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1.0 Uvod
Ta opis je namenjen davčnim zavezancem (v nadaljevanju: zavezancem), ki v skladu z
Zakonom o igrah na srečo - ZIS prirejajo klasične in posebne igre na srečo.
Davek od iger na srečo se obračunava in plačuje od klasičnih in od posebnih iger na srečo po
stopnji in od davčne osnove, ki je določena z Zakonom o davku od iger na srečo – ZDIS.

2.0 Opredelitev iger na srečo po Zakonu o igrah na srečo
Igre na srečo po ZIS so igre, pri katerih imajo udeleženci za plačilo določenega zneska enake
možnosti zadeti dobitke, izid igre pa je izključno ali pretežno odvisen od naključja ali kakšnega
negotovega dogodka. Delimo jih na klasične igre na srečo in na posebne igre na srečo.
Igre na srečo se lahko prirejajo le na podlagi dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa.

2.1 Klasične igre na srečo
Klasične igre na srečo po ZIS so številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom, kviz
loterije, tombole, lota, športne napovedi, športne stave, srečelovi in druge podobne igre.
Udeleženci pri klasičnih igrah na srečo so fizične osebe, ki so imetniki loterijskih srečk,
tombolskih tablic, srečk pri srečelovu, stavnih listkov ali drugih potrdil o vplačilu denarnega
zneska za udeležbo v igri. Klasične igre na srečo se lahko prirejajo trajno ali občasno.

2.1.1 Trajno prirejanje klasičnih iger na srečo
Trajno se lahko posamezna klasična igra na srečo prireja le na podlagi koncesije, ki jo dodeli
Vlada Republike Slovenije. Na območju Republike Slovenije lahko trajno prirejata klasične igre
na srečo največ dva prireditelja. Izvleček iz registra prirediteljev klasičnih iger na srečo je
objavljen na spletni strani Ministrstva za finance.

2.1.2 Občasno prirejanje klasičnih iger na srečo
Občasno smejo posamezno klasično igro na srečo prirediti društva in neprofitne humanitarne
organizacije, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, katerim je podeljen status društva,
da to deluje v javnem interesu. Občasni prireditelj lahko priredi posamezno klasično igro na
srečo le na podlagi dovoljenja, ki ga izda ministrstvo, pristojno za finance. Občasno se sme
prirediti le številčno loterijo, tombolo, srečelov ali stave v zvezi s športnim tekmovanjem
katerega organizira prireditelj občasne klasične igre na srečo.
Ne glede na navedeno za prireditev tombole oziroma srečelova, ki se prireja v okviru kulturnega
ali zabavnega programa občasnega prireditelja, ta ne potrebuje dovoljenja ministrstva,
pristojnega za finance in statusa društva delovanja v javnem interesu, če skupna vrednost srečk
ne presega zneska 5.000,00 EUR in vrednost posameznega dobitka ni večja od 300,00 EUR.

2.2 Posebne igre na srečo
Posebne igre na srečo po ZIS so igre, ki jih igrajo igralci proti igralnici ali drug proti drugemu na
posebnih igralnih mizah s kroglicami, kockami, kartami, na igralnih panojih ali na igralnih
avtomatih ter stave in druge podobne igre v skladu z mednarodnimi standardi (v nadaljnjem
besedilu: posebne igre na srečo).
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Vrste posebnih iger na srečo so:
1. igre, ki jih igralci igrajo drug proti drugemu (chemin de fer, poker);
2. igre s kroglico (francoska ruleta, ameriška ruleta, boulle);
3. igre z igralnimi kartami, ki se igrajo proti igralnici (black jack, punto banco, mini punto,
carribean poker, 30/40, red dog);
4. igre s kockami (craps, tai sai);
5. igre na igralnih panojih (bingo, keno, big wheele, toto);
6. igre na igralnih avtomatih, ki jih igralci igrajo proti igralnemu avtomatu;
7. stave.
Vse vrste posebnih iger na srečo se smejo prirejati v igralnicah. V igralnih salonih pa se lahko
prirejajo le igre na igralnih avtomatih, ki jih igralci igrajo proti igralnemu avtomatu.
Vlada Republike Slovenije lahko dodeli največ 15 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo
v igralnicah in 45 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih. Izvleček iz
registra koncesionarjev za igralnico in izvleček iz registra koncesionarjev za igralni salon je
objavljen na spletni strani Ministrstva za finance.

3.0 Davek od iger na srečo
Obveznost obračunavanja in plačevanja davka od iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: davek)
na območju Republike Slovenije ureja ZDIS.

3.1 Zavezanec
Zavezanec za davek je:
- trajni prireditelj klasičnih iger na srečo,
- občasni prireditelj klasičnih iger na srečo,
- koncesionar za igralnico in
- koncesionar za igralni salon.

3.2 Davčna osnova
Pri trajni klasični igri na srečo je osnova za davek (v nadaljnjem besedilu: davčna osnova)
vrednost prejetih vplačil za udeležbo pri trajni klasični igri na srečo, zmanjšana za odstotek s
pravili predvidenega sklada za dobitke.
Pri občasni klasični igri na srečo je davčna osnova vrednost prejetih vplačil za udeležbo pri
občasni klasični igri na srečo, zmanjšana za vrednost izplačanih dobitkov.
Pri posebni igri na srečo je davčna osnova vrednost prejetih vplačil za udeležbo pri posebni igri
na srečo, zmanjšana za vrednost izplačanih dobitkov, pri posebni igri na srečo, ki jo igralci
igrajo drug proti drugemu, pa prihodek od te posebne igre.

3.3 Davčna stopnja
Davek od klasičnih iger na srečo se plačuje po stopnji 5% od davčne osnove.
Davek od posebnih iger na srečo se plačuje po stopnji 18% od davčne osnove.
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3.4 Obračun in plačilo davka
Zavezanec mora obračunati davčno obveznost za koledarski mesec. To pomeni, da se davek
ugotavlja za celotno davčno obdobje in se torej ne more ugotavljati le za del tega obdobja. Zato
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tudi davčna obveznost ne more nastati sredi obdobja, ampak šele na koncu meseca.
Zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o davčnih osnovah, na podlagi katerih
obračunava in plačuje davek. Na podlagi podatkov iz evidenc zavezanec sestavi mesečni
obračun davka, ki ga mora predložiti davčnemu organu v petih dneh po poteku meseca, za
katerega je sestavil obračun. Zavezanec, prireditelj klasičnih iger na srečo, mora poleg
mesečnega sestaviti še letni (v nadaljnjem besedilu: dokončen) obračun davka. Dokončen
obračun davka za preteklo leto mora sestaviti ter ga predložiti davčnemu organu do 20. marca
tekočega leta.
Iz obračuna davka mora biti razvidno obdobje, za katero zavezanec plačuje davek, davčna
osnova, davčna stopnja in znesek obračunanega davka.
Zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun davka, ne glede na to, ali je dolžan
plačati davek ali ne.
Zavezanec mora plačati obračunani davek v petih dneh po poteku meseca, v katerem je prejel
vplačila za udeležbo pri igrah na srečo oziroma prihodke od posebnih iger na srečo, ki jih igrajo
igralci drug proti drugemu.
Če je na podlagi mesečnih obračunov med letom plačan davek od klasičnih iger na srečo nižji
od davka, obračunanega po dokončnem obračunu, mora zavezanec plačati razliko najpozneje
do 20. marca tekočega leta za preteklo leto.

4.0 Pripadnost davka
Prihodki od davka pripadajo proračunu Republike Slovenije.

5.0 Informiranje
Zavezanec lahko potrebne informacije in dodatna pojasnila dobi na pristojnem finančnem
uradu. Pristojni finančni urad, razen za zavezanca, ki je občasni prireditelj klasičnih iger na
srečo, je Posebni finančni urad.
Informacije in podrobnejša pojasnila so na voljo tudi na spletni strani FURS, kjer so objavljeni
tudi davčni predpisi ter elektronski obrazec, ki se odda preko eDavkov.
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Sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije, U 2335/2008 z dne 24. 2. 2009
5

