
 

 

 

Poslovanje z virtualnimi valutami 

Vsled vzpona tehnologije verige blokov (t.j. blockchain)1 se v zadnjem obdobju kaže razmah na področju 
novih plačilnih mehanizmov z virtualnimi valutami, kar postopoma urejajo evropske institucije v obliki 
sodne prakse, kakor tudi lokalni zakonodajni in upravni organi. 

Dohodek, ki ga dosegamo z virtualnimi valutami, s seboj prinaša različne davčne implikacije odvisno od 
narave in vsebine transakcij, pravne oblike pogodbenih strank ter ostalih okoliščin. 

Slovenska davčna zakonodaja v zvezi z virtualnimi valutami uvaja smernice zlasti na področju dohodnine 
in davka na dodano vrednost (DDV). 

Dohodnina 

V skladu s splošnimi načeli Zakona o dohodnini (»ZDoh-2«) so predmet obdavčitve dohodki fizične osebe 

pridobljeni v posameznem davčnem letu, pri čemer se za tak dohodek šteje vsak dohodek ne glede na obliko, 

v kateri je izplačan oziroma prejet. V kolikor gre torej za dohodek, ki je predmet ZDoh-2 (npr. dohodek iz 

zaposlitve, opravljanja dejavnosti, idr.) prejet v obliki virtualne valute, se le-ta obdavči v skladu z 

dohodnino, pri tem pa se kot vrednost dohodka, ki bo osnova za izračun in plačilo dohodnine, upošteva 

tržno vrednost virtualne valute v razmerju do evra na dan prejema. Pri kreiranju novih virtualnih valut v 

okviru aktivnosti rudarjenja,2 je tovrsten dohodek obdavčen kot drugi dohodek v skladu z ZDoh-2. 

Tukaj je potrebno izpostaviti, da virtualne valute ne prištevamo med kapital, kot ga določa z ZDoh-2. 

Posledično odsvojitev oziroma trgovanje z virtualnimi valutami ni predmet obdavčitve iz naslova 

dohodnine. 

Davek na dodano vrednost 

Ne glede na to, da virtualne valute ne sodijo med denarna sredstva ali finančne instrumente, pa v zvezi z 
davkom na dodano vrednost predstavljajo plačilno sredstvo, ki ga stranki, vpleteni v določeno transakcijo, 
kot takega sprejmeta. 

Plačilo za storitev menjave običajne valute v virtualno valuto je oproščena plačila DDV, kar pojasnjuje 
Sodišče EU, ki navaja, da je provizija, zaračunana za nakup virtualnih valut v zameno za splošno sprejeto 
valuto (t.i. fiat valuto), oproščena plačila DDV. S to oprostitvijo se odpravlja težava povezana z določitvijo 
davčne osnove in zneska DDV, ki se lahko odbije pri finančnih transakcijah. 

 

                                                             
1 Tehnologija verige blokov (angl. blockchain) temelji na porazdelitvi dela potrjevanja transakcij. Za potrditev transakcij, mora le-te preveriti in nato 

potrditi. To delo opravljajo številni računalniki, povezani v omrežje, ki skrbijo, da se lahko kriptovalute prenakažejo iz ene denarnice v drugo. 
2 Rudarjenje kriptovalut j postopek, v katerem računalniki izvajajo računske postopke, s katerimi procesirajo nakazila, varujejo omrežje in skrbijo za 

soglasje in usklajenost vseh udeležencev sistema. 



Rudarjenje virtualnih valut kot tako predstavlja transakcijo, ki ni predmet DDV. Prav tako potrjevanje 
transakcij, ki jih opravijo rudarji, ne predstavljajo storitve obdavčljive za DDV namene, v kolikor je provizija 
prostovoljno dana s strani osebe in za tovrstno storitev ne daje rudarju pravic do prejema provizije zanjo. V 
kolikor pa bi rudar pri potrjevanju transakcij prejel bodisi nove virtualne valute bodisi obvezno provizijo, 
bi bila storitev predmet DDV, saj je bila opravljena za plačilo. V tem primeru bi bila takšna transakcija 
smatrana kot transakcija v zvezi s plačili in nakazili in kot taka oproščena plačila DDV v skladu z lokalno 
zakonodajo. 

Za opravljanje rudarjenja virtualnih valut je potrebna napredna strojna in programska oprema, za nabavo 
tovrstne opreme pa zavezanci praviloma niso upravičeni do odbitka DDV. Izjemoma se lahko uveljavlja 
pravica do odbitka DDV, in sicer za potrjevanje transakcij z virtualnimi valutami, ki so oproščene plačila 
DDV in se opravljajo naročnikom s sedežem zunaj EU. 

ZDDPO 

Zakonske določbe na področju obdavčitve dohodkov pravnih oseb ne obsegajo izrecnih določb glede davčne 

obravnave dohodkov pri poslovanju oziroma trgovanju z virtualnimi valutami. Posledično se smiselno 

uporabljajo splošne določbe glede ugotavljanja davčne osnove po Zakonu o davku od dohodkov pravnih 

oseb ter veljavni računovodski standardi. 

Kako vam lahko pomagamo 

Tematiko bomo pri PwC Slovenija budno spremljali in vas seznanili z morebitnimi spremembami na tem 

področju. V kolikor imate v zvezi z obdavčitvijo virtualnih valut kakršna koli vprašanja, ne oklevajte in 

stopite z nami v stik. 

 

 


