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Zadeva: Odgovor na vprašanje v zvezi z uporabo določb Pravilnika o sledljivosti prehodov med
podskiadi istega krovnega sklada pri preoblikovanju vzajemnega sklada v podsklad obstoječega
krovnega sklada
Na Posebni davčni urad ste dne 29.9.2009 naslovili vprašanja v zvezi z uporabo določb Pravilnika o
sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada (Ur. L RS, št. 37/08, 101108in 87/09, v
- nadaljevanju Pravilnik) pri -preoblikovanjii-VZajemnega sklada -v podsklad obstoječega krovnega _.
sklada. Vaša vprašanja se neposredno nanašajo na priglasitev zamenjave investicijskih kuponov
vzajemnega sklada NLB Skladi - Globalni delniški za investicijske kupone podsklada NLB SkladiGlobalni delniški Krovnega sklada NLB Skladi, po 126. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. L RS, št. 92/07 - ZISDU-1B), ki ste jo
pri Posebnem davčnem uradu opravili 24.9.2009, oz. se neposredno nanašajo na vzpostavitev evidence
spremljanja prehodov med podskladi krovnega sklada NLB Skladi za imetnike kuponov podsklada
Globalni Delniški.
V dopisu navajate v točkah od 1 do 12 svoja ravnanja v zvezi z vzpostavitvijo evidence spremljanja
prehodov med podskladi istega krovnega sklada ter prosite za potrditev domnev in načinov izračuna.
Na vaša vprašanja vam podajamo naslednje odgovore:
Odgovor na točke 1,2 in 3:

z

V zvezi določanjem časa pridobitve delnic ID Maksima d.d. (v nadaljevanju MAIR) oz. njenih
pravnih predhodnikov PID Maksima 1 d.d. (v nadaljevanju MXI S oz. MXIN), PID Maksima 2 d.d. (v
nadaljevanju MX2S oz. MX2N) in PID Maksima 3 d.d. (v nadaljevanju MX3S oz. MX3N), ki niso
bile pridobljene, na način povezan z lastninskim preoblikovanjem podjetij, se uporabljajo določbe 2.
odstavka 126. člena ZISDU-1B in 101. člena Zakona o dohodnini (Ur. L RS, št. 117/06, 10/08, 78/08,
125/08, 20/09, v nadaljevanju ZDoh-2). Kadar se ugotavljanje davčne obveznosti odloži, se za čas
pridobitve investicijskega kupona podsklada krovnega sklada šteje' datum, ko so bili zamenjani
investicijski kuponi pridobljeni, v skladu s pravili določanja časa pridobitve po zakonu, ki ureja
dohodnino. V skladu s 1. odstavkom 101. člena ZDoh-2 se za čas pridobitve kapitala šteje datum
sklenitve pogodbe ali drugega pravnega poshi oz. datum pravnomočnosti sodne odločbe ali
dokončnosti odločbe upravnega organa, na podlagi katerih je fizična oseba pridobila kapital, v drugih
primerih pridobitve pa se za čas pridobitve kapitala šteje datum, ki je razviden iz drugih dokaziL
Za čas pridobitve delnic MAIR oz. njenih pravnih predhod:irik:ovse torej šteje datum sklenitve
pogodbe, datum sklenitve pravnega posla oz. datum pravnomočnosti sodne odločbe ali dokončnost
odločbe upravnega organa, na podlagi katerih je fizična oseba pridobila delnice MAIR oz. njenih
pravnih predhodnikov. Menimo, da se v primeru, ko se datum-pridobitve investicijskih kuponov
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določa na podlagi podatkov pridobljenih od klirinškodepotne družbe, upoštevajo pravila Ljubljanske
borze d.d. in KDD d.d. glede datuma sklenitve borznega posla in datuma preknjižbe vcentra1nem
registru klirinškodepotne druzoe. Pri določanju časa pridobitve delnic MAIR oz. njenih pravnih
predhodnikov v primeru dedovanja se šteje za čas pridobitve datum pravnomočnosti sklepa o
dedovanju. V skladu s 5. in 7. odstavkom 2. člena Pravilnika se za investicijske kupone, kijih imetniki
niso pridobili kot je določeno v 3. točki 2. odstavka 96. člena ZDoh-2 (lastninsko preoblikovanje
podjetij), zagotavlja posebna oznaka »SEKUN«.
. Odgovor na točko 4:

V skladu s 4. in 6. odstavkom 2. člena Pravilnika se za investicijske kupone, ki so jih pridobili
imetniki kot je to določeno v 3. točki 2. odstavka 96. člena ZDoh-2 (lastninsko preoblikovanje
podjetij), zagotavlja posebna oznaka »PRIV«. Menimo, da se enaka oznaka v skladu s 4. in 6.
odstavkom 2. člena Pravilnika in 96. členom ZDoh-2 zagotavlja tudi za podedovane investicijske
kupone, ki jih je zapustnik pridobil kot je to določeno v 3. točki 2. odstavka 96. člena ZDoH-2
(lastninsko preoblikovanje podjetij).
Odgovor na točki 3 in 5:

V 2. odstavku 98. člena Zdoh-2 je določeno, da se za nabavno vrednost kapitala šteje v prodajni ali
drugi pogodbi navedena vrednost kapitala v času pridobitve. Če kapital ni pridobljen na podlagi
pogodbe ali če vrednost kapitala v času pridobitve ni razvidna iz pogodbe, se za nabavno vrednost
kapitala šteje vrednost kapitala v času pridobitve, ki jo zavezanec dokazuje z ustreznimi dokazili. Če je
bilk:apitalpridobljen po 1. točki 95~člena tega zakona ali na podlagi darilne pogodbe; "Sc;fza
nabavno ~
vrednost kapitala v času pridobitve šteje vrednost, od katere je bil odmerjen davek na dediščine in
darila, če davek ni bil odmerjen, pa primerljiva tržna cena kapitala v času pridobitve, ki jo zavezanec
dokazuje z ustreznimi dokazili. V 2. odstavku 152. člena Zdoh-2 je določeno, da se ne glede na 98.
člen tega zakona, v primeru, ko je imetnik investicijski kupon pridobil z zamenjavo delnic
pooblaščene investicijske družbe, ali delnic investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene
investicijske družbe, v postopku obveznega preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe ali
investicijske družbe, kije nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v vzajemni sklad, ali v postopku
obvezne oddelitve dela sredstev pooblaščene investicijske druzoe v vzajemni sklad, in sicer v roku in
po predpisih, ki urejajo to področje, šteje, da je. nabavna vrednost investicijskega kUpona enaka
vrednosti, ki se določi na podlagi nabavne vrednosti delnic pooblaščene investicijske družbe ali
investicijske družbe pred preoblikovanjem oziroma pred oddelitvijo dela sredstev, upoštevaje veljavno
menjalno razmerje v času zamenjave delnic pooblaščene investicijske družbe ali investicijske družbe
za investicijske kupone vzajemnega sklada. V 3. odstavku 152. člena Zdoh-2 je določeno, da se ne
glede na drugi odstavek tega člena, v primeru, ko je bila delnica pooblaščene investicijske družbe.ali
investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, pridobljena na sekundarnem
trgu pred 1. januarjem 2003, za nabavno vrednost delnic pred preoblikovanjem oziroma pred
oddelitvijo dela sredstev šteje primerljiva tržna cena delnic na dan 1.januarja 2006.
V skladu z navedenim se za nabavno vrednost delnice MAIR oz. njenih pravnih predhodnikov,
pridobljenih pred 1. januarjem 2003 na sekundamem trgu, in s tem tudi za nabavno vrednost
investicijskeg~ kupona, šteje primerljiva tržna cena delnic MAIR na dan 1.januarja 2006. Za nabavno
vrednost delnice MAIR oz. njenih pravnih predhodnikov, pridobljenih po 1. januarju 2003 na
sekimdarnem trgu, in s tem tudi za nabavno vrednost investicijskega kupona, šteje v prodajni ali drugi.
pogodbi navedena vrednost kapitala v času pridobitve. Če je bila delnica MAIR oz. njenih pravnih
predhodnikov pridobljena po 1. točki 95. člena ZdoH-2 (prenos kapitala preminule osebe na dediča)
ali na podlagi darilne pogodbe, se za nabavno vrednost delnice MAIR oz. njenih pravnih
predhodnikov v času pridobitve šteje vrednost, od katere je bil odmerjen davek na dediščine in darila,
če davek ni bil odmerjen, pa primerljiva tržna cena kapitala v času pridobitve, ki jo zavezanec
dokazuj e z ustreznimi dokazili.
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Odgovor na točke 6, 7, 8, 9:
Pri določitvi nabavnih vrednosti investicijskega kupona se v skladu z 2. odstavkom 152. člena Zdoh-2
šteje, da je nabavna vrednost investicijskega kupona enaka vrednosti, ki se določi na podlagi nabavne
vrednosti delnic pooblaščene investicijske družbe ali investicijske družbe pred preoblikovanjem oz.
pred preoblikovanjem oz. pred oddelitvijo dela sredstev, upoštevaje veljavno menjalno razmeIje v
času zamenjave delnic pooblaščene investicijske družbe pooblaščene investicijske družbe ali
investicijske družbe za investicijske kupone vzajemnega sklada. V skladu z navedenim menimo, daje
pri določitvi nabavnih vrednosti investicijskega kupona potrebno upoštevati veljavna menjalna
razmeIja delnic MAlR oz. njenih pravnih predhodnikov z upoštevanjem vseh opravljenih denominacij
oz. sprememb nominalnih vrednosti teh delnic. Hkrati paje potrebno tudi upoštevati, da se za nabavno
vrednost delnice MAlR oz. njenih pravnih predhodnikov, pridobljenih pred 1. januaIjem 2003 na
sekundarnem trgu, in s tem tudi za nabavno vrednost investicijskega kupona, šteje primerljiva tržna
cena delnic MAlR na dan 1. januaIja 2006. Menimo, da se za nabavno vrednost delnice MAlR oz.
pravnega predhodnika MXIN, pridobljenih po 1. januaIju 2003 šteje v prodajni ali drugi pogodbi
navedena vrednost delnice MXIN v času pridobitve, upoštevaje spremembo nominalnih vrednosti teh
delnic. V primeru pridobitve delnic MAlR oz. pravnih'predhocl.ni.kovpred uvedbo evra, se v skladu z
8. odstavkom 98. člena Zdoh-2 nabavna vrednost preračuna v eille po tečaju, ki ga objavlja Banka
Slovenije, in sicer se preračun opravi po tečaju, ki velja na dan pridobitve kapitala. Pri preoblikovanju
(razdružitvi) delnic MXIN se pri preračunu pridobljenih količin delnic MAlR. upošteva določeno
menjalno razmeIje.
Odgovor. na točko lO:
S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega
krovnega sklada (Ur. L RS, št. 87/09) se je med drugim spremenil tudi 9. odstavek 2. člena Pravilnika,
ki se sedaj glasi:
»
(9) Za vodenje evidence zalog investicijskih
1. na dan izvedbe preoblikovanja
sklada.

kuponov po ZDoh-2 se šteje. da so bili kuponi z oznako "PRIV"

vzajemnega

sklada po 151.a členu ZISDU-1,

pridobljeni:

če je bilo na krovni sklad preneseno

2. na dan oblikovanja krovnega sklada. če je krovni sklad nastal z oblikovanjem iz obstoječih
oziroma na dan oblikovanja podsklada že obstoječega krovnega sklada. če se obstoječi vzajemni
krovnega sklada po 151.u členu ZISDU-1.«.

premoženje

vzajemnega

vzajemnih skladov po 151.u členu ZISDU-1.
sklad preoblikuje v podsklad že obstoječega

»

: V skladu z navedenimčlenolli se za vodenje evidence zalog investicijskih k:ti.pOliov
po Zdoh:'2 šteje,
da so bili kuponi podsklada Globalni delniški z oznako »PRIV« pridobljeni na dan oblikovanja
podsklada že obstoječega krovnega sklada, torej na dan 9.9.2009.
o

Odgovor na točko 11:
V 8. odstavku 2. člena Pravilnika je določeno, da mora družba za upravljanje, kadar je iz podatkov, s
katerimi razpolaga ali jih pridobi od klirinškodepotne družbe, razvidno, da sta dejanski čas pridobitve
in nabavna vrednost investicijskega kupona, določena v skladu s pravili iz tretjega odstavka tega člena,
lahko drugačna od' podatkov, s katerum razpolaga diužba za upravljanje, oZiroma da investicijski
kupon morda ni bil pridobljen, kot je določeno v 3. točki drugega odstavka 96. člena ZDoh-2,
oznakam iz četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka tega člena dodati končnico, ki se glasi »NEP«. Enaka končnica se zagotavlja tudi pri priglasitvi transakcij po petem odstavku 126. člena
ZISDU-IB ..Menimo, da lahko v primeru, ko iz podatkov klirinškodepotne družbe ni razvidna cena ob
pridobitvi oz. ko je namesto datuma pravnomočnosti odločbe pri dedovanju zabeležen datum
preknjižbe, za takšn.einvesticijske kupone uporabite posebno oznako »SEKUN-~P« ..
Oo

o
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Odgovor na točko 12:
V 5. odstavku 3. člena Pravilnika je določeno, da mora družba za upravljanje pri prehajanju med
podskladi krovnega sklada, ki vključuje investicijske kupone, ki imajo v evidenci oznako z dodano
končnico iz osmega odstavka 2. člena tega pravilnika (NEP), ali pri unovčitvi oziroma izplačilu takih
investicijskih kuponov od imetnika zahtevati dokazila o dejanskem času pridobitve in nabavni
vrednosti oziroma o načinu pridobitve investicijskega kupona. Če imetnik zahtevana dokazila
predloži, družba za upravljanje v evidenco vnese ustrezen popravek podatkov. Popravlj-en podatek se.
označi z oznako »P«. V tem primeru se končnica iz osmega odstavka 2. člena tega pravilnika v
evidenci od dneva predložitve dokazil naprej več ne zagotavlja. Družba za upravljanje mora hraniti
kopije dokazil, na podlagi katerih je bil opravljen popravek, ter jih na zahtevo predložiti davčnemu
organu.
Glede na to, da v navedenem členu Pravilnika ni urejena situacija, ko imetniki kupona z oznako NEP
pri prehajanju med podskladi oz. pri unovčitvi ne predložijo dokazil o dejanskem času pridobitve in
nabavni vrednosti oz. načinu pridobitve investicijskega kupona, predlagamo, da odgovor na predmetno
vprašanje pridobite od Ministrstva za finance, kot iidajatelja navedenega Pravilnika.

To pojasnilo je bilo pripravljeno na podlagi 1. odstavka 13. člena Zakona o davčnem postopku, ob
upoštevanju informacij, ki ste jih, kot reievantne, navedli v vašem vprašanju. Zaradi raznolikosti
dejanskih okoliščin vsakega posameznega primera, je to pojasnilo mogoče uporabiti zgolj za vaš
konkretni primer.
..-Odgovore na posamezna vprasanja lahko najdete tudi na internetni
www.durs.gov.si/pod
rubriko Davki - predpisi in pojasnila.
Lepo pozdravljeni.

Rajko Hadjar
Davčni inšpektor svetnik
~(

Saša Klenovšek
Vodj a oddelka za davčno inšpiciranj e in preiskave

Vročiti:
- naslovniku, z vročilnico.
Vložiti:
- zbirka dokumentarnega

gradiva.

4

strani Davčne

uprave RS

