Služite s kriptovalutami in se sprašujete, ali bi morali
plačevati davke? Objavljamo razlago Fursa 
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Mit, da so dobički pri trgovanju s kriptovalutami neobdavčljivi, ne
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Slovenci v marsikaterem pogledu orjejo ledino na trgu kriptovalut. Predvsem
menjalnica Bitstamp in projekt Iconomi kot eden najuspešnejših toknov –
nekakšno zmesjo delnice in kriptovalute. Številni vlagatelji na naši strani Alp so
zgodaj prepoznali kriptovalute kot priložnost, vanje vlagali ali pa jih rudarili.
Nekateri so za svoj prispevek pri nastajanju novih kovancev oziroma toknov prejeli
nagrado – plačilo. Zaslužki nekaterih, upoštevajoč povprečne slovenske dohodke,
niso zanemarljivi. Več bralcev se je ob tem na nas obrnilo z vprašanjem, ali bi od
tovrstnih dohodkov morali plačati davek. Pojasnjujemo ob pomoči državnega
finančnega urada. (Prispevek je delno povzet po članku v junijskih Mojih financah
z naslovom: Vsi vlagajo v kriptovalute. Bi moral tudi jaz?)
Kako je obdavčen dobiček iz trgovanja s kriptovalutami, kot so bitcoin,
ether, ripple in podobne?
Od dobička iz kapitala, ki ga fizična oseba dosega s prodajanjem kriptovalut, kot je
na primer bitcoin, se ne plača dohodnina. (Podlaga za tako razlago je v 1. točki 32.
člena ZDoh2.) Niti ni treba plačati kakšnega davka na kapitalske dobičke.
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Kako je obdavčeno rudarjenje (mining) kriptovalut?
(Rudarjenje je, poenostavljeno povedano, posojanje procesorske moči sistemu
blockchain, na katerem slonijo kriptovalute, udeleženci pa so za tovrstno početje
nagrajeni z novonastalimi kriptovalutami.)
Dohodek, ki ga fizična oseba dosega v obliki bitcoinov pri kreiranju oziroma
rudarjenju, se obdavči kot drugi dohodek (po 105. členu ZDoh2). Višina dohodka v
evrih se določi ob upoštevanju vrednosti kriptovalut v evrih v času, ko je dohodek
prejet. Dohodke iz rudarjenja je treba prijaviti v 15 dneh, Furs pa na podlagi te

prijave odmeri 25odstotno akontacijo davka. Ob letnem obračunu dohodkov
fizične osebe se naredi poračun in na podlagi tega morebitna vračila ali doplačila
davka – odvisno od letnih zaslužkov posameznika, upoštevajoč dohodninsko
lestvico.
Torej rudarjenje je obdavčljivo, trgovanje pa ne?
Ja in ne. Pri Fursu pripomnijo, da se za dohodek iz dejavnosti (po poglavju III.3.
ZDoh2 skladno s 46. členom ZDoh2) šteje »dohodek, dosežen z neodvisnim
samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat opravljanja
dejavnosti. Opravljanje dejavnosti pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske
ali gozdarske dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne
dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic.«
Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti je (po prvem odstavku 48. člena ZDoh2)
dobiček, ki se ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki, doseženimi v zvezi z
opravljanjem dejavnosti (če ni s tem zakonom drugače določeno). Po drugem
odstavku se za ugotavljanje prihodkov in odhodkov uporabljajo predpisi o
obdavčitvi dohodkov pravnih oseb, če ni s tem zakonom določeno drugače.
Dobiček iz poslov trgovanja z bitcoini ali dohodek iz »rudarjenja«, ki ga fizična
oseba dosega v okviru opravljanja dejavnosti iz poglavja III.3. ZDoh2, se torej
obdavčuje kot dohodek iz dejavnosti po določbah ZDoh2.
Kdaj trgovanje postane dejavnost?
Glavna elementa, na katerih temelji opredelitev dohodka iz dejavnosti, sta po
pojasnilih Fursa trajnost in neodvisnost oziroma samostojnost pri opravljanju
dejavnosti. »Trajnost kot taka ni nikjer izrecno omenjena, izhajala naj bi posredno
iz pojma dejavnosti. O opravljanju dejavnosti namreč ne moremo govoriti, če gre za
enkraten ali občasen posel. Neodvisnost oziroma samostojnost se kažeta v
opravljanju dejavnosti za svoj račun, na lastno odgovornost in s prevzemom
poslovnega tveganja. Povedano drugače, to pomeni, da fizična oseba, ki kupuje ali
kako drugače pridobiva premičnine, bodisi so to bitcoini bodisi zlato, z namenom
njihove nadaljnje prodaje, in če so izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji (trajnost,
neodvisnost, samostojnost), opravlja dejavnost in dosega dohodke iz dejavnosti in
se mora tako tudi registrirati.

Ker so med premičninami izvzeti le vrednostni papirji, deleži v gospodarskih
družbah, investicijski kuponi ter izvedeni finančni instrumenti, so predmet davčne
obravnave vse premičnine, če so pridobljene z namenom prodaje na trgu in
posledično doseganja dohodkov. Iz okoliščin in razmer, povezanih z doseganjem
dohodkov iz prodaje tovrstnih premičnin, je treba presojati, kdaj gre za posle, ki
pomenijo opravljanje dejavnosti, kdaj pa gre za prodajo premičnega premoženja
fizične osebe, ki je oproščeno plačila dohodnine.«
Poskušali smo izvedeti, pri kako velikih ustvarjenih dobičkih oziroma urah,
namenjenih trgovanju, tovrstno početje ustreza definiciji opravljanja dejavnosti, a
natančna ločnica (še) ni določena.
Če posameznik za delo prejme kakšno od omenjenih valut, je davčna
obravnava kaj drugačna kot pri plačevanju s klasičnimi valutami, kot je
evro?
»Kakršenkoli dohodek, ki je obdavčljiv po ZDoh2 (na primer plačilo za opravljeno
storitev svetovanja), a ga fizična oseba ne doseže v evrih, temveč v kriptovalutah, se
obdavči kot tovrstni dohodek, prejet v naravi. Višina dohodka v evrih se določi ob
upoštevanju vrednosti kriptovalut v evrih v času, ko je dohodek prejet.«
Kako so obdavčeni dobički, ustvarjeni s tako imenovanimi tokni
(tokens)? Torej instrumenti, pri katerih trgovanju se uporablja
tehnologija blockchain, drugače od kriptovalut po določenih lastnostih
spominjajo na delnice.
»Davčna obravnava dobička je odvisna od opredelitve, ali gre v konkretnih
primerih za transakcije s plačilnimi sredstvi ali za transakcije s finančnimi
instrumenti ali kakšne druge vrste transakcije. Konkretnih primerov Furs še ni
zaznal, zato tudi še nima oblikovanega dokončnega stališča v zvezi z obdavčitvijo
tovrstnih dobičkov.«
Oznake:
Radar: Dostava obvestila ob objavi članka, ki vsebuje oznako.
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