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POVZETEK
Veliko zanimanje za bitcoine, ostale kriptovalute in kripto žetone je zahtevalo intervencijo
države, da uredi davčno in računovodsko obravnavo novih tehnologij. Z diplomskih delom
smo raziskali, kako je to področje urejeno v Sloveniji.
V diplomskem delu smo uporabili več metod raziskovanja. Pri teoretičnem delu smo
uporabili metodo deskripcije, kjer smo s pomočjo analize primarnih in sekundarnih virov
sistematično predstavili pomen bitcoina v svetu. V empiričnem delu smo na podlagi analiz
literature, praks, objav na spletu in dokumentov ugotovili, kako je bitcoin implementiran v
računovodsko in davčno sfero, kako se ga obravnava in kakšne so prakse v Sloveniji. V
zadnjem delu smo z anketnim vprašalnikom izvedeli, kako slovenski računovodje ocenjujejo
svoje znanje v zvezi s knjigovodskim evidentiranjem bitcoinov.
Ugotovili smo, da je računovodska praksa v zvezi z bitcoini v Republiki Sloveniji slabo
razvita. V povezavi z davčno politiko je stanje boljše, saj je Finančna uprava Republike
Slovenije (v nadaljevanju: FURS) zavezance dobro seznanila s postopki obdavčevanja
fizičnih oseb, fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, in pravnih oseb. Z anketnim
vprašalnikom smo potrdili, da računovodje menijo, da nimajo zadostnih znanj za
računovodsko poročanje v zvezi z bitcoini.
Na podlagi ugotovitev diplomskega dela bi bilo smiselno raziskati tudi, zakaj Slovenski
inštitut za revizijo še ni pripravil oz. prilagodil računovodskih standardov oz. jih dopolnil z
vsebinami, ki se navezujejo na poslovanje z bitcoini. Glede na pomembno vlogo bi veljalo
poenotiti pravila računovodenja tako za bitcoine kot za ostale kriptovalute in kripto žetone,
saj ti igrajo pomembno vlogo.
Ključne besede: bitcoin, kriptovalute, obdavčitev, računovodstvo, tehnologija veriženja
blokov, FURS.
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ABSTRACT
BITCOIN IN ACCOUNTING AND TAX PRACTICE
Interest in Bitcoins, other cryptocurrencies, and crypto tokens required government
intervention to regulate new internet technologies. At the same time, there was a lack of
clarity of rules in financial reporting and accounting. With the bachelor’s thesis, we
researched how the accounting and tax area is regulated in Slovenia.
In the bachelor’s thesis, we used several research methods. In the theoretical part, we used
the descriptive method for a systematic presentation of the importance of Bitcoin in the
world with the help of primary and secondary data. In the empirical part, we analyzed
based on literature, practices, online publications, and official documents on how Bitcoin
is implemented in the accountancy and tax sphere, what the accounting considerations are
and what the practices in Slovenia are. In the last part, we surveyed to research how
Slovenian accountants assess their knowledge regarding bookkeeping of Bitcoins.
We ascertained that the accounting practice regarding Bitcoins in Slovenia is poorly
developed. In terms of tax policy, we discovered that financial administration acquainted
taxpayers very well. With the survey, we confirmed that accountants feel that they do not
have sufficient knowledge for financial reporting regarding Bitcoins.
Based on the findings, it would be sensible to research why the Slovenian Institute of
Auditors (Slovenski inštitut za revizijo) has not yet prepared or adjusted accounting
standards. Accounting rules should be harmonized for Bitcoins and other cryptocurrencies
and crypto tokens because they play an important role in the global economy.
Keywords: Bitcoin, cryptocurrencies, taxation, accounting, blockchain, financial
administration.
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1 UVOD
Leta 2008 smo se s pojavom prve kriptovalute, imenovane bitcoin začeli pogovarjati o novi
dobi digitalnega denarnega sistema. Gre za denar, ki obstaja izključno na internetu in ga ni
možno imeti v fizični obliki. Sistem ne pripada nobeni organizaciji ali instituciji; prav tako z
njim ne morejo upravljati. Velikokrat se zanj uporablja sinonim denar ljudstva ali digitalno
zlato. Prav tako ga lahko pojmujemo kot alternativa centraliziranemu bančnemu sistemu.
Bitcoin temelji na tehnologiji veriženja blokov (ang. blockchain), ki predstavlja osnovno
strukturo delovanja. Nastal je v času velike finančne krize, ko ga je razvijalec s
psevdonimom Satoshi Nakamoto predstavil javnosti na Reddit Forumu leta 2008. Najbolj
ga je motilo delovanje obstoječega monetarnega sistema in reševanje slabih bank, ki so
finančno krizo pravzaprav »zakuhale«.
Pojav bitcoinov in preostalih kriptovalut je računovodjem in davčnikom delo zelo otežil, saj
ni bilo jasnih strokovnih standardov in smernic, ki bi opredelile obravnavo le-teh. Strokovni
svet Slovenskega inštituta za revizijo je že leta 2015 pripravil strokovno mnenje, v katerem
je vse kriptovalute opredelil kot finančne naložbe, medtem ko je bilo v letu 2018 sprejeto
tudi Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 11 (2016), ki možnosti
računovodske obravnave bitcoinov (in ostalih kriptovalut) zaradi kompleksnosti tematike
izredno razširja. Redka strokovna literatura in kompleksnost vsebin so povzročile, da
računovodje nimajo ustreznega znanja in ne vedo, kako naj knjigovodsko evidentirajo
kripto transakcije, v katerem trenutku se dogodke beleži in kot katera računovodska
kategorija (ali je to plačilno sredstvo, ali gre za zaloge, lahko gre za neopredmetena sredstva
itd.). Zaradi nejasnih okvirjev in vse večjega števila podjetij in start-upov, ki poslujejo z
bitcoini ali ostalimi kriptovalutami, si je morala velika večina računovodij po svoje
interpretirati obravnavo. Slednje pa utegne imeti številne posledice tako na
računovodskem področju kot posledično na davčnem. Na srečo je v zvezi z obdavčitvijo
FURS v letu 2018 izdala Smernice, ki v določeni meri olajšujejo delo (FURS, 2018).
Videti je, da velika medijska in javna izpostavljenost kriptovalut v zadnjih letih ni vplivala na
oblikovanje računovodskih in davčnih praks. Namen diplomskega dela je sistematično
pregledati literaturo, zakonodajo in ostalo regulativo na področju bitcoina tako v svetu kot
v Sloveniji ter raziskati poznavanje alternativne valute ter njeno računovodsko-davčno
obravnavo. V ta namen bo preučena obravnava bitcoina tudi s strani Evropske Centralne
Banke in Banke Slovenije.
Cilj diplomskega dela je na podlagi literature (zakonodaja, smernice, navodila itd.)
pregledati dosedanjo prakso računovodsko-davčne obravnave bitcoinov ter na podlagi
opravljene ankete med računovodji v Sloveniji identificirati poznavanje strokovnih pravil in
priporočil v zvezi s tematiko med računovodji.
1

V prvem delu diplomskega dela bomo natančno pregledali literaturo s področja bitcoina in
obrazložiti, zakaj je tako pomemben. Predstavili bomo njegove prednosti in slabosti, ga
primerjali s fiat valutami in zlatom ter opisali stališči ECB in BS. V drugem poglavju bomo
pregledali literaturo s področja računovodstva in naredili uvod za kasnejši empirični del. V
empiričnem delu bomo natančno pregledali vso literaturo s področja zakonske obravnave
bitcoina in je selektivno predstavili. Poleg zakonske podlage, bomo s pomočjo anketnega
vprašalnika, ki bo naslovljen na slovenske računovodje, ugotavljali kakšno je znanje v
povezavi z revidiranjem bitcoinov v računovodski praksi.
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2 BITCOIN
2.1 PREDSTAVITEV BITCOINA
Bitcoin je prva kriptovaluta, ki je nastala leta 2008. Koncept digitalnega denarja sega že
deset let nazaj, vendar je šele z bitcoinom prišlo do realizacije ideje. Idejo je predstavil
anonimnež pod psevdonimom Satoshi Nakamoto. Idejo je poimenoval »Bitcoin: A peer-topeer electronic cash system«, ki omaje potrebo po banki ali drugi finančni instituciji.
Uporabniki si tako lahko pošiljajo denar neposredno med sabo brez posrednikov, ki bi lahko
na transakcijo vplivali (Nakamoto, 2008).
Satoshi Nakamoto je konec leta 2008 na forum prvič objavil belo knjigo (angl. white paper),
kjer je predstavil svoj projekt decentraliziranega denarnega sistema. Ideja se je porodila v
času finančne krize 2008, kjer je Satoshi zelo nasprotoval obstoječemu skorumpiranemu
monetarnemu sistemu, delovanju centralnih bank, goljufijam bančnih institucij itd. Bitcoin
predstavlja prvo plačilno omrežje, kjer se ni potrebno zanašati na zaupljivo institucijo, ki je
posrednik (banke) (Ammous, 2018). Omrežje poganjajo uporabniki, ki s pomočjo zmogljivih
računalnikov rešujejo težke matematične probleme oz. z drugimi besedami potrjujejo
transakcije in pri tem ustvarjajo nove bitcoine. Postopek imenujemo rudarjenje (Ammous,
2018). Vse skupaj deluje na tehnologiji veriženja blokov (angl. blockchain), ki se je prvič
pojavila s prihodom bitcoina.
Tehnologiji veriženja blokov lahko rečemo tudi javna knjiga transakcij, ki z vsako transakcijo
ostanejo permanentno zabeležene v bloke podatkov. Največji fenomen je ravno to, da je s
pomočjo javne knjige transakcij (angl. public ledger) mogoče preveriti vse transakcije za
nazaj. Tako je Nakamoto eliminiral potrebo po zaupljivi tretji osebi tj. finančni instituciji
tako, da je omogočil proof-of-verification. Tako lahko rečemo, da je poglavitna funkcija
bitcoina potrjevanje in validiranje. Zato bitcoin izniči potrebo tretji osebi, ki zagotavlja
varnost in verodostojnost podatkov. Vsaka transakcija mora biti potrjena oz. odobrena s
strani vseh rudarjev omrežja. Tako imamo le eno evidenčno knjigo vseh transakcij od prve
izvedene transakcije. Na primer, če želi ena oseba poslati bitcoine drugi osebi, lahko to
vidijo in potrdijo vsi udeleženci omrežja (Bitcoin, 2020). Govorimo o distributivni mreži, kjer
so računalniki povezani v mrežo in rešujejo kompleksne matematične algoritme. Za lažjo
predstavo, kako se omrežje bitcoin razlikuje od klasičnega bančnega sistema, se največkrat
uporabi vizualizacija razlik med omrežji, ki jih je opisal Paul Baran leta 1964. Omrežja so
prikazana na Slika 1.
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Slika 1: Primeri različnih omrežij

Vir: Paul Baran (1964)

Transakcije na bitcoin omrežju potekajo nekoliko drugače kot ga poznamo v klasičnem
bančništvu. Posebnost mu omogoča tehnologija veriženja blokov, ki eliminira nadzorno
inštitucijo, ki nadzoruje, beleži in blokira transakcije, ki jih oceni kot neprimerne. Bitcoin je
odprto omrežje, ki se mu lahko pridruži kdorkoli in ne postavlja nobenih omejitev. Za
uporabo je potrebna le bitcoin denarnica in že lahko prejemajo bitcoine. Prav tako pred oz.
za uporabo ni potrebno opravljati nikakršnih identifikacij; hkrati je sistem na voljo 24 ur na
dan ne glede na praznike ali ostale okoliščine.
Za boljše razumevanje transakcij na bitcoin omrežju je potrebno pojasniti, kako poteka
sistem pri tradicionalnih valutah.
Če želimo kot oseba X poslati denar osebi Y, moramo podati zahtevo za nakazilo tretji osebi
oz. finančni inštituciji (npr. banki), ki nato preveri zahtevo in prenese zahtevana sredstva
osebi Y na njen transakcijski račun. Pri preveritvi to transakcijo zabeleži v glavno evidenčno
knjigo, ki je nato hranjena pri tej finančni instituciji. Sistem je vzpostavljen tako, da je
celotno zaupanje s strani uporabnika na strani posrednika, da bo to transakcijo uspešno
izvedel oz. da bo prenesel sredstva s transakcijskega računa osebe X na transakcijski račun
osebe Y. Tako se tudi transakcija zaključi. Grafično je to prikazano na (Slika 2) (Računsko
sodišče, 2019).
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Slika 2: Potek tradicionalne digitalne transakcije

Vir: povzeto po Računsko sodišče (2019)

Transakcije na bitcoin omrežju potekajo veliko bolj enostavno. Če želi oseba X poslati
sredstva osebi Y, to naredi s pomočjo svoje digitalne ali strojne denarnice. Tam vnese
številko oz. javni naslov denarnice osebe Y, vnese znesek in pošlje. Transakcija gre nato k
rudarjem v obdelavo, ki jo po preverjanju potrdijo in zapišejo v blok. Transakcija je po tem
opravljena. Ta način imenujemo vsak-z-vsakim (angl. peer-2-peer). Uporabnik se lahko
odloči tudi za druge načine prenosa sredstev. Največkrat se poleg zgoraj omenjenega
načina odločijo za prenos sredstev preko borz ali drugih menjalnih platform.
Slika 3: Potek transakcije na bitcoin omrežju
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Vir: povzeto po Računsko sodišče (2019)

Ko govorimo o bitcoinih, velikokrat slišimo besedo satoshi. Gre za izpeljanko po avtorju in
predstavlja najmanjšo enoto bitcoina. Pri tradicionalnih valutah poznamo tudi enote, ki
glavno valuto delijo še na manjšo. Kot primer lahko vzamemo evro, ki ima manjšo enoto,
imenovano cent. 100 centov predstavlja 1 evro. Na podoben način velja satoshi pri bitcoinu.
Satoshi predstavlja eno stomilijoninko oz. 1x10-8 bitcoina. Do delitve na manjše enote je
prišlo leta 2010 na BitcoinTalk forumu, kjer se je skupnost odločila, da je potrebno bitcoin
deliti na manjše enoto kot so tradicionalne valute. Sprva so se pogovarjali o milibitcoinih in
mikrobitcoinih; nato je na se je na forumu pojavila ideja o delitvi na sto milijonov manjših
enot. Od takrat najprej ostaja to glavna delitev. Danes se ta delitev uporablja pri trgovanju
bitcoinov z ostalimi kriptovalutami ali kripto žetoni, kjer je trgovalne pare lažje primerjati v
satoshijih in ne v bitcoinih (Thomson, 2019).
Trenutno (avgust 2020) bitcoin na borzi Bitstamp kotira pri vrednosti 9673,43 evrov
(Bitstamp, 2020). Tržna kapitalizacija znaša 178 milijard evrov in predstavlja 58,6 % tržne
kapitalizacije vseh kriptovalut na trgu. Trenutno je v obtoku 18.397.293 bitcoinov. Najvišjo
vrednost je dosegel decembra leta 2017, ko je dosegel vrednost 17.791 evrov
(CoinMarketCap, 2020).
Slika 4: Graf bitcoina v EUR

Vir: WorldCoinIndex (2020)

Če bi leta 2010 investirali 1 evro v bitcoin, bi bila ta investicija po desetih letih vredna več
kot 90.000 evrov, kar predstavlja 8,900,000 % donos na investicijo (ROI) (Lyanchev, 2019).
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Da bi govorili o denarju, mora ta izpolnjevati tri pogoje. Obstajati mora kot sredstvo
menjave, bodisi denar za denar bodisi denar za blagovno menjavo, borzno menjavo itd.
Drugi pogoj je, da predstavlja neko zalogo vrednosti oz. relativno stabilno vrednost. Tretji
pogoj predstavlja denar kot merilno enoto vrednosti. Yermack (2015) trdi, da bitcoin ne
moremo jemati kot denar, saj izpolnjuje le dva od treh pogojev. Nadaljuje, da je bitcoine
mogoče opredeliti kot menjalno sredstvo, saj jih čedalje večje število ljudi oz. organizacij
sprejema kot plačilno sredstvo. Kot zalogo vrednosti, pravi, da jih pod nobenim pogojem
ne moremo uvrščati, ker je trenutno preveč volatilen, da bi ga bilo smiselno imeti za
ohranjevanje vrednosti. V povezavi s tretjim pogojem meni, da je neustrezen za denarno
merilo oz. enoto, ker pri nizkih zneskih vsebuje preveliko število ničel, ki se pri postavljanju
cen različnih organizacij precej razlikujejo. Zato zaključuje, da bitcoin ne moremo jemati kot
denar.
Na drugi strani imamo ekonomiste, ki opredeljujejo denar kot sredstvo izmenjave oz. nekaj,
kar je generalno sprejeto kot plačilo za opravljen produkt ali storitev ali poplačilo dolga.
Nekaj ekonomistov je celo skritiziralo Yermackovo opredelitev denarja in pogled na bitcoin
(Hazlett & Luther, 2019).
Hazlett & Luther (2019) pravita, da je pri opredeljevanju denarja potrebno pogledati še z
drugih zornih kotov. Ti vključujejo, kakšne so glavne funkcije denarja in kakšne so
karakteristike. Na podlagi tega se odloča, ali gre za denar ali ne. Če je sposoben služiti še
ostalim funkcijam oz. z drugimi besedami izkazuje uporabnost, poveča verjetnost splošnega
obravnavanja kot denarnega posrednika.
Bitcoinu pripisujemo lastnost zavarovanja pred povečano inflacijo in negativnimi
obrestnimi merami bank. Neodgovorno in brez nadzora, so v zadnjih 50 letih centralne
banke tiskale denar, kar je vodilo do hudega padca kupne moči fiat valut. Na vse skupaj je
močno vplivala tudi pandemija COVID-19, ki je prisilila centralne banke k divjemu tiskanju
denarja.
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Grafikon 1: Kupna moč ameriškega dolarja v obdobju 1913-2019
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Na Grafikon 1 lahko vidimo, da je dolar v 100 letih izgubil več kot 96 % svoje vrednosti.
Uravnotežena inflacija je nujna za gospodarsko rast, vendar pretirano povečevanje denarja
v obtoku lahko privede do večje padca kupne moči valute. Sklenemo lahko, da ima kupna
moč izbrane valute negativno korelacijo z indeksom cen življenjskih potrebščin (HowMuch,
2019).
Bitcoin tudi bije boj proti visoki inflaciji. Ko je Nakamoto izumil prvo decentralizirano
digitalno valuto, je v protokolu upošteval inflacijsko naravo valute tako, da bo vedno
določljiva. To je dosegel tako, da se na vsake štiri leta nagrada rudarjev ali število novo
nastalih bitcoinov prepolovi. Pojavu rečemo halving. Pred majem 2020 se je stopnja
inflacije gibala pri vrednosti 3,6%, po tretji prepolovitvi maja 2020, pa je bila vrednost
inflacije predvidena pri 1,8%. Predvidena stopnja predstavlja nižjo inflacijo, kot jo imajo
centralne banke postavljene za cilj po celem svetu (Redman, 2020). V času pisanja znaša
stopnja inflacije bitcoina 1,75 % (Woobull Charts, 2020).
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Grafikon 2: Globalna stopnja inflacije v obdobju od 2009-2021*
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Grafikon 2 prikazuje stopnjo inflacije zadnjih 10 let. V primerjavi z inflacijsko stopnjo
bitcoina, ki znaša 3,6 %, lahko rečemo, da je primerljivo. Pri tem je potrebno vedeti, da se
bo stopnja inflacije bitcoina na vsake štiri leta prepolovila. Za nizko inflacijo poskrbita dva
dejavnika. Zmanjševanje novo nastalih bitcoinov s t. i. prepolovitvami in omejenim končnim
številom bitcoinov, ki bodo kadarkoli v obtoku.
RUDARJENJE
Rudarjenje je proces varovanja in usklajevanja omrežja bitcoin, kjer rudarji z uporabo dobre
računalniške opreme rešujejo komplekse matematične algoritme, s katerimi potrjujejo in
beležijo transakcije, ki so nato shranjene v javno knjigo transakcij. Gre za tako imenovane
podatkovne centre za bitcoine, ki so razpršeni po vsem svetu. Torej ni enega posameznika,
ki bi lahko proces nadzoroval ali izkoriščal. Poimenovanje izhaja iz podobnosti z
rudarjenjem zlata, saj s postopkom rudarjenja, poleg zagotavljanja brezhibnega delovanja
omrežja, nastajajo tudi novi bitcoini. Za rudarjenje potrebujemo specializirano strojno
opremo in sofisticirano programsko opremo. Rudarji transakcije potrjujejo tako, da jih z
matematičnimi dokazi zapisujejo v nove bloke. Denarna motivacija je, da prejmejo
provizije, ki jih uporabniki plačajo pri pošiljanju bitcoinov na druge denarnice. Rudarji poleg
provizij prejmejo tudi novonastale bitcoine, ki jih pridobijo z rudarskim procesom.
Rudarjenje je bilo v preteklosti zelo dobičkonosno, zato se je konkurenca povečala. Z večjo
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konkurenco se dobički zmanjšujejo za manjše igralce, zato velikokrat silijo k učinkovitejši
strojni opremi. Elektrika, ki je strojna oprema porabi za rudarjenje, sprosti ogromne količine
toplote. Tisti rudarji, ki znajo to toploto izkoristiti, imajo veliko konkurenčno prednost pred
ostalimi in posledično višje donose (Bitcoin, 2020).
BORZE
Borze za trgovanje z bitcoini so platforme, kjer lahko uporabniki zamenjajo bitcoine v druge
kriptovalute, tradicionalne valute in obratno. Borze predstavljajo glavni vir dostopa do
omrežja bitcoin, zato imajo veliko moč in vpliv nad celotnim trgom. Vrednost bitcoina je
odvisna od ponudbe in povpraševanja na borzah. Uporabnik lahko na borzi bitcoine oz.
druge kriptovalute kupuje, prodaja ali navsezadnje hrani. Borza hrani osebne podatke vseh
svojih uporabnikov in beleži njihova stanja. Če uporabnik želi bitcoine prodati na borzi, jih
mora naprej poslati na račun te borze. Tam vsakemu uporabniku ustvarijo nov javni ključ,
ki služi kot digitalna denarnica, kjer lahko hrani ali prodaja bitcoine. Pri tem uporabnik nima
nadzora nad zasebnimi ključi te denarnice, zato je pomembno, da si uporabniki izbirajo
zaupanja vredno in stabilno borzo, zlasti, če nakazujejo večje vsote. Nakazila in dvigi so
transakcije, ki so vedno zapisane v verigi podatkovnih blokov, med tem ko trgovalne
transakcije niso. Zgodovino trgovalnih transakcij beležijo borze. Na svetu je po
CoinMarketCap (2020) 334 različnih borz. Popularnost posamezne borze določajo
posamezni parametri. Sem sodijo višina provizije med trgovanjem, višina provizije pri
dvigih, ponujene storitve in nenazadnje tudi izgled uporabniškega vmesnika. Nekatere
borze za pridobivanje novih uporabnikov celo ponujajo storitve brez provizij, da lažje
privabijo nove uporabnike (Bhaskar & Chuen, 2015).

PRIMERJAVA BITCOINA Z ZLATOM
Bitcoinu z drugimi besedami pravimo tudi digitalno zlato. To parafrazo je dobil, ker mu je z
določenimi lastnostmi zelo podoben. Rečemo mu lahko tudi zlato nove dobe. Če ju med
seboj primerjamo, si v določenih pogledih precej razlikujeta. Bitcoin je v odnosu do zlata
precej volatilen. Za zlato je značilna stabilna vrednost in predstavlja alternativo finančnim
produktom. Največje rasti se pokažejo prav v časih nestabilnega gospodarstva in finančnih
krizah.
Bitcoin je v odnosu do zlata precej mlajši oz. novejši. V zadnjih nekaj letih je o njem veliko
več govora kot o zlatu. Argumenti zanj so predvsem to, da je bolj praktičen, ker vse poteka
na internetu. Na drugi strani ima zlato zelo dolgo zgodovino kot hranilec vrednosti, saj med
ljudmi obstaja že nekaj tisoč let (Stanley, 2017).
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Ključna prednost je omejena ponudba, ki je hkrati tudi zelo transparentna, saj jo je mogoče
s pomočjo verige podatkovnih blokov kadarkoli preveriti na spletni strani blockchain.info.
Ta način eliminira razne pritiske z nenadnim povečanjem ponudbe, ki bi lahko znižala
vrednost zlata. Omejena končna ponudba bitcoina mu pripisuje lastnost deflacijskega
sredstva. Veliko ljudi meni, da je zlato ravno tako deflacijsko sredstvo, vendar je rahlo
inflacijsko. Prav tako se v zadnjem stoletju na leto z rudarjenjem ponudba zlata povečuje
za 1-2 % (Stanley, 2017).
Glavna prednosti, ki jo ima zlato pred bitcoinom, je zaupljivost in zanesljivost. To mu
omogoča zelo dolga zgodovina. Bitcoin na drugi strani obstaja le dobrih deset let. Zato je
tudi bolj popularen pri mlajši generaciji. Velika slabost, ki jo je doživelo zlato leta 1933, je
popolna prepoved. Tistega leta je takratni ameriški predsednik Franklin Delano Roosevelt
sprejel ukrepe, kjer je prepovedal in kriminaliziral posedovanje zlata v Združenih državah
Amerike. Vlada je nato od lastnikov odkupila zlato po smešno nizki ceni. Za primerjavo, pri
bitcoinu to ni možno. Najbolj se to pokaže v situacijah, ko totalitarni sistem prevzame
oblast. Takrat država prevzame totalni nadzor. Takrat lahko tudi bitcoin pokaže svojo moč
(Stanley, 2017).
Slika 5: Indikator inflacije – primerjava bitcoinov z zlatom

Vir: Incrementum (2020)

2.2 PREDNOSTI IN SLABOSTI BITCOINA
Bitcoin je postal zanimiv širši publiki v letu 2017, ko je prvič prebil vrednost 10.000 EUR. V
tistem času je bila pozornost usmerjena v nov način zbiranja sredstev, imenovan prva
ponudba kripto žetonov (angl. Initial coin offering), ki so dosegala večkratne donose. Takrat
so kriptovalute pritegnile veliko novih investitorjev, veliko tudi takih, ki so z njimi le
špekulirali. Z januarjem 2018 se je pričel medvedji trg (angl. bear market), kjer je bitcoin do
konca leta 2018 izgubil 83 % svoje vrednosti (CoinMarketCap, 2020).
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PREDNOSTI
Boljša likvidnost v odnosu do ostalih kriptovalut
Bitcoin je prva in najbolj popularna kriptovaluta, kar potrjuje tržna dominanca, ki trenutno
znaša 58,6 %. To pomeni, da tržna kapitalizacija bitcoina predstavlja 58,6 % celotnega trga
kriptovalut in kripto žetonov (CoinMarketCap, 2020).
Sprva je vladal strah pred bitcoinom kot plačilnim sredstvom, danes pa ga veliko trgovin
sprejema kot plačilno sredstvo. Število podjetij, ki sprejemajo bitcoin zaradi zahtev
uporabnikov in splošne sprejetosti, narašča po vseh panogah. Najbolj znana podjetja, ki
sprejemajo bitcoine kot plačilno metodo: Wikipedia, Microsoft, AT&T, Burger King, KFC,
Overstock, Playboy, Dallas Mavericks, Virgin Galactic, Norwegian Air idr. (Beigel, 2020).
Mednarodne transakcije veliko lažje kot klasične
Transakcije na bitcoin omrežju, ki potekajo čez mejo, se ne razlikujejo od tistih, ki potekajo
znotraj države. To pomeni, da na mednarodne transakcije ni zaračunana dodatna provizija
tako, kot je pri kreditnih karticah in dvigih na tujih bankomatih. Provizije lahko pri klasičnem
mednarodnem poslovanju znašajo med 3 % in 15 % prenesenega zneska, če prenašamo
denar (Martucci, 2018). Poleg nižjih provizij je pomemben dejavnik tudi hitrost. Transakcije
na bitcoin omrežju potekajo neprestano ne glede na uro in dan.
16. januarja 2020 je bilo v eni transakciji prenesenih 123.447 bitcoinov, ki so bili takrat
vredni približno 1,1 milijarde ameriških dolarjev. Provizija, ki jo je pošiljatelj moral plačati,
je znašala le 0,49$ (Hill, 2020).
Nižje transakcije
V odnosu do drugih plačilnih metod, kot je na primer PayPal, ima bitcoin zelo nizke
provizije. V redkih primerih provizija znaša več kot 1 % v primerjavi z drugimi, ki imajo 2 %
do 3 % za digitalna plačila (Martucci, 2018).
Ta prednost je le delno resnična. Ob povečanem povpraševanju, ki smo ga videli konec leta
2017, so provizije na transakcijo znašale od 50 do več sto evrov na transakcijo. Pri tem je
potrebno omeniti, da se je podaljšal tudi čas obdelave transakcij za en dan.
Zasebnost in delna anonimnost glede na tradicionalne valute
Pri elektronskem poslovanju s fiat valutami je naša zasebnost ogrožena. Državni organi
imajo dostop do naših podatkov in lahko sledijo našim nakupom ter beležijo naše običaje.
Pri nakupih z bitcoini ni vidno, kdo je dejansko kupil izdelek ali storitev. Ta omogoča delno
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ohranitev zasebnosti in anonimnost, saj je z javnega bitcoin naslova težko ugotoviti, kdo je
pošiljatelj.
Zasebnost in anonimnost lahko koristi tudi trgovcu. Pri bitcoin transakcijah ni osebnih
podatkov pošiljatelja ali drugih občutljivih informacij, zato za trgovca predstavlja manjše
tveganje (Bitcoin project, 2020).
Vgrajena redkost
Velik fenomen predstavlja omejena ponudba vseh bitcoinov, ki bodo kadarkoli v obtoku.
Končno število ne bo presegalo 21 milijonov bitcoinov. Gre za tako imenovano redko
dobrino, saj ima omejeno ponudbo, število novo nastalih pa se na vsake štiri leta prepolovi.
Ostale državne valute nimajo omejene količine denarja v obtoku. Ameriška centralna banka
je pričela s programom imenovan kvantitativno popuščanje (angl. quantitative easing), kjer
so natisnili bilijone ameriških dolarjev in jih potisnili v obtok (Martucci, 2018).
SLABOSTI
Prevare in kazniva dejanja
Bitcoin je nova neregulirana tehnologija, ki obstaja šele eno desetletje. Neznanje in
nerazumevanje so nekateri posamezniki izkoristili in ljudi zavedli s prevarami. Najpogosteje
so se pojavljale ponzi sheme za dolgoročno varčevanje, kjer so varčevalci na koncu ostali
brez denarja, saj so jim ga prevaranti ukradli. Veliko je tudi prevar s področja ponarejenih
spletnih strani. Uporabniki so odprli napačno spletno stran borze, ki je bila videti identična
originalni in tako predali osebne podatke ter gesla nepridipravom (Martucci, 2018). Na
koncu so investitorji ostali brez vsega, saj so račune izpraznili. Omeniti je potrebno še
kibernetične napade na borze. Najbolj znan napad se je zgodil na borzo Mt. Gox leta 2014,
kjer je bilo ukradenih več kot 650.000 bitcoinov (Frankenfield, 2020).
Dejavnost črnega trga
Dejavnosti črnega trga so očrnile »ime« bitcoina in ostalih kriptovalut. Najbolj znana črna
trga sta Silk Road in Sheep, kjer je bitcoin zaradi anonimnosti postal priljubljena plačilna
metoda. Z leti se je sistem izboljšal, ker so države zahtevale od borz, da se uporabniki
identificirajo s postopkom »poznam svoje stranke« (angl. Know your customers).
Transakcije so na bitcoin omrežju javno vidne, zato lahko s pomočjo borz ugotovimo, kdo
je v resnici zadaj za to transakcijo. Bitcoin tako ni več primeren za poslovanje na črnem trgu,
saj ga je mogoče izslediti. Priljubljene so postale anonimne in zasebne kriptovalute, kot je
na primer Monero in Zcash. Pri aktivnostih na črnem trgu še vedno prevladuje poslovanje
z ameriškim dolarjem (Foley, Karlsen & Putninš, 2018).
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Visoka volatilnost
Volatilnost je zaradi nereguliranega trga zelo velika. Ko je borza z imenom Mt. Gox leta
2014 razglasila bankrot, je vrednost bitcoina padla za več kot 50 %. Podobno smo lahko
videli, ko je FBI razglasil, da se bo vpletel v kripto sfero, ko je vrednost ponovno padla za
polovico. Na drugi strani smo bili priča večjih rasti. Proti koncu leta 2017 je vrednost
bitcoina večkrat zrastla za več kot 100 % (Martucci, 2018). Visoka volatilnost za špekulante
in dnevne trgovalce predstavlja ogromno priložnosti, vendar to predstavlja veliko
pomislekov za bolj konservativne investitorje.
Brez možnosti povračila denarja
Največja pomanjkljivost bitcoin plačilnega sistema je nezmožnost povračila denarja v
primeru prevar – če smo na primer naročili izdelek na spletu in ga prodajalec ne dostavi.
Vse kreditne kartice omogočajo povračilo denarja oz. zamrznitev transakcije. Bitcoinova
decentralizirana struktura onemogoča, da bi tretja oseba lahko razveljavila transakcijo
(Martucci, 2018).
Vpliv rudarjenja bitcoinov na okoljsko škodo
Rudarji, ki poganjajo omrežje bitcoin, so po Statista (2019) v letu 2019 porabili 61,76
terawatnih ur električne energije. Če bi porabo električne energije bitcoina primerjali s
porabami držav, bi se uvrstil na 41. mesto. Poraba za rudarjenje predstavlja 0,28 % celotne
porabe električne energije na svetu v letu. Ta predstavlja večjo porabo, kot jo porabi država
Švica v enem letu.
Chock, Franklin, Kantar, Mora, Rollins, Shimada & Taladay (2018) so objavili članek, kjer so
opozorili, da emisije, ki nastajajo pri rudarjenju novih bitcoinov, lahko povzročijo povišajo
globalno segrevanje za 2 °C.
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Grafikon 3: Ocena povprečne porabe električne energije v letu 2019
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Podrobne raziskave so pokazale, da je 60 % do 70 % vseh bitcoinov narudarjenih na
Kitajskem. 80 % rudarjev je pozicioniranih v provinci imenovani Sichuan, kjer elektriko
pridobivajo s pomočjo hidroelektrarne. Rudarji porabljajo presežek kapacitet električne
energije, ki bi drugače šla v nič. Po drugih državah je uporaba obnovljivih virov energije
večja. Islandija na primer uporablja izključno energijo, pridobljeno z obnovljivo energijo.
Norveška v 98% uporablja obnovljive vire, Quebec 99,8 % itd. (Bendiksen & Gibbons, 2019).
Gallersdorfer, Klaassen & Stoll (2019) ugotavljajo, da je bitcoin odgovoren za 10-20 mega
ton ogljikovega dioksida emisij na leto, kar predstavlja le 0,003-0,06 % vseh emisij CO2 na
svetu.

2.3 STALIŠČE EVROPSKE CENTRALNE BANKE DO BITCOINA
Evropska centralna banka je bitcoin označila za virtualno valuto. Šlo naj bi za digitalni žeton,
ki ne obstaja v fizični oz. prijemljivi obliki. Bitcoini nastajajo in so shranjeni v mreži
računalnikov, ki rešujejo kompleksne matematične algoritme. Bitcoin opredeljuje kot
virtualen, zato ne prestavlja »prave« valute (ECB, 2018). ECB navaja več argumentov za
takšno pojmovanje.
Prvič, bitcoin ni izdan s strani katere koli centralne banke ali druge finančne institucije. Za
lažje razumevanje je naveden primer, da v primeru, če ima posameznik 10 evrov na
bančnem računu, ECB garantira, da je to pravih 10 evrov in jih je možno uporabiti kjerkoli
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v evro območju. Na drugi strani pri bitcoinu nihče ne garantira in ne zagotavlja stabilne
vrednosti. Kot drugi argument navaja, da bitcoin ni širše sprejet kot plačilno sredstvo.
Dejanska sprejetost je nizka; hkrati so transakcije zelo počasne in drage glede na ostale
plačilne metode. Tretji argument pravi, da ne predstavlja zaščite uporabnikov. Hekerji lahko
sredstva uporabnikov ukradejo; proti njim ni sprejete pravne zaščite. ECB zaključuje z
argumentom, da je bitcoin zelo volatilen. Nadaljuje, da bi valuta morala biti stabilna oblika
hrambe vrednosti, ki danes kupi enako količino dobrin, kot bo jutri ali je včeraj. Zaključek
ECB je to, da je bitcoin špekulativno sredstvo in predstavlja »loterijo«, s katero je možno
hitro zaslužiti ali izgubiti (ECB, 2018).
ECB je do bitcoina pristopila zelo previdno in vlagatelje seznanila, da gre za zelo tvegano
naložbo. Glavni namen je opozoriti in seznaniti uporabnike, da centralne banke niso
odgovorne in da naj investitorji investirajo zelo previdno.

2.4 STALIŠČE BANKE SLOVENIJE DO BITCOINA
Banka Slovenije (v nadaljevanju BS) je pripravila podobno stališče kot ECB, vendar je za
svoje rezidente pripravila bolj podroben opis in podrobnejšo seznanitev s tveganji. Bitcoin
obravnava kot digitalni zapis vrednosti, ki ni reguliran s strani državnih organov ali drugih
centralnih bank. Bitcoin in ostale virtualne valute niso obravnavane kot uradne valute, ker
ne gre za plačilno sredstvo, ampak se jih bolj obravnava kot menjalno sredstvo. BS
nadaljuje, da bitcoina in ostalih kriptovalut ne morejo šteti kot digitalni substitut klasičnim
bankovcem in kovancem oz. reguliranih fiat valut (Banka Slovenije, 2018).
BS bitcoina in ostalih kriptovalut ne prepoveduje; prav tako ga lahko ponudniki storitev na
lastno pest sprejemajo kot plačilno sredstvo. Pri tem še opozarja, naj ponudniki pred
uporabo predhodno natančno preverijo posebna nadomestila in provizije, ki se s
sprejemanjem bitcoinov lahko pojavijo (Banka Slovenije, 2018).
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3 RAČUNOVODSKI VIDIK BITCOINA
3.1 OPREDELITEV RAČUNOVODSTVA
Računovodstvo oz. računovodenje je dejavnost, v kateri preučujemo in spremljamo
poslovanje izbranega poslovnega sistema, ki ga izražamo v denarni enoti. Računovodstvo
je zbiranje, urejanje in obdelovanje podatkov in informacij, ki se nanašajo na pretekla ali
prihodnja poslovanja podjetij. Podatke in informacije se izraža v denarnih merskih enotah.
Ko govorimo o računovodstvu, s tem mislimo kvantitativne informacije. Od ostalih vrst
informacij jih je potrebno pravilno izraziti (Hočevar, Igličar & Zaman Groff, 2017).
Slika 6: Vrste informacij

Vir: Hočevar, Igličar & Zaman Groff (2017)

Kljub temu, da smo računovodstvo povezali s kvantitativnimi informacijami, imamo v
računovodskih poročilih velikokrat dodane tudi neračunovodske oz. kvalitativne
informacije. V poročilih so to velikokrat dodatna pojasnila informacij. Primer poročila je
lahko način knjiženja bitcoin transakcij, ali pa katere kriptovalute sprejema podjetje, itd.
(Igličar idr., 2017).
Računovodstvo lahko delimo na štiri različne funkcije. To so knjigovodstvo, računovodsko
predračunavanje, računovodsko nadziranje in računovodsko analiziranje. Pri knjigovodstvu
knjižimo oz. spremljamo podatke preteklega poslovanja podjetja in pripravljamo
knjigovodske informacije, ki jih beležimo v knjigovodskih poročilih. Računovodsko
predračunavanje se nanaša na pripravljanje računovodskih informacij in podatkov o
prihodnjem poslovanju podjetja in kakšen bo njegov izid. Nadziranje v računovodstvu se
nanaša na podporo vodjem poslov pri nadziranju postopkov in metod (z drugimi besedami
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tudi notranja kontrola). Namen nadzora je zagotoviti popolnost, zanesljivost in resničnost
računovodskih informacij in podatkov. Računovodsko analiziranje služi kot podpora pri
poslovnem odločanju s preučevanjem računovodskih in drugih podatkov ali informacij. Z
združitvijo računovodskega nadziranja in analiziranja dobimo računovodsko preučevanje
poslovanja izbranega podjetja (Igličar idr., 2017).

3.2 VRSTE RAČUNOVODSTVA
Računovodstvo najbolj splošno delimo na finančno, stroškovno in poslovodno
računovodstvo. O finančnem računovodstvu govorimo takrat, ko je glavni namen
spremljanje in preučevanje vidikov poslovanja nekega podjetja, hkrati pa je povezano s
tretjimi osebami in sporoča zunanjim uporabnikom podatke o poslovanju podjetja. Z
zunanjimi uporabniki so mišljeni lastniki, posojilodajalci in država. Glavni funkciji
finančnega računovodstva sta poročanje o finančnem in premoženjskem stanju podjetja
ter poročanje o uspešnosti poslovanja. Pri premoženjskem stanju poročamo o sredstvih in
obveznostih do virov z dodatnimi poudarki na finančna razmerja z drugimi osebami (Igličar
idr., 2017).
Za finančno računovodstvo so primerne kategorije, ki kažejo finančno razmerje podjetja do
drugih oseb in njegovo premoženjsko ter finančno stanje. Med njih uvrščamo opremo,
denar, terjatve, zemljišča, zgradbe, obveznosti, kapital, dolgove in poslovni izid podjetja.
Stroškovno računovodstvo se usmerja v notranje preučevanje podjetja in je analitične
narave. Spremlja in proučuje poslovne učinke, poslovni izid za določene dele podjetja,
stroške storitev dela, materiala in amortizacije ter prvine poslovnega procesa. Stroškovno
računovodstvo torej podrobneje spremlja uporabo in stroške osnovnih sredstev, stroške po
stroškovnih mestih, evidenco zalog materiala in stroške materiala, stroške storitev in
stroške dela. Poslovodno računovodstvo pripravlja informacije, ki so namenjene za
vodstveno odločanje. Vodstvo prevzema informacije od stroškovnega in finančnega
računovodstva ter te informacije preoblikuje za potrebe internega odločanja v neki
organizaciji. Stroškovno računovodstvo predstavlja temelj za ostali dve veji računovodstva,
saj se podatki in informacije nato uporabljajo tako v poslovodnem kot v finančnem
računovodstvu (Igličar idr., 2017).

3.3 RAČUNOVODSKI STANDARDI
Da bi bolje razumeli, kam uvrstiti bitcoine, je potrebno razčistiti osnovne pojme
računovodstva in kam v skladu s pravili računovodenja (standardi) uvrščamo bitcoine in
ostale kriptovalute. Računovodski standardi so pravila, pojasnila, metode, določila in drugi
pomembni strokovni komentarji, ki so namenjeni za računovodsko stroko (Igličar idr.,
2017). Glede na določila Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v Sloveniji uporabljamo
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Slovenske računovodske standarde (SRS 2016) ali mednarodne standarde računovodskega
poročanja (MSRP).
Slovenski računovodski standardi so bili prvič sprejeti 1993, a so bili kasneje temeljito
dopolnjeni in prenovljeni. Zadnja posodobitev sega v leto 2016. Za dopolnitve in
spremembe je zadolžen Slovenski inštitut za revizijo. S posodobitvijo SRS leta 2016 so za
dopolnitev priložili še Pravila skrbnega računovodstva, ki niso obvezujoča, vendar so zelo
zaželena pri notranjem računovodskem poročanju. SRS 2016 se primarno uporablja za
gospodarske družbe oz. podjetja, vendar pa jih uporabljajo tudi samozaposleni, društva,
agencije, zavodi in nekatere državne organizacije. Te urejajo zunanje računovodsko
poročanje (Igličar idr., 2017).
Mednarodne računovodske standarde poročanja ureja in sprejema odbor za mednarodne
računovodske standarde ali angl. International Accounting Standards Board oz. s kratico
IASB. Odbor ima sedež v Londonu. MSRP je nastal z željo po poenotenju računovodskega
poročanja za zunanje poročanje. Prav tako pride v poštev za nekatere države, ki nimajo
svojih računovodskih standardov in so zato primorane uporabljati mednarodne standarde
(Igličar idr., 2017).
V Sloveniji je uporaba MSRP postala obvezna leta 2005 z evropsko direktivo za vsa podjetja,
ki kotirajo na borzah oz. se vrednostni papirji trgujejo na organiziranem trgu kapitala. Ta
podjetja morajo uporabljati MSRP za izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov. Z
letom 2015 je novela ZGD-1 določila, da je konsolidirane računovodske izkaze potrebno
nujno pripravljati po pravilih MSRP. Generalno gledano, uporaba MSRP prevladuje v večjih
podjetjih, srednja in manjša pa uporabljajo SRS. Uporaba enega ali drugega je ustrezna, saj
so določila medsebojno usklajena (Igličar idr., 2017).

3.4 NAMEN POSLOVANJA Z BITCOINI
Ko govorimo o računovodski obravnavi, je zelo pomembno, da vemo, na kakšen način bomo
poslovali z bitcoini. Za različne namene imamo različne poglede na računovodsko
poročanje. Zaradi računovodske praznine pri obravnavanju bitcoinov in ostalih kriptovalut
se morajo računovodje znajti same in poleg knjiženja dodati še dodatne obrazložitve s
pojasnili in jih priložiti k prilogi. Glede na namen poslovanja po (Koritnik Rakela, 2018)
ločimo tri oblike: naložbeništvo, trgovanje in plačevanje.
Bitcoini se lahko obravnavajo kot tudi kot plačilno sredstvo (FURS, 2018). Pod tem pojmom
jih v računovodskem jeziku ne moremo opredeliti. Po Muravec (2018) lahko bitcoine
približno opredelimo kot finančne inštrumente ali denarna sredstva. Pri tem je potrebno
gledati sam namen poslovanja.
Opredelitev kot denarno sredstvo
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SRS 7 (2016) definira oz. opredeljuje denarna sredstva in denarne ustreznike. Natančneje
pravi, da je denar zakonito plačilno sredstvo, ki ga uporabljamo za menjavo poslovnih
učinkov. Pod denar štejemo gotovino, denar na poti in knjižni denar. Med gotovino spadajo
papirnati denar (bankovci) in kovanci. Knjižni denar je tisti, ki ga pripoznano na bančnem
računu ali računu druge finančne institucije. Uporablja se ga za plačevanje. Denar, ki se
prenese iz blagajne do ustreznega bančnega računa ali računa pri drugi finančni instituciji
do zapisa stanja, imenujemo denar na poti. Denarni ustrezniki so naložbena sredstva, ki
omogočajo hitro menjavo v denarna sredstva; tveganje je zanemarljivo. Sem spadajo
bančni depoziti in vloge in ostale naložbe, kjer je njihov poglavitni namen zagotavljanje
plačilne sposobnosti. Pravila računovodenja določajo, da se denar razume kot zakonito
plačilno sredstvo, kamor spadajo gotovina in kovanci, denar na poti in knjižni denar, ki
predstavlja dejanskega stanja na bančnih računih ali stanja pri drugi finančni ustanovi
(Slovenski inštitut za revizijo, 2016). Muravec (2018) zaključuje, da bitcoini ne ustrezajo
opredelitvi denarnih sredstev, saj stanje na računu ni hranjeno pri nobeni banki; hkrati gre
za večje tveganje v vrednosti.
Bitcoin nima statusa zakonitega plačilnega sredstva, saj ga BS opredeljuje kot ne nezakonito
sredstvo, ki ga lahko podjetja prejemajo za plačilo, s čimer ne sodi med denarna sredstva v
skladu s SRS 7. Hkrati bitcoini predstavljajo veliko tveganje v vrednosti, kar je v nasprotju z
zgoraj napisanim. V preteklosti smo že lahko videli, da je vrednost padla za več kot 30 % v
enem dnevu, kar je pri plačevanju večjih zneskov zelo problematično. Bitcoina ni izdala
centralna banka in prav tako tudi nima kontrole nad njim.
Opredelitev kot finančna naložba oz. finančni inštrument
Finančni inštrument je opredeljen kot pogodba med dvema pogodbenima strankama, pri
kateri prva pogodbena stranka (vlagatelj oz. kupec) dobi pravico prejeti denar oz. finančno
sredstvo, druga pogodbena stranka (izdajatelj oz. dolžnik) pa ima obveznost dati drugo
finančno sredstvo oz. denar prvi stranki. Tipični primeri finančnih inštrumentov so
obveznice, kapital, delnice, posojila, itd. Finančna naložba je sredstvo, ki ga podjetje naloži
v kapital ali dolg druge fizične oz. pravne osebe. Podjetjem finančne naložbe predstavljajo
vir finančnih prihodkov v obliki kapitalskih dobičkov ob prodaji naložb, pozitivni tečajnih
razlik, dividend in obresti. Poleg doseganja finančnih prihodkov, lahko podjetjem naložbe v
strateško povezana podjetja, omogočajo doseganje drugih poslovnih prednosti (nižji stroški
poslovanja, povečanje prihodkov, itd.) (Ličen, 2020).
Finančne naložbe lahko delimo na dva načina. Glede na obliko in glede na ročnost. Glede
na obliko ločimo naložbe v finančne dolge drugih podjetij, občine in države. Sem spadajo
dolžniški vrednostni papirji oz. obveznice, terminske pogodbe in opcije. Pri delitvi glede na
obliko poznamo tudi naložbe v kapital drugih podjetij. To so naložbe v deleže družb z
omejeno odgovornostjo in delnice delniških družb. Glede na ročnost ločimo dolgoročne in
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kratkoročno finančne naložbe. Med dolgoročne naložbe uvrščamo tiste finančne naložbe,
katere ima podjetje v posesti več kot eno leto in se z njo praviloma ne trguje. Med
kratkoročne finančne naložbe uvršamo naložbe, ki jih ima podjetje v lasti manj kot eno leto.
S kratkoročnimi naložbami se načeloma trguje. Pri razdelitvi finančnih naložb na
kratkoročne in dolgoročne je pri nekaterih pomemben namen pridobitve (Ličen, 2020).
Finančne naložbe lahko razvrstimo v štiri različni sklope. Prvi sklop predstavljajo finančne
naložbe izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Sem sodijo kratkoročne
finančne naložbe namenjene trgovanju, ki se v večinoma pridobivajo z namenom
ustvarjanja dobička iz naslova kratkoročnih nihanj cen na finančnih trgih. Da lahko ocenimo
pošteno vrednost, mora praviloma za te finančne naložbe obstajati delujoč finančni trg. V
drugi sklop sodijo za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. To so praviloma dolgoročne
finančne naložbe. V tretji sklop sodijo finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo.
Sem uvrščamo dolžniške finančne inštrumente, kot so na primer obveznice, ki jih podjetje
drži do njihove zapadlosti obveznosti. V zadnji četrti sklop razvrščamo finančne naložbe v
posojila, ki so dana s strani podjetja. Gre za določena plačila, ki ne kotirajo na borzi (Ličen,
2020).
SRS 3 (2016) opredeljuje finančne naložbe kot finančna sredstva, ki jih ima podjetje oz.
organizacija z namenom, da z donosi poveča svoje kapitalske prihodke. V večini primerov
gre za kapitalske naložbe v druge organizacije ali v njihove dolgove. To so podjetja, občine,
države itd. (Slovenski inštitut za revizijo, 2016). Muravec (2018) na podlagi strokovne
razlage Slovenskega inštituta za revizijo opredeljuje bitcoine kot finančno naložbo. Glede
na zahtevo MSRP, po katerih mora med dvema organizacijama nastati pogodba, da lahko
govorimo o finančni naložbi, ostaja mnenje glede opredelitve bitcoina kot finančne naložbe
deljeno. Pogledali smo tudi v tujo literaturo, ki nasprotujejo izkazovanju bitcoinov med
finančnimi naložbami.
Transakcije z bitcoini ne predstavljajo pogodbe oz. pogodbenega razmerja med
pošiljateljem in prejemnikom. S tega stališča ne moremo govoriti o finančnih naložbah,
vendar po strokovni razlagi Slovenskega inštituta za revizijo bitcoini spadajo med finančne
naložbe. Naložba v bitcoine predstavlja investicijo, s katero želimo povečati finančne
prihodke tako, da bo vrednost na trgu narastla in bi to kasneje prodali z zaslužkom.
Opredelitev kot zaloga
Zaloge obsegajo zaloge dokončanih proizvodov, zaloge nedokončane proizvodnje, zaloge
materiala in zaloge trgovskega blaga. Zaloga, ki je namenjena prodaji, vsebuje dokončane
proizvode, trgovsko blago, ki je shranjeno v skladišču ter količine, ki so na poti do kupca,
vse dokler jih ta ne prevzame. Pod zaloge materiala štejemo količino materiala v skladišču,
predelavi in dodelavi ter tudi na poti od dobavitelja v primeru, da jih je kupec že prevzel.
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Poleg naštetega lahko pod material štejemo tudi drobni inventar, ki ima dobo koristnosti
do enega leta, lahko pa je ta doba tudi daljša, če njegova posamična nabavna cena ne
presega petsto evrov. Zaloga v postopku proizvajanja sodi med nedokončano proizvodnjo
in polproizvode. Pod nedokončane proizvodnjo uvrščamo še opravljanje storitev, v kolikor
so te do konca obračunskega obdobja dokončane, naročnik pa jih še ni prevzel (Slovenski
inštitut za revizijo, 2016). Ko vrednotimo zaloge, jih na eni strani vsebinsko ločimo na
vrednotenje zalog materiala in trgovskega blaga, na drugi pa na vrednotenje zalog
nedokončane proizvodnje in zaloge proizvodov. Zaloge materiala in zaloge trgovskega
blaga vrednotimo po nabavni vrednosti, zaloge nedokončane proizvodnje in zaloge
proizvodov pa po stroških proizvajanja (Ličen, 2020).
SRS 4 (2016) opredeljuje zaloge praviloma kot opredmetena sredstva, ki so namenjena za
proizvodnjo ali storitve ali v okviru rednega poslovanja. Zaloge se merijo po nabavni
vrednosti, lahko pa tudi po pošteni vrednosti, vendar je potrebno upoštevati odbitek od
prodaje. Organizacija mora voditi lastno evidenco zalog, če jih porabljajo za lastne porabe.
Zaloge je potrebno odpisati v primeru, če je njihova uporaba ilegalna ali pa je prodaja leteh za vedno ustavljena. Pri ocenjevanju čiste iztržljive vrednosti mora metoda ocenjevanja
temeljiti na kredibilnih dokazih (Slovenski inštitut za revizijo, 2016). Muravec (2018)
zaključuje, da bitcoine lahko obravnavamo kot zalogo, ker so po definiciji ustrezni; hkrati so
lahko v nefizični obliki. Taka obravnava velja le v primeru, če gre za namen trgovanja ali
uporabo bitcoinov kot plačilnega sredstva – bodisi prejemanje bodisi plačevanje.
Opredelitev kot neopredmeteno sredstvo
SRS 2 (2016) opredeljuje neopredmetena sredstva kot razpoznavna nedenarna sredstva. Ta
v fizični obliki praviloma ne obstajajo in se razumejo kot dolgoročno sredstvo.
Razpoznavnost z drugimi besedami opredeljujemo tudi kot ločljivost, kar v praksi pomeni,
da je sredstva nekega podjetja mogoče ločiti in prodati. Sredstva se lahko tudi daje v najem
ali menja za drugo pogodbo, se jih prenese ali licencira. Dolgoročne investicije v industrijsko
lastnino, kot so na primer patenti, blagovne znamke, licence, koncesije itd., zagotavljajo
dodatne gospodarske koristi. Predplačila, ki jih podjetje prejme za neopredmetena
sredstva, se v bilancah izkazujejo v povezavi z neopredmeteni sredstvi; v računovodskih
izkazih jih beležimo kot terjatve (Slovenski inštitut za revizijo, 2016). Muravec (2018)
zaključuje, da se bitcoine lahko uvršča med neopredmetena sredstva, ker so ločljiva od
podjetja. To velja v primeru, da je namen podjetja, ki ima bitcoine, te obravnavati kot
dolgoročno naložbo in ne za kratkoročno trgovanje. Koritnik Rakela (2017a) ugotavlja, da
je bitcoine prav tako možno dajati v najem.
Navedbe lahko strnemo v opredelitev, da je opredelitev med neopredmetena sredstva pri
podjetju možna oz. primerna za tista podjetja, ki vlagajo ali prejemajo bitcoine z namenom
dolgoročne naložbe, ki se daje v najem. Bolj ustrezna terminologija bi bila »posojati«, saj
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podjetja lahko preko posredniških menjalnih ali decentraliziranih platform posojajo
bitcoine trgovalcem, ki trgujejo z vzvodi. Njim posodijo bitcoine, ki jih dobijo povrnjene
skupaj z obrestmi. Lahko pa posojajo finančnim institucijami, ki s svojim poslovnim
modelom oplemenitijo izposojen denar in ga vrnejo z obrestmi.

3.5 RAČUNOVODSKI POGLED NA BITCOINE V TUJI PRAKSI
Analiza literature oz. virov je pokazala, da se s podobnimi težavami kot v Sloveniji srečujejo
tudi v tujini. Ugotovili smo, da tudi mednarodni standardi računovodskega poročanje ne
vključujejo obravnave bitcoinov, ostalih kriptovalut in kripto žetonov, čeprav so
strokovnjaki iz prakse zaprosili za obrazložitev ali pa si standarde interpretirajo v skladu z
uveljavljeno prakso.
Po mnenju PWC (2018) je najprej potrebno pogledati, kako lahko danes razvrstimo bitcoine
v računovodsko sfero. Države menijo, da bitcoini in ostale kriptovalute ne morejo biti del
obstoječega denarnega sistema, saj za njimi ne stoji nobena država ali katera koli uradna
finančna institucija, tj. centralna banka. Zato kriptovalute ne uvrščajo med denarna
sredstva. Študija prav tako zavzema stališče, da kriptovalut (oz. bitcoinov v sklopu te
skupine) ne moremo pojmovati kot finančnih instrumentov, saj ne gre za pogodbeno
obliko, s katero je možno zamenjati ali prejeti denar. Posledično je najbolj smiselno
pojmovati jih kot zalogo. V nadaljevanju je pojasnjeno, da so kriptovalute največkrat
kupljene ali narudarjene z namenom prodaje. Po tej definiciji bi bila takšna klasifikacija
ustrezna, vendar gre za neopredmeteno sredstvo, ki se rahlo ne ujema s karakteristikami
zaloge. S tem lahko v zelo široko klasifikacijo uvrstimo bitcoine kot neopredmetena
sredstva. Najbolj v prid temu govori ravno ta lastnost, da ne obstajajo v fizični obliki.
Zaključimo lahko, da obstaja več različnih klasifikacij znotraj računovodskega poročanja, ki
omogočajo računovodjem proste roke. V ospredju je potrebno dobro razumeti poslovni
model posameznega podjetja in namen poslovanja z bitcoini ali ostalimi kriptovalutami.
Zaradi nejasnosti in kompleksnosti računovodskega obravnavanja kriptovalut je
pomembno, da se vzpostavi jasna in specifična računovodska pravila z namenom, da bodo
računovodje razumele na enak in enostaven način. Prav tako je pomembno mednarodno
zavedanje pomembnosti bitcoinov in ostalih kriptovalut v svetu (Boyle, 2019).
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4 DOSEDANJA RAČUNOVODSKO DAVČNA PRAKSA V ZVEZI Z
BITCOINI
4.1 DAVČNA PRAKSA
4.1.1 Zakonska podlaga
Bitcoin in ostale kriptovalute so v Sloveniji načelno opravičene od plačila davka, ampak
obstaja kar nekaj posebnosti. Na svetu še ni natančne umestitve digitalnega denarja v
sistem, zato je tudi obdavčitveno politiko težko postaviti. FURS je leta 2018 pripravil
pojasnila v dokumentu Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2,
ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS. V nadaljevanju bomo pogledali, kako se skozi različne zakone
obravnava bitcoin v obdavčevalni politiki.
Če želimo imeti natančen pregled, je na prvem mestu potrebno preveriti, za kakšne
okoliščine gre. Ugotavlja se, kdo dosega prihodke oz. ali gre za fizično, pravno ali fizično
osebo, ki opravlja dejavnosti. Sledi ugotavljanje vrste prihodkov oz. ali gre za dohodke iz
ustvarjanja novih kriptovalut, trgovanje kriptovalut, izplačilo dohodkov v kriptovalutah,
prejem plačila v kriptovalutah za opravljeno storitev itd. (FURS, 2018).

4.1.2 Obravnava bitcoinov po zakonu o dohodnini (ZDoh -2)
Po zakonu o dohodnini (Zdoh-2) je dohodnina davek, ki ga od svojih dohodkov plačuje vsaka
fizična oseba. Obdavčeni so vsi dohodki razen tistih, ki so posebej navedeni oz. so izvzeti iz
tega zakona. Zavezanci so vsi rezidenti RS z vsemi dohodki, tudi s tistimi v tujini, in
nerezidenti z dohodki, ki jih ustvarijo v Sloveniji. Dohodnine se ne plačuje od kapitalskih
dobičkov ob prodaji premičnin razen vrednostnih papirjev, deležev v podjetjih, zadrugah ali
drugih oblikah. Pri tem je pomembno, da to velja le v primeru, da fizična oseba ne prejema
dohodkov v povezavi z opravljanjem dejavnosti (FURS, 2018). Poslovanje oz. prodaja
bitcoinov s strani fizičnih oseb ni obdavčeno z dohodnino, razen če gre za opravljanje
dejavnosti, kot je na primer trgovanje ali rudarjenje bitcoinov.
Pri rudarjenju bitcoinov oz. kakršni koli obliki validiranja bitcoin transakcij v omrežju se pri
fizični osebi obdavči kot drugi dohodek pod pogojem, da tega fizična oseba ne opravlja v
okviru dejavnosti. Višina dohodka se odmeri v evrih na podlagi cene bitcoina v času prejetja
le-teh na denarnico ali drug medij. Davčna osnova znaša celoten doseženi dohodek; pri tem
se za akontacijo dohodnine plača v višini 25 %. Ker ne gre za dejavnost, fizična oseba ne
more zniževati davčne osnove z nakupi strojne opreme, stroškov električne energije,
izobraževanj s področja bitcoina in rudarjenja. Zaključimo lahko, da se vsi dohodki z naslova
rudarjenja bitcoinov štejejo v davčno osnovo za dohodnino kot drugi dohodek ter se zanj
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plačuje akontacijo dohodnine. Hkrati se dohodki z naslova rudarjenja štejejo k letni davčni
osnovi za odmero dohodnine (FURS, 2018).
Poleg klasičnega rudarjenja bitcoinov obstaja tudi poseben način, kjer uporabnik v omrežje
posoja procesno moč svojih računalnikov in pri tem zanj rudarijo druge osebe. Tak način
rudarjenja omogoča večjo procesno moč, kar za manjše rudarje lahko pomeni večji dobiček.
Najbolj znan primer takšnega rudarjenja v t. i. rudarskih bazenih (angl. mining pools) je
slovenski NiceHash. FURS (2018) pravi, da v tem primeru gre za drugačen dohodek, ki ga
obravnavamo kot dohodke z naslova oddajanja premoženja v najem ali pa kot dejavnost.

4.1.3 Opravljanje dejavnosti kot fizična oseba
Davčna obravnava se za fizično osebo, ki opravlja dejavnost, spremeni. Za dohodek, ki ga
oseba prejme, se šteje vse, kar je doseženo z opravljanjem dejavnosti, kjer končni rezultat
ni pomemben. Za dejavnost se šteje kakršna koli oblika podjetniške, poklicne, gospodarske
in neodvisne samostojne dejavnosti. Po ZGD-1 se od fizične osebe, ki ne dela v okviru
dejavnosti, razlikuje po času opravljanja dejavnosti. Gre za trajno opravljanje in ne le
priložnostno. Izvor dohodka je predvsem neodvisno trgovanje z bitcoini na spletnih borzah
ali rudarjenje v kakršni koli obliki. Dejavnost se mora izvajati trajno, neodvisno in
samostojno. Pri tem je potrebno upoštevati odgovornost in potencialne rizike. Trgovanje z
bitcoini in ostalimi kriptovalutami predstavlja zelo specifično premoženje, ker v Sloveniji in
drugod po svetu še vedno ni enotnega stališča niti ustrezne zakonske podlage, ki bi to
področje urejala. Trg kriptovalut je globalen in lahko predstavlja visoko tveganje (FURS,
2018).
Ko pride do obdavčevanja, se za davčno osnovo šteje dobiček. Tega lahko izračunamo z
razliko med prihodki in odhodki. Osnova se ugotavlja na podlagi upoštevanja dejanskih
prilivov in odlivov ali pa po normirani stopnji.

4.1.4 Obravnava bitcoinov po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb
(ZDPPO – 2)
Podobno kot za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, veljajo načela obdavčevanja tudi za
pravne osebe. Osnova za obdavčevanje je dobiček (ZDDPO-2). Če dobička ni mogoče
ugotoviti na podlagi izračuna presežkov prihodkov nad odhodki, si pomagamo z izkazom
poslovnega izida oz. letnim poročilom. Leta 2015 je Slovenski inštitut za revizijo opredelil,
da je imetje bitcoinov potrebno v poslovnih knjigah prikazovati kot finančne naložbe.
Vrednost teh finančnih naložb je potrebno vrednotiti po pošteni vrednosti (FURS, 2018).
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4.1.5 Obravnava bitcoinov po zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV1)
Načeloma FURS (2018) določa, da se od transakcij z bitcoini davek na dodano vrednost (v
nadaljevanju DDV) obračunava, vendar pri bitcoinih obstaja nekaj izjem. DDV so oproščene
provizije ali menjalne storitve takrat, ko menjamo fiat valute s kriptovalutami in obratno,
kar izhaja iz sodbe Skatteverket proti Davidu Hedqvistu, o kateri je odločalo sodišče
Evropske Unije oktobra 2015.
Prav tako so rudarji plačevanja DDV-ja oproščeni z naslova potrjevanja transakcij in
prihodka, ki ga dobijo za nagrado v obliki provizije. Pri tem ne gre za opravljanje storitev,
saj gre pri potrjevanju transakcij, pri katerih rudarji nimajo nobenih pravic do prejema plačil
za potrjevanje, za avtomatiko. FURS pojasnjuje, da je storitev obdavčena z DDV-jem, če so
izpolnjeni dodatni pogoji. Prvi pogoj pravi, da mora med pošiljateljem in rudarjem obstajati
neko pravno razmerje, kjer gre za plačilo storitve ter je DDV vezan na vrednost storitve. Da
bi ta postala predmet DDV-ja, se mora storitev porabiti oz. mora priti do potrošnje. Drugi
razlog se navezuje na pravno razmerje, za katero smo ugotovili, da ne obstaja. Prav tako se
ni mogoče pritožiti. Na primer, imetnik bitcoinov prenese denar na drug račun in pri tem
vnese napačen naslov. Prav tako je zelo težko ugotoviti, kdo je potrdil transakcijo, saj v
bloku sodeluje več rudarjev hkrati. Zaključimo lahko, da zadeva ni predmet DDV-ja, če ne
obstaja neko pravno razmerje (FURS, 2018).
Plačilo DDV-ja je obvezno za pravne osebe, ki opravljajo storitve posredovanja in menjave
bitcoinov in ostalih kriptovalut na menjalnih platformah. Pri tem gre za rahlo specifičen
primer, saj trgovanje dejansko poteka med dvema uporabnikoma, ki želita zamenjati valuti.
Pri tem posredniki nudijo uporabo spletne menjalne platforme, ki ob opravljeni transakciji
zaračunajo provizijo za uporabo le-te. Te storitve se obdavčijo z DDV-jem (FURS, 2018).
Podjetja, ki ponujajo storitve elektronskih denarnic, so oproščeni plačila DDV, ker gre za
programsko platformo, ki omogočajo uporabnikom hranjenje bitcoinov in ostalih
kriptovalut (FURS, 2018).

4.1.6 Obravnava bitcoinov po zakonu o davku na finančne storitve (ZDFS)
Vse finančne storitve, ki so oproščene DDV-ja, zapadejo pod plačilo davka na finančne
storitve (ZDFS). Čeprav se zakon nanaša na valute, ki predstavljajo legalno plačilno sredstvo,
si je vseeno potrebno to razlagati na podlagi sodbe Skatteverket proti Davidu Hedqvistu,
kjer direktiva o DDV-ju določa obveznost plačevanja davka na finančne storitve, čeprav so
oproščene plačila DDV (FURS, 2018).
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V dokumentu je posebno poglavje, ki vsebuje 11 primerov iz prakse, ki so namenjeni
lažjemu razumevanju. Eden od primerov se glasi takole: »Fizična oseba, posrednik oziroma
upravljalec trguje z virtualnimi valutami za račun drugih oseb – naročnikov oziroma
vlagateljev. Svoje storitve posrednik naročnikom zaračunava bodisi v obliki provizije od
posla bodisi na drug način. Kadar fizična oseba proti plačilu (v kateri koli obliki) trguje z
virtualnimi valutami in/ali izvaja druge sorodne storitve za račun tretjih oseb, gre za
opravljanje dejavnosti posredništva. Dohodek posrednika je plačilo za opravljeno storitev in
ne dobiček, dosežen s trgovanjem z virtualnimi valutami« (FURS; 2018).

4.2 RAČUNOVODSKA PRAKSA
V Sloveniji se zanimanje za računovodsko poročanje povečalo pozno leta 2016 in izbruhnilo
leta 2017. V tem času je izbruhnilo zanimanje za nov način hitrega zbiranja sredstev, kjer se
je Slovenija uvrščala v sam vrh. Prva ponudba kripto žetonov oz. (angl. Initial Coin Offering)
je način financiranja, ki so ga obrala nova zagonska podjetja. Proces poteka tako, da
podjetje zbira sredstva v kriptovalutah, največkrat sta to bila ether in bitcoin. Na
preračunana vložena sredstva so izdali t. i. kripto žetone, ki so po zaključeni kampanji začeli
kotirati na borzi. Tak način zbiranja sredstev je relativno nov, zato ima ogromno pravnih
pomanjkljivosti. Največje težave so lahko imeli ravno investitorji, saj niso imeli nobene
pravne zaščite v primeru, če podjetje ni realiziralo svojih načrtov. Poleg zakonodajne
praznine so imeli težave tudi pri računovodskem poročanju. Podjetja so želela s takratno
vlado doseči hitro okvirno regulacijo in način poročanja, saj jih je bilo strah, da jih obdavčijo
s 70 % stopnjo.
Kot omenjeno, lahko slovenska podjetja v Sloveniji za poročanje uporabljajo SRS ali MSRP.
V obeh primerih še ni točno določene računovodske obravnave, zato je za podjetja, ki
poslujejo z bitcoini, priporočljivo, da k računovodskim izkazom dodajo dodatna podrobna
pojasnila. Muravec (2018) pravi, da so za MSRP sprejeli pojasnila in strokovno razlago glede
obravnave bitcoinov in ostalih kriptovalut. Z letom 2018 je bil sprejet dodaten predlog
pojasnil k SRS. Ta se sicer nanaša na kripto žetone, ki jih podjetja ponudijo s prvo javno
prodajo.
V nadaljevanju Muravec (2018) pojasnjuje, da se bitcoine v računovodstvu obravnava kot
sredstva, vendar je pri določevanju pomemben namen poslovanja. Delimo jih na
plačevanje, trgovanje in naložbeništvo. Največja težave nastane pri opredeljevanju, saj je
FURS označila kriptovalute kot plačilno sredstvo, kar pa ni skladno z določili SRS 2016. Če
aproksimiramo, bi najlažje govorili o denarnih sredstvih ali finančnih inštrumentih.
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Pojasnilo 1 k SRS 11 (2016) za nas ni v celoti relevantno, saj se glavnina vsebine dotika prve
ponudbe kripto žetonov. V pojasnilu je poglavje, ki podrobneje pojasnjuje računovodsko
obravnavo bitcoinov in ostalih kriptovalut. Kupljeni oz. prejeti bitcoini se priznavajo kot
posebna vrsta finančnih sredstev. Pomembno je, da vemo, kdaj beležimo vrednost, ki pa je
na dan izdaje oz. dan prejetja. Podjetja imajo pri prejetju dve možnosti. Lahko se odločijo
za tako, da za vsak prejet bitcoin ugotovijo takratno vrednost in jo obračunajo po pošteni
vrednosti, lahko pa ugotovijo vrednost in jo obračunajo po nabavni vrednosti. Ko se
organizacija odloči za eno izmed možnosti, se morajo te možnosti držati do odprave
prepoznanja. Po ugotavljanju vrednosti in obračunavanjih bitcoinov mora podjetje to
dodatno obrazložiti in prikazati v prilogi pri končnih poročilih (Javornik, 2018).
Slovenski inštitut za revizijo (2015) je v strokovni razlagi bitcoinov v povezavi z
računovodstvom zaključil, da se imetje bitcoinov razume kot finančna naložba, ker jih zaradi
odsotnosti doseganja zahtev ne moremo razumeti kot denarne ustreznike ali denarna
sredstva. V nadaljevanju je pojasnjeno, da gre za izredno tvegano naložbo finančnih
sredstev, ker bitcoini kotirajo na nereguliranih trgih. Primarno so namenjeni za lovljenje
razlike v vrednosti s ciljem po povečanju finančnih prihodkov. Namenjeni so trgovanju.
Bitcoine uvršamo med finančna sredstva, kjer jim je potrebno določiti pošteno vrednost
preko poslovnega izida. Potrebno jim je določiti vrednost po objavljenem tečaju. Če gre za
prihodke z naslova rudarjenja, je potrebno na dan prejetja bitcoinov določiti pošteno
vrednost med finančnimi sredstvi in hkrati določiti tudi enak znesek pri poslovnih prihodkih.
NAMEN POSLOVANJA
Način računovodskega beleženja poslovanja z bitcoini je najbolj odvisen od namena
poslovanja, ki ga podjetje izbere. Spoznali smo, da lahko podjetje posluje na različne načine,
ki pa se pri računovodstvu razlikujejo. Po Koritnik Rakela (2017b) je v primeru, da se
podjetje odloči za nakup bitcoinov z namenom dolgoročnih investicij oz. naložb, bitcoine
smiselno obravnavati kot neopredmetena sredstva. Podjetja morajo vsako leto ugotavljati
nadomestljive vrednosti bitcoinov, ker nimajo določene dobe koristnosti. Na ta način lahko
podjetja izkoristijo oslabitve, ki se jim jih na koncu prizna kot davčni odhodek. Z modelom
revaloriziranja po MSRP lahko podjetja v primeru povečanja vrednosti naložb bitcoinov
pripoznajo kapital v okviru revalorizacijskih rezerv. S takšnim načinom si ne povečujejo
davčne osnove in ne vplivajo na poslovni izid podjetja.
Če je namen podjetja trgovanje z bitcoini, jih je smiselno uvrstiti v zalogo (Koritnik Rakela,
2017b). Prav tako lahko bitcoine obravnavamo kot zalogo, kadar jih podjetje uporablja za
plačevanje ali prejemanje. Potrebno jih je vrednotiti po manjši izvirni vrednosti. Slabitve
lahko podjetje prizna kot priznani davčni odhodek; vse učinke povečanja ali zmanjšanja
vrednosti bitcoinov je potrebno vključiti v izkaz poslovnega izida.
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Po temeljitem pregledu literature smo ugotovili, da so kriptovalute v slovenski in
mednarodni računovodski praksi skromno obravnavane. SRS in MSRP ne vsebujeta
neposrednih določb glede bitcoinov in ostalih kriptovalut. Tematiko so sicer različne
pristojne inštitucije in posamezni strokovnjaki zaradi potreb prakse obravnavali in
pojasnjevali, vendar se posledično to ni odrazilo v vsebini slovenskih ali mednarodnih
standardov. Ugotovili smo, da so računovodje prepuščene same sebi, kjer se lahko opirajo
na priporočila in smernice ostalih računovodij. V računovodstvu se pri obravnavi bitcoinov
v ospredje postavlja vprašanje namena. Ko si odgovorimo, s kakšnim namenom poslujemo
z bitcoini, lahko glede na uvrstitev v ustrezno kategorijo poiščemo tudi pravila
računovodenja. Po pregledu celotne literature smo ugotovili, da je najobširnejšo in najbolj
natančno obrazložitev mogoče zaslediti pri avtorici Koritnik Rakele, saj njen pristop temelji
na vprašanju namena bitcoinov v računovodstvu. Koritnik Rakele je predstavila celoten
pogled in podala obrazložitev na vsako opredelitev posebej, vendar na koncu to še vedno
predstavlja njeno subjektivno mnenje. Zaključimo lahko, da je področje računovodske
obravnave bitcoinov zelo slabo razvito oz. sploh ne obstaja. Obstajajo le osebne
interpretacije določenih strokovnjakov, ki so le za zgled. Na podlagi spoznanih dejstev lahko
hipotezo »Računovodska praksa v zvezi z bitcoini je v Republiki Sloveniji slabo razvita«
potrdimo.
Pri pregledu literature in drugih dokumentov FURS smo prišli do zanimivih ugotovitev.
Finančna uprava je leta 2018 pripravila obsežen dokument obravnave bitcoinov, kriptovalut
in kripto žetonov, kjer je podala natančne obrazložitve za fizične osebe, fizične osebe, ki
opravljajo dejavnost in pravne osebe. Za lažjo interpretacijo je organ podal tudi nekaj
konkretnih primerov, s katerimi si lahko »laičen« človek pomaga. V dokumentu so zajete
obravnave po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZFS. Pri vsakem posameznem davku so
navedeni pogoji, kakšna je davčna osnova in kaj je oproščeno plačila davka. Na podlagi
predstavljenega lahko hipotezo »Obdavčitev transakcij fizičnih in pravnih oseb v zvezi z
bitcoini je pomanjkljivo pojasnjena zavezancem« zavržemo. V nadaljevanju lahko primere,
ki jih je navedel FURS, pregledamo in ugotovimo, da se pri trgovanju štejejo trgovalni dnevi.
Na podlagi njih se opredeljuje, ali gre pri tem trgovanju že za dejavnost ali zgolj občasno
trgovanje. Po pogovoru s člani Blockchain ThinkTank-a Slovenije bi FURS na tem mestu
dodala še kakšno merilo za lažje ugotavljanje.
Zadnjo hipotezo smo preverjali s pomočjo spletnega vprašalnika 1ka, kjer smo želeli
preveriti, kako je razvita računovodska praksa v povezavi z bitcoini. Vprašalnik je bil
sestavljen iz treh vprašanj, s katerimi smo preverili, kakšno je poznavanje bitcoinov v
računovodski praksi pri računovodjah. Vprašalnik je bil nato poslan Zbornici računovodskih
servisov Gospodarske zbornice Slovenije. Spletno anketo so objavili kot novico zbornice, ki
je bila avtomatično poslana na približno 3600 e-poštnih naslovov. Prav tako je bila anketa
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poslana članom, ki jih je trenutno približno 500. Z anketo smo dobili 162 odgovorov, od
tega 134 ustreznih.
Tabela 1: Ali ste že slišali za kriptovaluto bitcoin?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Kumulativa

Da
Ne
Skupaj

134
0
134

100 %
0%
100 %

100 %
100 %
100 %

Vir: lasten

S prvim vprašanjem smo preverili splošno poznavanje kriptovalute bitcoin. Ugotovili smo,
da so vsi vprašani že slišali za kriptovaluto bitcoin.
Tabela 2: Ali ste se že srečali s poročanjem o bitcoinih v računovodskih izkazih?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Kumulativa

Da
Ne
Skupaj

12
122
134

12 %
88 %
100 %

12 %
100 %
100 %

Vir: lasten

Z drugim vprašanjem smo preverili, ali so se računovodje že srečale z obravnavo bitcoinov
v računovodskih izkazih. Od anketiranih se jih je le 12 srečalo z obravnavo bitcoinov v
računovodskih izkazih, kar predstavlja 12 % anketiranih.
Tabela 3: Ali menite, da imate o revidiranju bitcoinov ali ostalih kriptovalut, dovolj znanja?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Kumulativa

Da
Ne
Skupaj

16
118
134

12 %
88 %
100 %

12 %
100 %
100 %

Vir: Lasten

Z zadnjim vprašanjem smo preverjali hipotezo glede znanja, ki ga imajo oz. nimajo
računovodje pri računovodskem poročanju o bitcoinih. Ugotovili smo, da je 125 anketiranih
mnenja, da imajo pomanjkljivo znanje o poročanju bitcoinov v računovodskih izkazih, kar
predstavlja 93 % anketiranih. S tem lahko hipotezo »Računovodje menijo, da nimajo
zadostnih znanj za knjigovodenje v zvezi z bitcoini« potrdimo.
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5 ZAKLJUČEK
Bitcoin je 11 let stara tehnologija, ki jo je širša populacija sprejela na začetku leta 2017. Z
nastankom prve in najstarejše kriptovalute je predstavila nove temelje za razvoj nove
digitalne ekonomije, ki se počasi uveljavlja skozi ostale kriptovalute, kripto žetone in
decentralizirane finančne platforme. Bitcoin je dosegel najvišjo vrednost v decembru leta
2017, ko je bila njegova cena 18.000 evrov. Zanimiv je postal zato, ker jih ne izdaja nobena
uradna inštitucija, ker je popolnoma dostopen za kogarkoli, ker za uporabo ni potrebno
opravljati identifikacij in podati vseh svojih osebnih podatkov, ker je poslovanje delno
anonimno, saj se ime skriva v javnem ključu oz. naslovu, itd. Podatkovna veriga blokov
bitcoina je javna in na njej so zabeležene vse transakcije, ki so bile izvedene od prvega
nastalega bloka. Največja prednost je ta, da je omrežje odprto in na voljo 24 ur na dan ne
glede vikend ali praznik. Provizija na transakcijo je relativno nizka v primerjavi z ostalimi
ponudniki, ki pošiljajo sredstva ven iz svoje države.
ECB in BS bitcoinov ne obravnavata kot uradne valute. Razlogov je več, vendar je
najpomembnejši ta, da jih ne izda nobena uradna finančna inštitucija oz. nobena centralna
banka. Predstavlja veliko tveganje za nekoga, ki se na tehnologijo kriptovalut ne spozna.
Hkrati je potrebno omeniti velika nihanja v ceni, ki se lahko spreminjajo za več deset
odstotkov na dan. ECB se ni odločila za prepoved poslovanja z bitcoini, vendar je
uporabnike seznanila s tveganji in nevarnostmi ter jim poskusila na enostaven in
razumevajoč način pojasniti, kako deluje sistem, in jih v primeru investicije opozorila na
pomanjkanje pravne varnosti.

V računovodstvu bitcoini in ostale kriptovalute niso predstavljali prevelike zanimanja do
leta 2015 z izkazovanjem bitcoinov v računovodskih izkazih; vrh je zadeva dosegla, ko se je
leta 2017 veliko slovenskih podjetij odločilo za prvo ponudbo kripto žetonov, s katerimi so
zbirala sredstva za svoja zagonska podjetja. To je na področju računovodstva začelo
postavljati nove izzive in željo po spremembi oz. uvrščanju bitcoinov, kriptovalut in kripto
žetonov v računovodske standarde. Slovenski inštitut za revizijo je leta 2015 sprejel
določene smernice, vendar nič konkretnega, kar bi računovodjem olajšalo delo. Z začetki
ICO projektov se je delo še nekoliko otežilo. K SRS 2016 je bilo v letu 2018 dodano Pojasnilo
1 k SRS 11, ki je prineslo dodatna pojasnila za računovodsko izkazovanje prvih ponudb
kripto žetonov. Ugotovili smo, da je pri računovodskem poročanju zelo pomemben namen
poslovanja, saj se na podlagi njega odločamo, kako bomo izkazovali poslovanje z bitcoini.
Če jih imamo za dolgoročno naložbo, namenjeno oddajanju, jih lahko beležimo kot
neopredmetena sredstva. Če jih uporabljamo za trgovanje ali plačevanje oz. prejemanje,
jih lahko beležimo kot zalogo. V obeh primerih gre le za strokovno mnenje.
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Davčna obravnava bitcoinov na prvi pogled izgleda zelo kompleksna, vendar je FURS leta
2018 pripravila dokument, kjer je natančno povzela vse zakone v povezavi z bitcoini in
ostalimi kriptovalutami ter kripto žetoni. V dokumentu natančno obrazloži, kako poteka
obdavčevanje za fizične osebe, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in pravne osebe. Za
lažje razumevanje je FURS priložila še nekaj primerov iz praks in kako v teh primerih poteka
obdavčevanje.
Ugotovili smo, da je davčna obravnava bitcoinov v Sloveniji relativno dobra. Dopolnilni
pojasnilni dokument s strani FURS-a obrazloži velik del vprašanj v povezavi z
obdavčevanjem bitcoinov in ostalih kriptovalut. Poleg tega dokument vsebuje še
obrazložitve z najpogostejšimi primeri s prakse. Na področju računovodskega poročanja
ostaja praznina, saj obstajajo le pojasnila in priporočila strokovnjakov iz prakse. Niti MSRP
niti SRS ne vključujejo poslovanja z bitcoini, ostalimi kriptovalutami ali kripto žetoni. Pri
poročanju opozarjajo, da je potrebno gledati namen poslovanja, na podlagi katerega se
odločajo glede ustreznega računovodskega izkazovanja. Za pravilno računovodsko
poročanje strokovnjaki iz prakse le priporočajo, na kakšen način bi bilo najbolje poročati.
Trenutno obstaja le aproksimacija k obstoječim standardom, a na konkretne spremembe
še vedno čakamo.
S spletno raziskavo s pomočjo 1ka ankete lahko sklenemo, da je tudi znanje o računovodski
obravnavi kriptovalut pomanjkljivo. Kljub poznavanju kriptovalute bitcoin se 88 %
anketirancev s poročanjem v računovodskih izkazih še ni srečalo. Slabo pojasnjena
obravnava in nejavna računovodska pravila glede obravnave bitcoinov v računovodskih
izkazih kaže tudi rezultat, da je 93 % anketiranih mnenja, da imajo pomanjkljivo znanje o
revidiranju bitcoinov ali drugih kriptovalut.
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PRILOGE
ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljeni.
Sem študent Fakultete za Upravo in za diplomsko delo pripravljam analizo davčne in
računovodske prakse v povezavi s kriptovaluto bitcoin.
V nadaljevanju Vas prosim, če si lahko vzamete 20 sekund za kratko anketo in odgovorite
na tri vprašanja v povezavi z znanjem o poročanju bitcoinov v računovodskih izkazih.
Že vnaprej se Vam zahvaljujem.
Revidiranje bitcoinov
Ali ste že slišali za bitcoine?
Da
Ne
Ali ste se že srečali s poročanjem o bitcoinih v računovodskih izkazih?
Da
Ne
Ali menite, da imate o revidiranju bitcoinov ali ostalih kriptovalut dovolj znanja?
Da
Ne
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