
Ste že poročali v register dejanskih lastnikov? 

Rok je do najkasneje 19. 1. 2018. 

S sprejetjem novega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) se v 

Republiki Sloveniji vzpostavlja t. i. register dejanskih lastnikov. Register dejanskih lastnikov obvezuje 

zavezance po 4. členu ZPPDFT-1, da poročajo registru kdo so njihovi dejanski lastniki, s čem se zagotavlja 

transparentnost lastniških struktur in preprečujejo zlorabe z namenom pranja denarja in financiranja 

terorizma.  

Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik pravne osebe ali jo nadzira ali kako drugače 

obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija. Tako morajo vse pravne osebe, ki so 

vpisane v Poslovni register Slovenije (AJPES), razen določenih navedenih izjem, in subjekti tujega prava, 

ki sprejemajo in upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen in iz njihovega 

poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji (na primer skladi) poročati v register 

dejanskih lastnikov. 

Fizična oseba se vpiše kot dejanski lastnik, če ima 25 odstotkov poslovnega deleža, glasovalnih ali drugih 

pravic, na podlagi katerih je udeležena pri odločitvah in upravljanju pravne osebe, ali lastništvo 25 

odstotkov in ene delnice ali na drug način ima obvladujoč položaj pri upravljanju pravne osebe oz. zagotavlja 

sredstva na podlagi katerih ima bistveni vpliv na upravljanje pravne osebe. 

V kolikor dejanskega lastnika ni mogoče ugotoviti, ali obstaja dvom o temu, ali je vpisan lastnik dejanski 

lastnik, se kot dejanskega lastnika navede enega ali več članov poslovodstva pravne osebe. 

Globe za kršitve poslovnih subjektov v zvezi s podatki o dejanskem lastniku so zelo visoke, saj znašajo od 

6.000 do 60.000 EUR za pravne osebe in 400 do 2.000 EUR za odgovorne osebe pravne osebe.  

Pravne osebe morajo poročati v register dejanskih lastnikov do najkasneje 19. 1. 2018. 

V kolikor imate dodatna vprašanja in želite dodatne informacije, Vam bomo z veseljem 

pomagali. 
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