovedi izda davčni organ odločbo o višini
odmerjene dohodnine do 30. aprila. Rok za plačilo davka je 30 dni
od dneva vročitve odločbe. Obresti se obdavčujejo cedularno, kar
pomeni, da se ti dohodki ne vključujejo tudi v letno dohodninsko
osnovo.
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Ste lastnik
vrednostnih papirjev,
dobivate dividende,
obresti?
Vse, kar morate vedeti
o obdavčenju kapitala.

VREDNOSTNI PAPIRJI

DIVIDENDE

Kdaj morate vložiti napoved?

Kdaj morate vložiti napoved?

Vsaka fizična oseba, ki je v preteklem letu odsvojila*
vrednostne papirje in druge deleže ali investicijske kupone
(tako v Sloveniji kot v tujini), mora do 28. februarja tekočega
leta na pristojni finančni urad ali preko sistema eDavki
oddati obrazec »Napoved za odmero dohodnine od dobička
od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter
investicijskih kuponov«.

V primeru, da dividende izplača plačnik davka (podjetje v
Sloveniji), mora plačnik davka izračunati, odtegniti in plačati
davčni odtegljaj kot dohodnino po stopnji 25%. Zavezancu
v tem primeru ni potrebno vložiti napovedi.

* Za odsvojitev se med drugim šteje tudi, če denimo vrednostne
papirje podarite, kar pomeni, da morate napoved predložiti
tudi za brezplačne odsvojitve kapitala.

Kako oddate napoved?
Zavezanci, ki so opravili do deset obdavčljivih transakcij
tovrstnega kapitala, lahko napoved oddajo preko sistema
eDavki ali na obrazcu v papirnati obliki osebno ali po pošti
na finančni urad.
Zavezanci pa morajo napoved obvezno vložiti v elektronski
obliki preko sistema eDavki, če so v zvezi s tem kapitalom
opravili več kot 10 transakcij – pridobitev v vseh preteklih
letih in obdavčljivih odsvojitev v preteklem letu.

!

NE SPREGLEJTE:
Napoved je treba oddati ne glede na to, ali je posameznik delnice
odsvojil z dobičkom ali z izgubo. Se pa ob prodaji večih delnic v
istem koledarskem letu lahko izguba in dobiček v določenih primerih
pobotata. Podrobneje o tem je objavljeno na spletni strani Finančne
uprave RS.
Za delnice, ki so pridobljene s certifikati lastninskega preoblikovanja,
se napovedi ne vlaga. Prav tako se ne vlaga napovedi zaradi prodaje
obveznic.
Na podlagi vložene napovedi Finančna uprava RS izda odločbo o višini
odmerjene dohodnine od dobička iz kapitala do 30. aprila. Rok za
plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve odločbe. Dobički iz kapitala
se obdavčujejo cedularno, kar pomeni, da se ti dohodki ne vključujejo v
letno dohodninsko osnovo.

V primeru, da dividendo izplača oseba, ki ni plačnik davka
(če dividende prejmemo neposredno iz tujine), mora
prejemnik (fizična oseba) oddati napoved in dividende
napovedati davčnem organu na obrazcu »Napoved za
odmero dohodnine od dividend«, in sicer do 28. februarja
tekočega leta za preteklo leto.

Kako oddate napoved?
Napoved se lahko odda elektronsko prek sistema eDavki
ali na obrazcu v papirnati obliki osebno ali po pošti na
finančni urad.

!

NE SPREGLEJTE:
Na podlagi vložene napovedi za odmero dohodnine od dividend izda
davčni organ odločbo o višini odmerjene dohodnine od dividend do
30. aprila. Rok za plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve odločbe.
Dividende se obdavčujejo cedularno, kar pomeni, da se ne vključujejo v
letno dohodninsko osnovo.

OBRESTI NA DENARNE DEPOZITE
IZ REPUBLIKE SLOVENIJE IN EU
in
OSTALE OBRESTI
Obresti na denarne depozite iz RS in EU
Kdaj morate vložiti napoved?
Če je posameznik v preteklem letu dobil izplačanih več
kot 1.000 EUR obresti na denarne depozite pri bankah in
hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ali EU, mora davčnemu
organu najpozneje do 28. februarja tekočega leta oddati
napoved na obrazcu »Napoved za odmero dohodnine
od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah,
ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU«.

!

NE SPREGLEJTE:
Obresti, dosežene pri bankah in hranilnicah iz Slovenije ali EU,
so obdavčene le nad zneskom 1.000 EUR, ne glede na to pa mora
zavezanec napovedati celotno dosežene obresti.

Ostale obresti
Kdaj morate vložiti napoved?
Če obresti na denarne depozite izplača banka ali hranilnica,
ki ni članica EU, oziroma posameznik prejme obresti iz
naslova določenih vrednostnih papirjev, obveznic, posojil,
… so obdavčene vse prejete obresti in jih mora davčni
zavezanec napovedati na obrazcu »Napoved za odmero
dohodnine od obresti«.
Če posameznik prejme obresti iz naslova določenih
vrednostnih papirjev, obveznic, posojil, …, ki jih izplača
plačnik davka (npr. slovenska firma ali fizična oseba, ki
opravlja dejavnost, …), je plačnik davka dolžan izračunati,
odtegniti in plačati dohodnino od obresti v breme dohodka
posameznika (prejemnika obresti). Tako plačana dohodnina
se šteje kot dokončni davek, kar pomeni, da teh obresti za
davčne namene ni treba napovedati v nobeni napovedi.

