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VSEBINA

1) Menimo, da bi bila v okviru NSP potrebna izmenjava
mnenj glede odprave davka na finančne storitve

2) Predlog sklepa NSP naj se oblikuje po izvedeni diskusiji
članov NSP, za začetni predlog sklepa pa predlagamo,
da člani NSP predlagamo odpravo davka na finančne

storitve (eg. prenehanje veljavnosti Zakona o davku na
finančne storitve (ZDFS))
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OBRAZLOŽITEV 1/3
Opis davka

•

Davek na finančne storitve (DFS) je bil uveden z Zakonom o davku na finančne
storitve (ZDFS). Razlog za uvedbo tega davka je bil, da se z obdavčitvijo finančnih
storitev doseže enakomernejša obdavčitev finančnega sektorja v primerjavi z
drugimi gospodarskimi sektorji, ki so bili že obremenjeni s posrednimi davki, ter
zagotoviti dodatna sredstva za financiranje javne porabe.

•

ZDFS je tako uvedel obveznost plačevanja DFS, po katerem so predmet
obdavčitve finančne storitve, ki so oproščene plačila DDV.

•

Davčno osnovo za plačilo davka predstavlja nadomestilo (provizija), ki jo je
davčni zavezanec prejel kot plačilo v zvezi z opravljenimi finančnimi storitvami.
Davčna stopnja znaša 8,5 odstotka od davčne osnove.
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OBRAZLOŽITEV 2/3
Problem – diskriminacija slovenskih fintechov in bank:

•

Kljub temu, da ZDFS določa širok krog zavezancev za plačilo davkov, kar
vključuje tudi tuje finančne institucije (banke, fintechi), ki ponujajo finančne
storitve slovenskim državljanom, te tuje finančne institucije v praksi ne plačujejo
tega davka.

•

S tem so slovenske banke in slovenska fintech podjetja postavljena v slabši
konkurenčni položaj, v primerjavi s tujimi ponudniki plačilnih storitev, saj so
podvržena dodatnim davčnim bremenom. Tovrstna diskriminacija je še posebej
problematična z vidika velike konkurence pri ponudnikih plačilnih storitvah (še
posebej agresivne pri trženju svojih produktov in storitev so t.i. neobanke kot so
N26, Revolut, itd.) in z vidika nizkih marž, ki so standard v industriji plačilnih
storitev.
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OBRAZLOŽITEV 3/3
Mednarodni primeri:
•

Nobena izmed držav EU ne pozna podobne obdavčitve finančnih storitev. V tem
pogledu je DFS unikum na ravni EU.
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