
V svoj naložbeni portfelj želim vključiti tudi 
fizično zlato. Kolikšen delež mi svetujete, kje in 
v kakšni obliki ga lahko kupim ter za kolikšno 
ceno?

Odgovarja Irena Moro, Moro & Kunst.

Zlato v fizični obliki je namenjeno 
dolgoročni naložbi. Svetujemo, da je v 
vašem portfelju od pet do 20 odstot-
kov vrednosti fizičnega zlata. Nakup je 
mogoč v obliki palic in kovancev, tež-
kih eno unčo oziroma 31,1035 grama. 
Pri nakupu zlatih palic morate biti zelo 
pozorni na vse ustrezne žige. Certifikat, 
odtisnjen na zlati palici, vsebuje: ime 

kovnice, težo palice in čistino zlata (999,9/1000). 
Serijsko številko odtisne licenčni urad za meroslov-
je (naše podjetje je generalni zastopnik kovnice 
Münze Österreich z Dunaja, tako da je v našem 
primeru licenčni urad švicarski Melter Assayer), 
ki ga določi ministrstvo za znanost države, v ka-
teri je kovnica, in potrdi London Bullion Market 
Assotiation. To je stanovsko združenje bankirjev, 
trgovcev in resnih delniških družb, ki se ukvarjajo 
z zlatokopi.

Zlati kovanci in palice so oproščeni plačila davka 
na dodano vrednost ob nakupu in prodaji, in sicer 
po 118. in 119. členu ZDDV. Pri izračunavanju vaše 
nakupne cene za zlate palice in kovance se upo-
rablja trenutna cena zlata»spot«, objavljena na 
borzi, ki je zdaj odprta. Zlato lahko kupimo tudi na 
londonski borzi plemenitih kovin, ki vsak delovni 
dan določi dopoldanski in popoldanski »fixing« 
(določitev cene).

Ob nakupu borzne cene ne poznamo, saj ga mora-
mo najaviti vsaj pol ure, preden bankirji petih bank 
na podlagi ponudbe in povpraševanja določijo 
ceno. Na te cene naše podjetje skupaj s kovnico 
določi prodajno ceno za zlati izdelek. Velja pravilo, 
da lažji ko je izdelek, večji je pribitek na trenutno 
borzno ceno, ne sme pa presegati 5,5 odstotka 
vrednosti. Izredno je pomembno, da za naložbe 
kupujete zlato čistine 999,9 tisočinke. M. B.

Svoja vprašanja nam lahko pošljete na elektronski 
naslov (total.tedna@delo.si).
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