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Davčni odtegljaj za partnerstva, s katerimi se javno trguje (PTP) 
 
Velja od januarja 2023 
 
 
Cenjene stranke,  
  
S 1. januarjem 2023 so v ZDA v veljavo stopile spremembe predpisov o notranjih prihodkih v ZDA. Od tega 
datuma dalje se za prihodke od prodaje družb, ki so definirane kot partnerstva, s katerimi se se javno trguje na 
borzi (Publicly Traded Partnerships – PTP), v lasti vlagateljev, ki niso ameriški davčni zavezanci, uporablja nov 
izračun davčnega odbitka. Davčna obremenitev je z novo ureditvijo bistveno višja in v mnogih primerih prinaša 
povsem drugačen izkupiček, kot bi ga iztržili pred veljavo novih predpisov.  
  
Primer davčnega odtegljaja pri transakcijah s PTP po novi zakonodaji  
  
Znesek odbitka po novem znaša 10 % prihodkov od celotnega zneska prodaje ali razdelitve in ne le 10% od 
realiziranega dobička, kot je bilo to v veljavi do sedaj.  
  
Primer:  
Nakup 200 delnic po 50 USD  
Vrednost transakcije = 10.000 USD  
Prodaja 200 delnic po 51 USD  
Vrednost transakcije = 10.200 USD  
Dobiček = 200 USD  
Davek = 1.020 USD  
  
Ob predpostavki, da ni zahtevkov za vračilo davka, bi v tem primeru vlagatelj namesto dobička v višini 200 USD 
realiziral izgubo v višini 820 USD.  
  
Finančni instrumenti na katere vpliva sprememba  
  
Nova uredba velja za vse PTP, ki kotirajo na borzi. Pri trgovanju z opcijami in drugimi izvedenimi finančnimi 
instrumenti, katerih osnova je PTP, se odbitek ne odtegne, v kolikor pa se opcija ali izvedeni finančni 
instrument pretvori v enote PTP, se pri naknadni prodaji tega vrednostnega papirja odtegne davčni odbitek.  
  
Izjeme  
   
Nova uredba omogoča izdajateljem, da se izvzamejo iz zahteve po odbitku pri viru za PTP. Izjema velja 92 dni, 
izdajatelji pa morajo za podaljšanje trajanja izjeme pri IRS ponovno pridobiti potrdilo.  
  
Seznam finančnih instrumentov, ki so predmet spremembe  
  
Spodaj na SEZNAMU 1 in SEZNAMU 2 lahko najdete finančne instrumente, s katerimi se lahko trguje prek 
ILIRIKE borzno posredniške hiše d.d. in so predmet spremembe. Naknadne spremembe, ki bodo posledica 
možnosti izvzetja iz zahteve po odbitku pri viru PTP, ne bodo vpisane na seznam. Zato svetujemo vsem, ki bi 
želeli vlagati v ta tip finančnih instrumentov, da pred izvedbo naložbe poizvejo v kolikor ta odbitek zadeva 
finančni instrument s katerim bi želeli trgovati.  
  

http://www.ilirika.si/


 

Pri ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. zaradi spremembe trgovanje z omenjenimi vrednostnimi papirji ne bo 
omejeno, prav tako ne bo vpliva na razvrščanje strank, ki bi bile primerne za vlaganje v tovrstne instrumente.  
   
SEZNAM 1  
  
PTP z izjemo (Qualified notice)  
 

 
   



 

SEZNAM 2  
  
PTP brez izjem (without Qualified notice)  
 

 
 

S spoštovanjem,  
 

V Ljubljani, dne 03. 03.2023 

 
 
  
 


