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        Predlagana 10-odstotno obdavčitev kriptovalut 

 

 
S Finančne uprave Republike Slovenije so sporočili nov predlog glede obdavčitve kriptovalut. 
Davek iz tega naslova naj bi se v prihodnje plačal na podlagi unovčenega zneska kriptovalute 

v eno od valut oziroma na podlagi porabljenega zneska za nakup stvari. Predlagana stopnja 

davka je 10-odstotna. 

 

Dopolnjen predlog obdavčenje kriptovalut je FURS javnosti predstavil dne 31.08.2021.Predlog 

predvideva obdavčenje zneska, ki ga bo fizična oseba ob unovčenju virtualne valute prejela na 

svoj transakcijski račun oziroma takrat, ko bi z zneskom nekaj kupila. Za celovito ureditev tega 

področja bo v prihodnje sprejet nov zakon. 

Za finančno upravo bi to predstavljalo pomembno poenostavitev, saj ji ne bi bilo več treba 

preverjati, koliko vmesnih transakcij je bilo izvedenih ter koliko kriptovalut je zavezanec 

kupil ter prodal. 

 
Skladno z dosedanjo ureditvijo je davčna obravnava dohodka, doseženega iz poslovanja z 

virtualnimi valutami, odvisna od okoliščin posameznega primera. Fizične osebe morajo v 

trenutni situaciji plačati davek od dobička iz kapitala, doseženega s prodajo virtualnih valut, 

če te dohodke dosegajo v povezavi z opravljanjem dejavnosti. 

 

Glede na zapisano, novico prinaša predlagano določilo, da bi bil obdavčen znesek, katerega bi 

zavezanec prenesel na svoj transakcijski račun ali bi s kripto valutami kupil neko stvar 

(izdelek, storitev). S tem bi bila določena vrednost v denarju (EUR, USD, CHF, ….) in 

osnova za obdavčitev. Davek naj bi po predlogu znašal 10 odstotkov. Kot je verjetno FURS 
spoznal v praksi, je zelo težko ugotavljati vse transakcije (trgovanje), ki jih je zavezanec 

opravil, koliko kripto valut je kupoval in prodajal, saj gre običajno za res ogromno število. 

Razlog več za novo obdavčenje kriptovalut. 

Po predlogu novo obdavčenje kriptovalut ne bo temeljilo le na vnovčenju temveč se bo 
zavezanec lahko odločil tudi za drugo opcijo obdavčitve – 25 odstotkov od ustvarjenega 

dobička. V tem primeru bo morala fizična oseba dokazovati transakcije na podlagi katerih je 

bil ustvarjen dobiček od prodaje kriptovalut oziroma od nakupa stvari z virutalno valuto. Še 
ena posebnost, da novo obdavčenje kriptovalut napoveduje tudi oprostitev obdavčitve. Mejni 

znesek bo 15.000 evrov v koledarskem letu. 
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Viri: 

FURS  

https://svetkapitala.delo.si 
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