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1 Uvod
Ta opis je namenjen davčnim zavezancem (v nadaljevanju: zavezancem), ki v skladu z
Zakonom o igrah na srečo - ZIS trajno prirejajo klasične igre na srečo in udeležencem klasičnih
iger na srečo.
Davek od srečk se obračunava in plačuje od vseh srečk, ki jih izdajo prireditelji klasičnih iger na
srečo, razen tistih, ki jih izdajajo društva ali neprofitne humanitarne organizacije s sedežem na
območju Republike Slovenije v sklopu občasnega prirejanja klasičnih iger na srečo zaradi
pridobivanja sredstev za financiranje lastne dejavnosti, po stopnji, ki je določena z Zakonom o
davku od srečk – ZDavS. Kot srečka se šteje vsako potrdilo prireditelja o vplačilu denarnega
zneska za udeležbo v klasični igri na srečo.

2 Opredelitev klasičnih iger na srečo po Zakonu o igrah 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.
Klasične igre na srečo se lahko prirejajo le na podlagi dovoljenja oziroma koncesije pristojnega
organa.

2.1 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.

2.2 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.

3 Zavezanec za davek od srečk
Zavezanec za davek je trajni prireditelj klasičnih iger na srečo.

3.1 Davčna osnova in stopnja
Davek od srečk se plača po stopnji 10 % od davčne osnove. Osnova za obračun davka na
srečke je prodajna cena srečke, ki ne vključuje tega davka. ZDavS omogoča, da je znesek
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davka v prodajni ceni srečke že vsebovan. Zavezanec v tem primeru pri izračunu zneska davka
uporablja preračunano davčno stopnjo, ki znaša 9,09 %. Uporaba preračunane davčne stopnje
lahko pomembno vpliva na izračun višine vplačila za udeležbo v igri na srečo, zato mora biti
določba, da je znesek davka od srečk vsebovan v prodajni ceni srečke, zapisana tudi v pravilih
igre. Pri določanju višine vplačila za udeležbo v igri je v tem primeru treba upoštevati, da se
prodajno ceno srečke zmanjša za znesek davka od srečk. Zaradi uporabe preračunane davčne
stopnje je pri izračunu davka potrebno tako znesek davka kot tudi višino vplačila za udeležbo v
igri na srečo zaokrožiti na vsaj štiri decimalna mesta natančno. Izračuna se ju na naslednji
način:
znesek davka od srečke = prodajna cena srečke oziroma kombinacije z vključenim
davkom od srečke x 9,09 / 100
višina vplačila za udeležbo v igri = prodajna cena srečke oziroma kombinacije z
vključenim davkom od srečke – izračunani znesek davka od srečke.

3.2 Cena srečke in višina vplačila
Davčni zavezanec mora davek od srečk na srečki obračunati tako, da pri določanju prodajne
cene srečke upošteva, da je cena srečke določena v višini najmanjše denarne enote, torej mora
biti cena določena tako, da jo udeleženec lahko plača z gotovino. Pri izračunu zneska davka od
srečk z uporabo preračunane davčne stopnje 9,09 % se izračunani znesek davka in višina
vplačila za udeležbo v klasični igri na srečo zaokrožita na štiri ali več decimalnih mest, pri čemer
mora biti prodajna cena srečke ali cena kombinacije, ki že vsebuje ta davek, določena v centih.
Tako določena višina vplačila za udeležbo v igri se upošteva kot vplačilo po določbah ZIS in
ZDavS.
Odločitev zavezanca, ali bo davek od srečk v prodajni ceni srečke vsebovan ali ne, je odvisna
predvsem od vrste klasične igre na srečo in načina določanja sklada oziroma vrednosti
posameznega dobitka.
Končna cena srečke, ki ne vsebuje zneska tega davka, se pri vplačilu za udeležbo v igro npr. v
višini 1 eura določi tako, da se k vplačilu prišteje znesek davka od srečk v višini 10 centov (10
%). Končna cena srečke za udeleženca je torej 1,10 eura.
Pri prodajni ceni srečke, ki ima znesek davka že vsebovan in stane npr. 1 euro, dejansko
vplačilo v igro na srečo, s katerim igralec sodeluje v tej igri na srečo, znaša 0,9091 eura. To je
tudi znesek vplačila, od katerega se v skladu z ZIS in pravili igre na srečo oblikuje sklad za
dobitke.
Znesek davka je v prodajni ceni srečke vsebovan običajno pri tistih klasičnih igrah na srečo, pri
katerih se sklad za dobitke oblikuje v določenem odstotku od prejetih vplačil oziroma vrednosti
izdanih srečk, ob vsakokratnem vplačilu pa se ne določa in ugotavlja predvidena vrednost
posameznega dobitka.
Pri igrah na srečo, kot so stave, kjer je vrednost posameznega dobitka enaka zmnožku vplačila
za udeležbo v igri na srečo in izbranih kvot in je zato njegova vrednost ob pravilni napovedi
udeležencu v naprej znana in zapisana na stavnem listku, se znesek davka praviloma obračuna
kot pribitek davka na dejansko vplačilo za udeležbo.
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3.3 Obračun in plačilo davka
Zavezanec mora obračunati davčno obveznost za koledarski mesec. Davčna obveznost
nastane, ko davčni zavezanec prejme plačilo za srečko. Če je srečka izročena brezplačno,
davčna obveznost nastane, ko davčni zavezanec izroči srečko drugi osebi.
Davčni zavezanec mora obračunati davčno obveznost za koledarski mesec. V svojih evidencah
mora zagotoviti podatke o davčnih osnovah, na podlagi katerih obračunava in plačuje davek. Na
podlagi podatkov iz navedenih evidenc sestavi mesečni obračun davka, ki ga mora predložiti
davčnemu organu v 15 dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun. Iz obračuna
davka morajo biti razvidni vsi podatki, potrebni za obračun davka in identifikacijo zavezanca
(firma, sedež ali poslovni naslov in davčna številka), za račun katerega je predložen obračun,
predvsem pa morajo biti razvidni podatki o:
 obdobju, za katero se obračunava in plačuje davek,
 seštevku davčnih osnov za obdobje, za katero se obračunava in plačuje davek,
 davčni stopnji in
 znesku obračunanega davka.
Davčni zavezanec mora obračunani davek plačati v 30 dneh po poteku meseca, za katerega je
sestavil mesečni obračun.

4 Pripadnost davka
Prihodki od davka od srečk pripadajo proračunu Republike Slovenije.

5 Informiranje
Zavezanec in udeleženec v klasični igri na srečo lahko potrebne informacije in dodatna
pojasnila dobita na pristojnem finančnem uradu.
Informacije in podrobnejša pojasnila so na voljo tudi na spletni strani FURS, kjer so objavljeni
tudi davčni predpisi ter povezava do elektronskega obrazca na eDavkih.
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