
Na vprašanje bralca je 
odgovoril naš strokov-
njak Rok Snežič, ki je 

doktoriral iz davčnega pra-
va. »Glede na to, da ste pos-
rednik pri nakupu in prodaji 
kriptovalut in imate registri-
rano podjetje v Sloveniji, ste 
Sloveniji dolžni plačati dva 
davka. Prvi davek je davek 
od dobička, ki vas bo doletel 
v višini 20 odstotkov od do-
bička vašega podjetja, dobi-
ček pa bo predstavljala raz-
lika v znesku med nakupno 
in prodajno ceno kriptovalut, 
kar se v teh časih, ko kripto-
valute strmo rastejo, lahko 
izraža v velikih, celo enor-
mnih številkah. Naslednji da-
vek, ki vam ga bo požrešna 
Slovenija pobrala, je 25 od-
stotni davek ob izplačilu do-

bička vam kot lastniku pod-
jetja. Torej, če poenostavim: 
od vašega zasluženega de-
narja boste v Sloveniji morali 
plačati 45 odstotkov. Če želi-
te davčno optimirati in glede 
na to, da opravljate storitev 
prek spleta, lahko to storitev 
prek serverja opravljate tudi 
v Bosni, za kar vam bo bo-
sanska država pobrala samo 
10 odstotkov vseh davščin. 
Torej, prihranili boste kar 
35 odstotkov, če samo ser-
ver prenesete v Banjaluko ter 
tam odprete podjetje. Če že-
lite pomoč pri odprtju pod-
jetja z najnižjo davčno osno-
vo, vam to lahko uredijo moji 
odvetniki v Banjaluki. Obr-
nite se na nas prek naše e-po-
šte info@snezic.si ali spletne 
strani www.snezic.si.«  n

ROK SNEŽIČ, DR. DAVČNEGA PRAVA

SVETOVALNICA

SE UKVARJATE  
Z BITCOINI?

TAKO SE IZOGNETE 
45-ODSTOTNEMU
OBDAVČENJU!

Kar 35 odstotkov boste prihranili, 
če server prenesete v Banjaluko.

Bralec se je na nas obrnil z vprašanjem – 
v Sloveniji je odprl podjetje za poslovanje 
z bitcoini in preostalimi kriptovalutami, 
sedaj pa ga zanima, kako davčno optimi-
rati in kakšne davke bo njegovo podjetje 
moralo plačati pri poslovanju s kriptova-
lutami. S to dejavnostjo se namreč ukvar-
ja kot posrednik.

Vas zanima kar koli, povezano z davki? Imate probleme s finančno 
upravo? Mislite, da vam Furs dela krivico?  
Pišite nam na urednistvo@skandal24.si in svetoval vam bo naš 
strokovnjak za davčno pravo Rok Snežič!
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