
PRILOGA 

 

 
1 .  O B L I K A I N  N AČ I N  D O ST AV E  P O D AT K O V  

1.1 Oblika podatkov  

Podatki se zapišejo v datoteko vrste XML po shemi KP_IFI.XSD, ki je objavljena na internetni strani 
eDavki: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx. 

1.2 Priprava in dostava podatkov davčni upravi 

Dostava podatkov je mogoča izključno po elektronski poti prek storitev sistema eDavki 
(http://edavki.durs.si). Dostop do sistema eDavki je mogoč z uporabo certificiranih digitalnih potrdil. 
Navodila za registracijo in uporabo potrdil so objavljena na naslovu http://edavki.durs.si v področju 
»Registracija«.   
 
Podatki se pripravijo na način "en XML, več zavezancev".  
 
Elektronski dokument se pripravi tako, da vsebuje podatke o vseh pridobitvah in odsvojitvah izvedenih 
finančnih instrumentov v davčnem letu po objavljeni shemi za enega ali več zavezancev.  
 
V primeru pošiljanja napačnih podatkov za posameznega zavezanca se popravki ponovno pošljejo v 
obliki elektronskega dokumenta z vsemi podatki zavezanca. 
 
V primeru nepravilno poslanih podatkov za zavezanca, ki v odmernem letu nima pridobitev in/ali 
odsvojitev izvedenih finančnih instrumentov, se v datoteki XML pošljejo podatki o zavezancu brez 
podatkov o pridobitvah in odsvojitvah izvedenih finančnih instrumentov (umik podatkov). 

 
 

2. VRSTA POSLANIH PODATKOV 

2.1 Podatki za davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov 

2.1.1 Splošni opis podatkov  

Podatki po tem pravilniku vsebujejo vse podatke v zvezi s pridobitvijo in odsvojitvijo izvedenih 
finančnih instrumentov (v nadaljnjem besedilu: IFI). Poroča se o vseh pridobitvah in o vseh odsvojitvah 
IFI v preteklem davčnem letu, če so bili odsvojeni IFI pridobljeni na dan 15. 7. 2008 ali po njem. 
Odsvojitev IFI je vsaka transakcija ali dogodek, zaradi katerega davčni zavezanec doseže izgubo ali 
dobiček.  

 
Za odsvojitev IFI se ne štejejo:  
– odsvojitve, ki jih fizična oseba opravi v okviru opravljanja dejavnosti iz 3. oddelka III. poglavja 
Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 
30/12 in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2);   
– odsvojitev pravice do nakupa delnic ali pravice do pridobitve drugega premoženja, ki je pridobljeno 
na podlagi zaposlitve po poglavju III. 2 ZDoh-2.  
 
Podatke pod oznako VIRIFI morajo poslati izdajatelji ali ponudniki IFI, pooblaščeni udeleženci trga 
vrednostnih papirjev in druge pravne osebe, ki so posredovali pri sklepanju pravnih poslov v zvezi z 
IFI. Davčnemu organu morajo dostaviti podatke, ki se nanašajo na vse pridobitve in odsvojitve IFI. Ne 
poroča se o odsvojitvah IFI, kjer je bil pravni temelj sklep o dedovanju, drugi pravni posel v zvezi s 
smrtjo, sodna odločba (sklep o sodni izvršbi) ali upravna izvršba (sklep o prisilni izterjavi).

http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://edavki.durs.si/
http://edavki.durs.si/


2.1.2 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov 

POTREBNI PODATKI OPIS PODATKOV 
OBVEZNOST 

PODATKA 

 

PODATKI O IZPLAČEVALCU   X 

davčna številka izplačevalca 8-mestna davčna številka izplačevalca X 

naziv naziv pravne osebe ali naziv firme  X 

naslov ulica, hišna številka, naziv pošte, 
poštna številka in kraj 

X 

PODATKI O ZAVEZANCU  X 

davčna številka zavezanca 8-mestna davčna številka zavezanca X 

ime zavezanca ime zavezanca X 

priimek zavezanca priimek zavezanca X 

 
 

OBDOBJE POROČANJA   LLLL X 

 PODATKI O PRIDOBITVAH IN ODSVOJITVAH IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV  

 
podatki o pridobitvah in odsvojitvah izvedenih finančnih 

instrumentov  
vpiše se oznaka 1 X 

 

vrsta IFI   

oznake: 
01 – opcije in certifikati  
02 – terminske pogodbe  
03 – finančne pogodbe na razliko  
04 – drugo  

X 

oznaka IFI   ISIN koda IFI, če ta obstaja* X 

oznaka AII alternativni identifikator instrumenta X 

naziv IFI uradni daljši naziv IFI X 

 
 

podatki o pridobitvah  
 

Y 



 

način pridobitve 
 

oznake: 
A: nakup  
B: dedovanje 
C: darilo  

D: drugo 

 

 

 

X 

datum pridobitve v obliki DD.MM.LLLL X 

količina ob pridobitvi na enoto na štiri decimalna mesta X 

nabavna vrednost ob pridobitvi na enoto na štiri decimalna mesta X 

 

podatki o odsvojitvah Y 

 

datum odsvojitve IFI v obliki DD.MM.LLLL X 

količina odsvojenega IFI na štiri decimalna mesta X 

vrednost ob odsvojitvi na enoto na štiri decimalna mesta X 

 

*  Če ISIN koda IFI ne obstaja, se vpiše stalno besedilo »ISIN«.  


