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Ljubljana, 16. 1 2019/MŠV

ZADEVA: Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih
deležev ter investicijskih kuponov
Spoštovani!
Obveščamo vas, da je do vključno 28. februarja 2019 potrebno oddati Napoved za odmero dohodnine od
dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (v nadaljevanju
Napoved). Napoved je potrebno vložiti v elektronski obliki prek sistema eDavki, če ste opravili več kot deset
transakcij – pridobitev v preteklih letih in obdavčljivih odsvojitev v preteklem letu. V kolikor je bilo transakcij manj,
je Napoved možno oddati tudi v pisni obliki.
V kolikor imate pri BKS Bank AG, Bančni podružnici (v nadaljevanju Banka) sklenjeno eno ali več od
naslednjih pogodb, sledi:
 Za pogodbe o upravljanju premoženja, bo Napoved pripravila in oddala Banka. V kolikor Banke za
to še niste pooblastili, lahko pooblastilo uredite do vključno 15. februarja 2019. Po tem datumu do za
vas davčno Napoved v eDavke vložila Banka, za potrditev boste morali poskrbeti sami.


Za pogodbe 'Varčevanje za jutri', 'Naložbeno varčevanje', 'Šparovček', 'Kašča' in 'Šparovc' bo
Napoved v eDavke vložila Banka, za potrditev Napovedi pa boste morali poskrbeti sami.



Za pogodbe o borznem posredovanju priprava Napovedi ni samodejna. V kolikor ste imeli prodaje
vrednostnih papirjev v letu 2018 in želite pomoč pri pripravi Napovedi, vam pri izdelavi seveda lahko
pomagamo. V tem primeru, v skladu s splošnimi pogoji, pripravo Napovedi zaračunamo. Strošek
izdelave Napovedi znaša 10,00 EUR na stran + DDV.

V kolikor se boste odločili za pomoč pri izdelavi oz. oddaji Napovedi, nam, prosim, svojo odločitev sporočite po
spletni pošti na vrednostnipapirji@bksbank.si.
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