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Spoštovani, 
 
 
 
 
Veleposlaništvo Republike Slovenije je prejelo informacijo Ministrstva za finance glede 
davčnega statusa oseb, ki se odselijo iz Slovenije in n jihovih dav čnih obveznosti.  
 
V praksi pogosto prihaja do situacij, ko osebe ob odhodu iz Slovenije za daljše časovno 
obdobje ne uredijo svojega davčnega statusa. V izogib tovrstnim situacijam je Ministrstvo 
za finance pojasnilo. 
 
Obseg obdavčitve fizičnih oseb je v Sloveniji odvisen od rezidentskega statusa. Rezidenti 
Slovenije so zavezani za pla čilo dohodnine po t.i. » na čelu obdav čitve po svetovnem 
dohodku« , kar pomeni, da so obdavčeni z dohodnino za vse dohodke, ki so jih dosegli v in 
izven Slovenije. Nerezidenti so zavezani za plačilo dohodnine le od dohodkov, ki imajo vir v 
Sloveniji. 
 
Po Zakonu o dohodnini so rezidenti (6. člen): 
— osebe z uradno prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji, 
— osebe z običajnim bivališčem ali središčem svojih osebnih in ekonomskih interesov v 
Sloveniji, 
— javni uslužbenci Republike Slovenije, zaposleni v tujini oziroma osebe, ki so bile 
rezidenti Slovenije in bivajo izven Slovenije zaradi zaposlitve v institucijah Evropskih 
skupnosti, Evropski centralni banki, Evropski investicijski banki ali Evropskem 
investicijskem skladu, 
— rezidenti Slovenije, ki bivajo izven Slovenije zaradi opravljanja funkcije poslanca v 
Evropskem parlamentu, 
— osebe, ki so v kateremkoli času v davčnem letu prisotne v Sloveniji več kot 183 dni. 
 
 
Nerezidenti so (7. člen Zakona o dohodnini): 
— osebe, ki niso rezidenti Slovenije, to pomeni, da v Sloveniji nimajo stalnega bivališča, 
središča svojih ekonomskih in osebnih interesov oz. so v Sloveniji prisotni manj kot 183 dni 
v posameznem davčnem letu, 
— osebe z diplomatskim ali konzularnim statusom tuje države v Sloveniji, osebe, ki 
opravljajo delo kot uslužbenci oz. funkcionarji mednarodne organizacije, 
— osebe, ki so v Sloveniji zaradi zaposlitve v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, 
mednarodni misiji tuje države, uslužbenci v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski 
centralni banki ali Evropski investicijski banki, v Sloveniji, 
— osebe, ki so v Sloveniji zaposlene kot tuji strokovnjaki za dela, za katera v Sloveniji ni 
dovolj ustreznega kadra (potrebna odobritev slovenskega davčnega organa), 
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— osebe, ki bivajo v Sloveniji izključno zaradi študija oz. zdravljenja. 
 
 
Z Zakonom o prijavi prebivališča (Uradni list RS, st. 59/06 — uradno prečiščeno besedilo in 
111/07) so predpisane obveznosti posameznika iz naslova prijave in odjave  stalnega 
prebivališ ča. Posameznik mora pred odselitvijo v tujino za stalno v Sloveniji odjaviti stalno 
prebivali55e. 
 
Poleg navedenega pa so si posamezniki dolžni urediti tudi svoj rezidentski st atus 
zaradi odhoda v tujino pri dav čnemu organu . Če tega ne storijo, se še vedno štejejo za 
slovenske rezidente, kar pomeni, da so obdavčeni po načelu svetovnega dohodka. 
 
Če si posamezniki ne uredijo rezidentskega statusa sami, davčni organ v zvezi z odmero 
dohodnine po uradni dolžnosti preverja, ali se izkazani status posameznika sklada z 
dejanskim stanjem. Tako v postopkih davčni organ ugotavlja, ali so v konkretnem primeru 
izpolnjeni pogoji iz 6. člena Zakona o dohodnini, da se posameznik šteje za rezidenta 
Slovenije za davčne namene. Od posameznikov se v postopkih pridobiva dodatne 
informacije in dokaze, na podlagi katerih davčni organ presoja rezidentski status 
posameznika. 
 
Ne glede na navedeno pa ima posameznik obveznost, da sam formalno uredi svoj 
rezidentski status. To lahko stori z vložitvijo vloge za ugotovitev rezidentskega statusa, ki ji 
lahko priloži ustrezen izpolnjen vprašalnik: Ugotovitev rezidentskega statusa   - odhod  iż  
RS  ali vprašalnik:  Ugotovitev  rezidentskega  statusa  - prihod  v  RS. lnformacije iz 
vprašalnika davčnemu organu omogočajo lažjo presojo dejstev in okoliščin, ki vplivajo na 
rezidentski status. 
 
Več informacij o ugotavljanju rezidentskega statusa lahko posamezniki pridobijo na spletni 
strani Finančne uprave RS na naslednji povezavi: 

http://www.fu.gov.si/arhiv_durs/si/fizicne_osebe/dohodnina_za_fizicne_osebe_obrazci/ugoto
vitev_rezidentskega_statusa/ugotovitev_rezidentskega_statusa_po_zdoh_2_in_po_mednaro
dnih_pogodbah_o_izogibanju_dvojnega_obdavcevanja/index.html 

 
 
Kot je že omenjeno so rezidenti Slovenije obdavčeni po svetovnem dohodku. Finančna 
uprava RS je na svoji spletni strani objavila informacijo o davčnih obveznostih rezidentov, 
kadar prejemajo dohodke iz drugih držav.  

http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/mednarodno_obdavcenje/ 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Mednarodno_obdav
cenje/Opis/Brosura_mednarodna_obdavcitev_pdf.pdf 

 
Vljudno prosimo, da z informacijo seznanite čim širši krog Slovencev, ki bivajo v 
tujini, da bodo čim prej lahko uredili svoj dav čni status v Sloveniji. 
 
Morebitna dodatna vprašanja stranke lahko naslovijo na Veleposlaništvo RS v Canberri, ki 
bo od pristojnih organov v Sloveniji pomagalo pridobiti odgovore. 
 
Z lepimi pozdravi, 
 
 
 

Veleposlaništvo RS v Canberri 


