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Zadeva: Spremembe in dopolnitve Tarife KDD 

 

Ljubljana, 17.07.2008 

 

Spoštovani, 

 

 

temelji sedaj veljavne tarife KDD so bili postavljeni že ob začetku poslovanja KDD oziroma v zgodnji 

fazi dematerializacije in okolju »vsedržavljanskega« delničarstva. Takratne razmere so narekovale 

tarifno strukturo z relativno nizkimi nadomestili, povezanimi s samim imetništvom vrednostnih 

papirjev (tim. »imetniška« nadomestila kot npr. nadomestila v zvezi z vodenjem računov VP), ter 

posledično relativno visokimi nadomestili za opravljanje vpisov pri računih VP (tim. »transakcijska« 

nadomestila kot npr. nadomestila za poravnavo borznih poslov, druge prenose VP, zastave VP). 

Razlogi za opisano tarifno strukturo danes niso več tako intenzivno izraženi. Po drugi strani je 

neprimerljivost nizkih imetniških nadomestil in visokih transakcijskih nadomestil z istovrstnimi 

nadomestili na razvitih evropskih kapitalskih trgih začela predstavljati oviro nadaljnjemu razvoju 

slovenskega kapitalskega trga in njegovemu povezovanju z evropskimi trgovalnimi in 

klirinškoporavnalnimi strukturami, obenem pa je postala sporna tudi z vidika dolžnega upravljanja s 

tveganji, ki ga KDD narekujejo veljavni predpisi. 

 

V skladu z določili ZTFI ima KDD pristojnost in odgovornost, da strukturo svoje tarife prilagodi 

razmeram na kapitalskem trgu, tako da bo le-ta omogočala povezljivost lokalne klirinškoporavnalne 

infrastrukture s panevropsko, omogočala razširitev investicijskega zaledja ter izboljšala likvidnost 

primarnega in sekundarnega trga. 

 

S tem namenom je KDD sprejela spremembe in dopolnitve svoje tarife. Bistvene novosti, ki jih te 

spremembe in dopolnitve prinašajo, so: 

 

- korenito znižanje transakcijskih nadomestil ter 

- povišanje nadomestila za vodenje računov in uvedba nadomestila za vzdrževanje stanj na 

določenih računih vrednostnih papirjev. 

 

Podrobnosti teh sprememb, kakor tudi ostale spremljajoče spremembe in dopolnitve, so razvidne iz 

besedila sprememb in dopolnitev Tarife KDD ter iz prečiščenega besedila Tarife KDD. Dokumenta sta 

objavljena na naših spletnih straneh. 

 

Z navedenimi spremembami in dopolnitvami bodo postala temeljna izhodišča Tarife KDD takšna, 

kakršna so poznana in uveljavljena pri tarifah sorodnih institucij na razvitih evropskih kapitalskih 

trgih. 
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K spremembam in dopolnitvam Tarife KDD je KDD v skladu s tretjim odstavkom 430. členom ZTFI 

pridobila potrebno soglasje ATVP. KDD je pridobila tudi pojasnilo Davčne uprave RS o načinu 

izvajanja posameznih določb predpisov o obdavčenju, iz katerega izhaja, da od storitve vzdrževanja 

stanj vrednostnih papirjev ne bo treba obračunati DDV, saj bo obravnavana enako kot storitev vodenja 

računov VP, to je kot finančna storitev, oproščena plačila DDV.    

 

KDD bo spremembe in dopolnitve Tarife pričela uporabljati predvidoma s 01.01.2009. Ustrezni EIG 

(External Interface Guide – vodnik za zunanje vmesnike), ki bo vseboval opise zadevnih podatkovnih 

struktur, potrebnih za izvedbo morebitnih prilagoditev vaših zalednih aplikacij, vam bo zato na voljo 

predvidoma v drugi polovici meseca septembra. 

 

 

S prijaznimi pozdravi, 

 

 

     
 

Boris Tomaž Šnuderl 

predsednik uprave 

 

 

 

 


