
 

ŠIFRANT PLAČIL IZ TUJINE IN PLAČIL V TUJINO 

TRANSAKCIJE MED REZIDENTI IN NEREZIDENTI 

 

Opis 

 

Plačilo  

nerezident
a rezidentu 
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rezidenta  

nerezidentu 

TEKOČI RAČUN – BLAGO 

 Plačila izvoza blaga in uvoza blaga: vsa plačila izvoza in uvoza 
blaga, po opravljenem izvozu in uvozu blaga, ki so izvršena v 
obdobju krajšem od enega leta. Vključno s plačili blaga, pri 
katerih je dejansko plačilo po enem letu in to ni bilo pogodbeno 
dogovorjeno in s plačili blaga prodanega v pristaniščih in 
letališčih prevoznikom, če je bila pri izvozu oziroma uvozu 
izpolnjena carinska deklaracija oz. je bilo o tem poročano na 
poročilu Intrastat. Plačila kupljenega in prodanega blaga v okviru 
poslov posredovanja blaga so vključena v postavki Druge 
poslovne storitve 

112 

 

112 

 

 Predplačila (avansi) pri izvozu in uvozu blaga, ne glede na rok: 
plačila blaga, ki so opravljena pred samim izvozom oziroma 
uvozom blaga (carinjenjem blaga).  

506 106 

 Plačila izvoza oziroma uvoza blaga brez carinske deklaracije: 
izvoz oziroma uvoz knjig, strokovne literature, prodaja blaga 
tujcem ... Vključno s plačili blaga, prodanega v pristaniščih in 
letališčih prevoznikom, če pri izvozu oziroma uvozu ni bila 
izpolnjena carinska deklaracija oz. o tem ni bilo poročano na 
poročilu Intrastat in to ne glede na to ali je bilo plačilo izvršeno 
pred ali po dobavi blaga. 

147 147 

 Odpisi razlik k fakturni vrednosti blaga. 650 650 

 Pripisi razlik k fakturni vrednosti blaga. 651 651 

 Prejeta kritja za loro (izvozne) akreditive. 514 - 

 

TEKOČI RAČUN – OPLEMENITENJE IN POPRAVILA 

 Plačila storitev oplemenitenja blaga: storitve industrijske dodelave 
in predelave blaga.  

315 315 

 Plačilo storitev popravil: vse storitve popravil in servisiranja, razen 
popravil, ki jih izvajajo gradbena in montažna podjetja, glej 

314 314 



 

Investicijska dela, gradnja in montaža; popravil računalniške 
opreme, glej Računalniške in informacijske storitve in vzdrževanja 
naprav in opreme na letališčih in v pristaniščih, glej Zračni 
promet-ostalo in Pomorski promet-ostalo.   

  

 

TEKOČI RAČUN – STORITVE 
 
TRANSPORT 

Pomorski promet 

 Prevoz potnikov. 202 202 

 Prevoz blaga. 201 201 

Ostalo.  208 208 

Zračni promet 

 Prevoz potnikov. 242 242 

 Prevoz blaga. 241 241 

   Ostalo.  248 248 

Cestni promet 

 Prevoz potnikov. 252 252 

 Prevoz blaga. 251 251 

     Ostalo.  258 258 

 

Železniški promet 

 Prevoz potnikov. 222 222 

 Prevoz blaga. 221 221 

     Ostalo.  228 228 

Prevoz potnikov: prevoz nerezidentov v mednarodnem prometu z domačimi 
transportnimi sredstvi, prevoz rezidentov s tujimi prevoznimi sredstvi, prevoz potnikov doma 
s tujimi prevoznimi sredstvi, vključno z ostalimi stroški, ki nastanejo pri prevozu potnikov npr. 
stroški presežne prtljage, hrana in napitki na prevoznih sredstvih,... V to postavko pa ne sodi 
prevoz nerezidentov z domačimi prevoznimi sredstvi znotraj države, glej Potovanja.   

Prevoz blaga: prevoz blaga in storitve natovarjanja na prevozno sredstvo ter 
raztovarjanja, če je v pogodbi med lastnikom blaga in prevoznikom dogovorjeno, da slednji 
opravi to storitev.     

Ostalo: vse vrste storitev v pristaniščih, na letališčih in drugih terminalnih linijah. 
Med takšne storitve spadajo: kargo, natovarjanje, raztovarjanje, shranjevanje, skladiščenje, 
pakiranje, vzdrževanje in čiščenje transportne opreme, vleka in reševanje vozil, prav tako pa 
so vključene provizije in marže agentov za opravljene storitve prevoza blaga in potnikov. V to 
postavko ne sodijo: storitve najema vozil s posadko, glej Najem vozil s posadko; 
eksploatacijski stroški transporterjev, glej Druge storitve povezane s transportom; drugo 
skladiščenje blaga, glej Druge poslovno tehnične storitve.   
 

Ostalo 



 

 Transport nafte in plina po cevovodu. 213 213 

 Špediterske storitve. 270 270 

 Najem vozil s posadko: vključen najem vozila s posadko za 
določeno obdobje. Izključene so storitve finančnega zakupa vozil, 
glej Finančni račun – Ostale naložbe. 

218 218 

 Druge storitve povezane s transportom: eksploatacijski stroški, 
cestnine, tranzitne takse, takse preletov.  

219 219 

POTOVANJA 

 Storitve turističnih agencij (nakazila v korist turističnih agencij, 
vključno s predplačili), storitve hotelov, drugih nastanitvenih 
objektov in restavracij, gostišč. 

702 895 

 Drugo: prodaja blaga in drugih storitev turistom, lovska in ribiška 
dovoljenja, prodani boni za cestnino za vozila tujih registracij in 
bencinski boni. 

710 702 

 Službena potovanja v tujino: stroški celotnih službenih potovanj, 
razen ekspoatacijskih stroškov, ki se prištevajo med transportne 
stroške.   

- 340 

 Zdravstvene storitve turistom, zdravilišča, stroški zdravniške 
oskrbe. 

401 804 

 Celotni stroški šolanja, vključno štipendije in šolnine, stroški 
specializacije.  

812 812 

KOMUNIKACIJSKE STORITVE 

 Telekomunikacije, prenos zvoka, prenos informacij po telefonu ali 
teleksu, telegrami, kabelski ali satelitski prenos, vključno s 
prispevki za gledanje satelitskih programov, zakup satelitov, 
elektronska pošta ... 

245 245 

 Storitve za podporo teh dejavnosti: poštne storitve, dostava 
pošiljk, kurirske storitve ... 

249 249 

INVESTICIJSKA DELA, GRADNJA IN MONTAŽA 

 Storitve gradnje in montaže, vključno z uvoženo opremo in 
blagom za delo na projektih, če so dela krajša od enega leta. 

317 317 

 Predplačila (avansi) na osnovi investicijski del, če imajo 
investicijska dela dolgoročnejši značaj: predplačila oziroma prilivi 
po začasnih situacijah in obračunih. Značaj dolgoročnejših 
investicijskih del imajo podjetja, ki morajo voditi ločeno 
računovodstvo za poslovno enoto ali plačevati davke v državi, kjer 
opravljajo investicijsko dejavnost. Izplačila dobička od opravljenih 
investicijskih del, glej Dohodki od kapitala.      Plačila v tujino na 
osnovi izvajanja investicijskih del, ki imajo dolgoročnejši značaj.  

421 421 

 Plačila iz tujine na osnovi investicijskih del v Sloveniji, ki jih 
izvajajo tujci oz. vsa plačila, vključno z avansi za opravljena 
investicijska dela v Sloveniji, ki jih izvajajo tujci. 

475 475 



 

  

ZAVAROVANJE 

 Zavarovanja – premije 259 259 

 Zavarovanja – odškodnine (sklenitelj zavarovanja pri tuji 
zavarovalnici in upravičenec je rezident oziroma sklenitelj 
zavarovanja pri domači zavarovalnici in upravičenec je 
nerezident) 

260 
 

260 
 

 Zavarovanja – odškodnine (sklenitelj zavarovanja pri tuji 
zavarovalnici je nerezident in upravičenec je rezident oziroma 
sklenitelj zavarovanja pri domači zavarovalnici  je rezident in 
upravičenec je nerezident) 

261 261 

 Provizije zavarovalnic 264 264 

 Provizije pozavarovalnic 267 267 

 Pozavarovanja – premije 268 268 

 Pozavarovanja – odškodnine 269 269 

FINANČNE STORITVE 

 Provizija in stroški bančnega, denarnega posredovanja ter 
drugega kreditnega posredovanja, vključno s stroški garancij. 

400 400 

 Provizije za drugo finančno posredištvo: udeležba pri izdajanju 
vrednostnih papirjev in izvajanje storitev pri takšnih izdajah  
(underwriting), posredovanje pri nakupu oziroma prodaji 
vrednostnih papirjev, vodenje in upravljanje vrednostnih papirjev 
(dejavnost investicijskih družb in borznoposredništvo), storitve 
borz vrednostnih papirjev in blagovnih borz ter druge pomožne 
dejavnosti povezane s finančnim posredništvom (svetovalne 
storitve, storitve klirinških depotnih hiš). 

403 
 

403 
 

RAČUNALNIŠKE IN INFORMACIJSKE STORITVE 

 Računalniške in informacijske storitve: obdelovanje podatkov, 
dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami, izdelava 
računalniških programov, svetovanja s področja računalništva, 
popravila računalniške opreme; informacijske storitve medijev 

302 302 

PRAVICE INDUSTRIJSKE LASTNINE 

 Licence, patenti, blagovne znamke in druge avtorske pravice: 
plačilo licenčnin in drugih pristojbin za uporabo pravic industrijske 
lastnine. Nakupi in prodaje patentov in licenc, glej Prodaja, nakup 
neproizvedenih, nefinančnih imetij.   

301 301 

 Franchising. 
410 410 

DRUGE POSLOVNE STORITVE 

Posredovanje in druge storitve povezane s trgovino 



 

 Posli posredovanja: vsa plačila v okviru poslov posredovanja. 
Posredovanje je opredeljeno kot nakup blaga, ki ga rezident kupi 
od nerezidenta in ga ponovno proda nerezidentu.  

516 116 

 Zastopniška in posredniška provizija in drugi stroški. 310 310 

Operativni zakup 

 Zakup opreme obsega vse vrste zakupa opreme (stroji, računalniki 
in druga oprema), brez storitev finančnega zakupa, glej Finančni 
račun-Ostale naložbe.  

489 489 

 Najem transportnih sredstev brez posadke: najem ladij brez 
posadke, najem letal brez posadke, najem ostalih vozil brez 
posadke ... 

490 490 

Druge poslovne, profesionalne, tehnične storitve: 

 Raziskovanje in razvoj: bazične in uporabne raziskave, 
laboratorijske in druge storitve, projekti in elaborati, kotizacije za 
strokovna srečanja. 

303 303 

 Pravno svetovanje, računovodsko svetovanje, revizija in davčno 
svetovanje.  

304 304 

 Podjetniško in poslovno svetovanje, kotizacije za poslovna 
srečanja. 

305 305 

 Propaganda in raziskave trgov: oglašanje v medijih, sejemske 
razstave, predstavitev proizvodov v tujini, raziskave trga ...   

300 300 

 Arhitekturne, inženirske in druge podobne tehnične storitve. 316 316 

 Storitve v zvezi s kmetijstvom, rudarstvom in predelovalno 
industrijo, vključno s storitvami predelave odpadkov. 

306 306 

 Skladiščenje, brez skladiščenja na železniških postajah, na 
letališčih in pristaniščih glej Transport. 

319 319 

 Kontrola kvalitete in kvantitete pri prevzemu blaga, tehnično 
testiranje blaga, analize in izdajanje certifikatov. 

280 280 

 Plačilo najemnin   320 320 

 Druge storitve: npr. storitve varovanja in poizvedovalne 
dejavnosti, prevajanje in interpretacija, fotografske storitve, 
storitve čiščenja, komunalne storitve. 

307 307 

OSEBNE, KULTURNE IN REKREATIVNE STORITVE  

 Avdiovizuelne storitve: provizije, povezane s filmsko in video 
dejavnostjo, radijsko in televizijsko dejavnostjo ter licenčnine za 
distribucijske pravice in honorarji. 

409 409 

 Kulturne storitve: storitve muzejev, knjižnic, orkestrov, druge 
kulturne dejavnosti in kotizacije, članarine kulturnim 
organizacijam.  

765 765 

 Šport ter rekreacija: kotizacije, članarine, štartnine. 760 760 

 Plačila honorarjev zdravnikov, lektorjev, učiteljev za opravljene 
storitve. 810 780 



 

VLADNE STORITVE 

 Prihodki domačih ambasad in konzulatov. 721 - 

TEKOČI RAČUN – DOHODKI 

DOHODKI OD DELA 

 Plače in vsa nadomestila zaposlenim sezonskim delavcem za 
opravljena dela, krajša od 6 mesecev,  plače oziroma drugi 
prejemki dnevnih migrantov na delo v tujino oziroma iz tujine ter 
plače in vsa nadomestila zaposlenim rezidentom v tujih 
diplomatskih predstavništvih in mednarodnih organizacijah 
oziroma osebni dohodki nerezidentov zaposlenih v naših 
diplomatskih predstavništvih v tujini. 

600 600 

DOHODKI OD KAPITALA 

Dohodki od naložb v lastniške vrednostne papirje oziroma deleže v kapitalu družb 

 Dividende in drugi izplačani dobički od neposrednih naložb v tujini 
(najmanj 10% kapitalska udeležba v tuji družbi) oziroma dividende in 
drugi izplačani dobički tujim neposrednim vlagateljem (najmanj 10% 
lastniki kapitala domače družbe) 

578 160 

 Dividende in drugi izplačani dobički od portfolio naložb v tujini (manj 
kot 10% kapitalska udeležba v tuji družbi) oz. dividende in drugi 
izplačani dobički tujim portfolio vlagateljem (manj kot 10% lastniki 
kapitala domače družbe) 

575 575 

 Izvajanja investicijskih del – dobiček.  420 - 

Nakupi in prodaje lastniških vrednostnih papirjev oziroma deležev v kapitalu družb, glej 
Finančni račun – Naložbe v lastniške vrednostne papirje oziroma deleže v kapitalu družb. 

Obresti: dohodki od naložb v dolžniške vrednostne papirje 

 Izplačilo obresti od naložb v obveznice in zadolžnice. 430 430 

 Izplačilo obresti od naložb v instrumente denarnega trga.  431 431 

Nakupi in prodaje dolžniških vrednostnih papirjev, glej Finančni račun – Naložbe v dolžniške 
vrednostne papirje. 

Dohodki od naložb v druge oblike kapitala 

 Dohodek od naložb v nepremičnine (najemnine, dohodki od 
gozdov) 

444 444 

 Obresti za dolgoročne kredite in posojila, vključno z obrestmi iz 
finančnega zakupa. 

510 110 

 Obresti za kratkoročne kredite. 511 111 

 Obresti za vpogledne in vezane vloge. 512 512 

 Drugi stroški iz naslova danih kreditov tujini oziroma za kredite 
najete v tujini. 

528 128 

 Plačila zamudnih obresti  
529 129 



 

Črpanja oziroma odplačila kreditov danih tujini oziroma kreditov najetih v tujini  (glavnice), 
glej Kapitalski račun – Ostale naložbe. 

TEKOČI RAČUN – TEKOČI TRANSFERI 

 Pomoči in darila domačemu uradnemu sektorju oziroma 
domačega uradnega sektorja.   

802 801 

 Rente, pokojnine, invalidnine in drugi socialni prejemki. 800 800 

 Zapuščine, preživnine in druga darila ter pomoči ostalim 
sektorjem oziroma ostalih sektorjev. 

767 767 

 Sodni depoziti, varščine, kazni, takse, izdani vizumi. 892 892 

 Ostali uradni transferi (prejeti davki, nagrade, redni transferi 
državnih institucij mednarodnim organizacijam in obratno, plačilo 
tuje tehnične pomoči in drugi transferi).  

803 803 

 Ostali zasebni transferi (davki, nagrade in drugo). 769 769 

 Nakazila zdomcev: vsa nakazila zdomcev v korist drugih fizičnih 
oseb v državi. 

766 766 

Kadar je v Sloveniji prejemnik ali dajalec transfera uradni sektor oziroma slovenska državna 
institucija govorimo o transferu uradnega sektorja.  

KAPITALSKI IN FINANČNI RAČUN 

KAPITALSKI RAČUN – KAPITALSKI TRANSFERI 

URADNI TRANSFERI 

 Kapitalski transferi uradnega sektorja: kapitalski transferi 
uradnega sektorja nerezidentom in transferi v obratni smeri 
oziroma denarni transferi, ki povečujejo fiksni kapital v državi: npr. 
denarne subvencije za investicijske projekte in medvladne 
odškodnine plačane na ravni vlad. 

900 900 

TRANSFERI OSTALIH SEKTORJEV 

 Transferi migrantov in drugi neuradni kapitalski transferi: prenosi 
sredstev povezani z migracijo posameznika iz enega gospodarstva 
v drugo. 

768 768 

 Prenosi med računi rezidentov in nerezidentov zaradi spremembe 
statusa. 

640 640 

KAPITALSKI RAČUN-PRODAJA OZIROMA NAKUP NEPROIZVEDENIH, NEFINANČNIH 
IMETIJ  

 Prodaja oziroma nakup patentov, licenc in drugih nematerialnih 
imetij. 770 770 

 Prodaja nepremičnin tujim diplomatskim predstavništvom oziroma 
nakup nepremičnin od tujih diplomatskih predstavništev; prodaja 
nepremičnin drugim nerezidentom oziroma nakup tujih 
nepremičnin od drugih nerezidentov, glej postavko Finančni račun 
– Neposredne naložbe. 

771 771 

FINANČNI RAČUN – NALOŽBE V LASTNIŠKE VREDNOSTNE PAPIRJE OZIROMA 
DELEŽE V KAPITALU DRUŽB 



 

 Portfolio naložbe rezidentov v tuje lastniške vrednostne papirje 
(manj kot 10 % delež). 

519 519 

 Portfolio naložbe nerezidentov v domače lastniške vrednostne 
papirje (manj kot 10 % delež). 

520 520 

 Vlaganje tujega kapitala v domača podjetja in banke,  naložbe v 
delnice domačih podjetij in bank ter druge oblike povečanja 
deležev nerezidentov v kapitalu družb oziroma vračilo udeležbe 
tujega kapitala, zmanjšanje deležev nerezidentov v kapitalu družb 
(pri delniških družbah le direktne naložbe – 10 ali več % delež). 

557 157 

 Prejeta plačila za prodani delež kapitala v drugem domačem 
podjetju oziroma plačilo nerezidentu za prodani delež v drugem 
domačem podjetju (pri delniških družbah le direktne naložbe – 10 
ali več % delež). 

666 666 

 Zmanjšanje deležev v kapitalu družb v tujini oziroma udeležba 
domačega kapitala v tujih bankah in podjetjih, vse naložbe v 
delnice tujih podjetij in bank ter druge oblike povečanja deležev v 
kapitalu družb v tujini (pri delniških družbah le direktne naložbe – 
10 ali več % delež).  

579 179 

 Prodaja oziroma nakup nepremičnin v Sloveniji, razen prodaje 
oziroma nakupa nepremičnin tujim diplomatskim predstavništvom 
glej Prodaja, nakup neproizvedenih, nefinančnih imetij. 

558 158 

 Prodaja oziroma nakup nepremičnin v tujini. 559 159 

 Vplačilo tujega kapitala, ki ne povečuje osnovnega kapitala. 560 - 

 Vplačani presežek kapitala. 641 641 

Dividende in drugi izplačani dobički od udeležbe kapitala, glej Tekoči račun – Dohodki od 
kapitala. 

FINANČNI RAČUN – NALOŽBE V DOLŽNIŠKE VREDNOSTNE PAPIRJE 

 Prodaja in nakup dolžniških vrednostnih papirjev tujih izdajateljev 
(glavnica): obveznice, zadolžnice.    

540 540 

 Prodaja in nakup dolžniških vrednostnih papirjev domačih 
izdajateljev (glavnica): obveznice, zadolžnice.  

541 541 

 Prodaja in nakup dolžniških vrednostnih papirjev tujih izdajateljev 
(glavnica): instrumenti denarnega trga (npr. blagajniški zapisi, 
potrdila o depozitu).  

542 542 

 Prodaja in nakup dolžniških vrednostnih papirjev domačih 
izdajateljev (glavnica): instrumenti denarnega trga (npr. 
blagajniški zapisi, potrdila o depozitu).  

543 543 

Obresti od naložb v dolžniške vrednostne papirje, glej Tekoči račun – Dohodki od kapitala. 

FINANČNI RAČUN – OSTALE NALOŽBE – KREDITI IN FINANČNI ZAKUP (GLAVNICA) 

 Črpanja oziroma odplačila dolgoročnih finančnih  posojil najetih v 
tujini  

521 121 

 Črpanja oziroma odplačila kratkoročnih finančnih posojil najetih v 
tujini  

522 123 

 Odplačila oziroma črpanja dolgoročnih finančnih posojil  danih 
tujini 

517 166 



 

 Odplačila oziroma črpanja kratkoročnih finančnih posojil danih 
tujini  

523 167 

 Črpanja oziroma odplačila najetih posojil v sistemu »cash pooling« 518 518 

 Odplačila oziroma črpanja danih posojil v sistemu »cash pooling« 524 524 

Plačila obresti na kredite najete v tujini oziroma kredite dane tujini, glej Tekoči račun – 
Dohodki od kapitala. 

FINANČNI RAČUN – FINANČNI DERIVATIVI 

 Prejeto plačilo od nerezidenta  iz naslova uveljavljanja opcije 
tujega izdajatelja kadar gre za neto poravnavo posla in ne za 
dejanski nakup/prodajo instrumenta na katerega opcija glasi oz. 
plačilo premije za nakup opcije od nerezidenta 

630 630 

 Plačilo premije za prodajo opcije domačega izdajatelja 
nerezidentu oz. plačilo nerezidentu  iz naslova uveljavljanja opcije 
domačega izdajatelja kadar gre za neto poravnavo posla in ne za 
dejanski nakup/prodajo instrumenta na katerega opcija glasi 

631 631 

 Priliv iz neto poravnave forward instrumentov tujih izdajateljev 
(forward, future, swap …) oz. odliv iz neto poravnave forward 
instrumentov tujih izdajateljev (forward, future, swap …) 

632 632 

 Priliv iz neto poravnave forward instrumentov domačih izdajateljev 
(forward, future, swap …) oz. odliv iz neto poravnave forward 
instrumentov domačih izdajateljev (forward, future, swap …) 

633 633 

V primeru dejanskega nakupa/ prodaje instrumenta na katerega opcija glasi se šifrira glede 
na vrsto osnovnega posla. 

V primeru dejanskega nakupa ali prodaje instrumenta na katerega forward pogodba glasi se 
šifrira glede na osnovni instrument 

FINANČNI RAČUN – OSTALA IMETJA IN OBVEZNOSTI 

 Zmanjšanje oziroma povečanje domačega kapitala v 
mednarodnih finančnih organizacijah. 

580 180 

 Vnovčena loro garancija za posle med rezidenti; poplačilo 
vnovčene loro garancije za posle med rezidenti. 

525 125 

 Prejeto plačilo terjatev po vnovčeni garanciji oziroma vnovčena 
garancija pri domači banki za kredite nerezidentov, najete v tujini.  

527 127 

 Pokrivanje izgube v podjetju oziroma pokrivanje izgube lastnega 
podjetja v tujini. 

622 622 

 Plačilo iz stečajne mase ali po sodni izvršbi, vključno z vnovčitvijo 
akceptnih nalogov. 

670 670 

 Prejeto plačilo, ki bo usmerjeno na banko v drugi državi oziroma 
storno priliva za upravičenca iz druge države. 

690 690 

 Prejeto plačilo za odkupljene terjatve za posle med nerezidenti 
oziroma odkup terjatev za posle med nerezidenti (komercialni 
posli) 

680 680 

 Prejeto plačilo za odkupljene terjatve za posle med nerezidenti 
oziroma odkup terjatev za posle med nerezidenti (nekomercialni 
posli) 

681 681 



 

 Odkup terjatev za posle med rezidenti oziroma plačilo za 
odkupljene terjatve za posle med rezidenti (komercialni posli) 

682 682 

 Odkup terjatev za posle med rezidenti oziroma plačilo za 
odkupljene terjatve za posle med rezidenti (nekomercialni posli) 

683 683 

 Prenos sredstev iz banke, ki ima kritje, na komitentovo banko 569  

 


