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PRILOGA 1-A

1.

NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE
OD
PRILOGA
1-A
DOHODKA IZ ZAPOSLITVE
NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD
OZNAKA STATUSA NAPOVEDI
DOHODKA IZ ZAPOSLITVE

(Izpolni le zavezanec, ki vlaga napoved po izteku
predpisanega
roka, vlaga
napovedNAPOVEDI
kot samoprijavo ali
1.
OZNAKA
STATUSA
popravlja napoved pred izdajo odloþbe)

(1
vložitev
po
izteku
roka,
2 samoprijava, 3 popravljanje do
izdaje odloþbe)

(Izpolni le zavezanec, ki vlaga napoved po izteku
predpisanega roka, vlaga napoved kot samoprijavo ali
popravlja napoved pred izdajo odloþbe)

(1
vložitev
po
izteku
roka,
2 samoprijava, 3 popravljanje do
izdaje odloþbe)

2. PODATKI O ZAVEZANCU NEREZIDENTU
(ime in priimek)

2. PODATKI O ZAVEZANCU NEREZIDENTU

(davþna številka)

(podatki o bivališþu: naselje, ulica, hišna številka)
(ime in priimek)

(elektronski naslov)
(davþna številka)

(poštna številka, ime pošte)
(podatki o bivališþu: naselje, ulica, hišna številka)

(telefonska številka)
(elektronski naslov)

(poštna
številka, ime
(telefonska
3.
PODATKI
Opošte)
DOHODKU IZ DELOVNEGA RAZMERJA
IN številka)
PODATKI O POKOJNINI

Datum

Vrsta dohodka

Dohodek

Obvezni prispevki za socialno

prejema O DOHODKU IZ DELOVNEGA RAZMERJA (v
3. PODATKI
INEUR)
PODATKI O POKOJNINI varnost
dohodka
Datum
prejema
dohodka

(v EUR)
Vrsta dohodka

Dohodek
(v EUR)

Obvezni prispevki za socialno
varnost
(v EUR)

4. PODATKI O DOHODKU IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA
Datum prejema

Vrsta dohodka

Dohodek

dohodka O DOHODKU IZ DRUGEGA POGODBENEGA (v
EUR)
4. PODATKI
RAZMERJA
Datum prejema
dohodka
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Vrsta dohodka

Dohodek
(v EUR)

Uveljavljam
dejanske
stroške
(DA/NE)
Uveljavljam
dejanske
stroške
(DA/NE)

Znesek dejanskih
stroškov
(v EUR)
Znesek dejanskih
stroškov
(v EUR)
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Razþlenitev dejanskih stroškov prevoza in noþitve (opis)

Stran

Znesek (v EUR)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5. PODATKI O IZPLAýEVALCU
Ime in priimek oziroma
firma

Naslov oziroma sedež
(naselje, ulica, hišna številka, pošta)

Država

Davþna ali
identifikacijska
številka

6. OPROSTITEV PLAýILA AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ ZAPOSLITVE NA
PODLAGI DOLOýB MEDNARODNE POGODBE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVýEVANJA
DOHODKA
Podpisani uveljavljam oprostitev plaþila akontacije dohodnine od prejetih dohodkov iz zaposlitve z
zahtevkom za oprostitev dohodnine od dohodkov iz zaposlitve na podlagi Mednarodne pogodbe o
izogibanju dvojnega obdavþevanja med Republiko Slovenijo in __________________, v skladu z 264.
þlenom Zakona o davþnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno preþišþeno besedilo; v
nadaljnjem besedilu: ZDavP-2).

*****
7. PRILOGE
Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih zavezanec prilaga k napovedi):
1.
2.
3.
4.
5.

V/Na ____________, dne__________
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__________________________
Podpis zavezanca
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAPOVEDI ZA ODMERO AKONTACIJE
DOHODNINE OD DOHODKA IZ ZAPOSLITVE
0. UVOD
(1) Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega
razmerja, dohodki iz drugega pogodbenega razmerja, pokojnine) izpolnijo samo nerezidenti.
(2) Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega
razmerja, dohodki iz drugega pogodbenega razmerja, pokojnine) vloži davþni zavezanec
nerezident pri davþnem organu, kadar ta dohodek izplaþa oseba, ki ni plaþnik davka po 58. þlenu
ZDavP-2. Napoved se lahko vloži tudi preko portala eDavki, þe ima davþni zavezanec digitalno
potrdilo (SIGEN-CA, POŠTA®CA, HALCOM CA, AC NLB). Veþ o uporabi elektronskega
davþnega
poslovanja
eDavki
se
lahko
prebere
na
spletni
strani:
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx.
(3) Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve mora vložiti nerezident v
sedmih dneh od dneva izplaþila dohodka pri davþnem organu.
1. VPISOVANJE OZNAKE STATUSA NAPOVEDI
(1) Z vpisom ustrezne številke se oznaþi status vložene napovedi, glede na njeno vsebino oz. namen
ter v skladu z doloþbami 62. do 64. þlena ZDavP-2. Polje se torej ne izpolnjuje, kadar se oddaja
prva napoved za obdobje oz. se izpolnjuje samo, ko se napoved oddaja z uveljavljanjem
doloþb ZDavP-2, ki urejajo naknadno predložitev oziroma popravljanje napovedi.
(2) Oznaka 1
Davþni zavezanec, ki je iz opraviþljivih razlogov zamudil rok za predložitev davþne napovedi,
lahko pri pristojnem davþnem organu v skladu z 62. þlenom ZDavP-2, vloži predlog za naknadno
predložitev davþne napovedi. V predlogu mora obrazložiti razloge za zamudo in predložiti dokaze
za svoje navedbe. Za opraviþljive razloge se štejejo okolišþine, ki jih davþni zavezanec ni mogel
predvideti oziroma odvrniti, in prepreþujejo sestavo oziroma vložitev davþne napovedi v
predpisanem roku. Predlog za naknadno predložitev davþne napovedi mora davþni zavezanec
vložiti v osmih dneh po prenehanju razlogov za zamudo, vendar najpozneje v treh mesecih po
izteku roka za predložitev napovedi. Davþni zavezanec mora vlogi za naknadno vložitev davþne
napovedi praviloma priložiti davþno napoved. V primeru, da razlogi, ki prepreþujejo sestavo
oziroma vložitev davþne napovedi, v þasu vložitve vloge še trajajo, lahko zavezanec vlogo za
naknadno vložitev davþne napovedi vloži brez priložene davþne napovedi, mora pa navesti rok, v
katerem bo napoved predložil. ýe v tem primeru davþni organ dovoli predložitev napovedi po
izteku predpisanega roka, doloþi rok za predložitev napovedi s sklepom. Davþni zavezanec, ki
vlaga napoved po izteku predpisanega roka na podlagi 62. þlena ZDavP-2, mora na napovedi v
rubriki »Oznaka statusa napovedi« vpisati številko 1 (vložitev po izteku roka).
(3) Oznaka 2
ýe je davþni zavezanec zamudil rok za vložitev davþne napovedi, pa ne izpolnjuje pogojev za
predložitev napovedi po izteku predpisanega roka, oziroma je v napovedi, na podlagi katere je
davþni organ že izdal odmerno odloþbo, navedel neresniþne, nepravilne ali nepopolne podatke,
lahko na podlagi 63. þlena ZDavP-2 najpozneje do vroþitve odmerne odloþbe oziroma do zaþetka
davþnega inšpekcijskega nadzora oziroma do zaþetka postopka o prekršku oziroma kazenskega
postopka vloži davþno napoved na podlagi samoprijave. Na podlagi 396. þlena ZDavP-2 se
davþni zavezanec, ki predloži davþno napoved na podlagi samoprijave, ne kaznuje za prekršek,
þe plaþa davek, ki je odmerjen na podlagi samoprijave. Davþni zavezanec ne more vložiti nove
samoprijave glede obveznosti v zvezi s katerimi je samoprijavo predhodno že vložil. Davþni
zavezanec, ki napoved vlaga na podlagi samoprijave v skladu s 63. þlenom ZDavP-2, mora na
napovedi v rubriki »Oznaka statusa napovedi« vpisati številko 2 (samoprijava).
(4) Oznaka 3
Davþni zavezanec lahko v skladu s 64. þlenom ZDavP-2 popravi davþno napoved, ki jo je
predložil davþnemu organu. Davþno napoved lahko popravi najpozneje do izdaje odmerne
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odloþbe. Davþni zavezanec, ki popravlja že vloženo napoved preden je izdana odmerna odloþba,
mora na napovedi v rubriki »Oznaka statusa napovedi« vpisati številko 3 (popravljanje do izdaje
odloþbe).

2. VPISOVANJE PODATKOV O ZAVEZANCU NEREZIDENTU
(1) Vpišejo se osnovni identifikacijski podatki zavezanca (ime in priimek, davþna številka, naslov
bivališþa, elektronski naslov in telefonska številka).
3. VPISOVANJE PODATKOV O DOHODKU IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN PODATKOV O
POKOJNINI
(1) Davþni zavezanec navede vrsto dohodka iz delovnega razmerja tako, da vpiše ustrezno šifro, in
sicer:
1101 Plaþa, nadomestilo plaþe in povraþila stroškov v zvezi z delom
1102 Bonitete
1103 Regres za letni dopust
1104 Jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoþi
1105 Premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
1106 Pokojnine iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
1107 Nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega pokojninskega zavarovanja
1108 Nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega zavarovanja
1109 Drugi dohodki iz delovnega razmerja.
(2) Zavezanec vpiše znesek dohodka v eurih, zaokroženo na dve decimalni mesti.
(3) Zavezanec vpiše znesek plaþanih obveznih prispevkov za socialno varnost v eurih,
zaokroženo na dve decimalni mesti. ýe zavezanec obvezne prispevke za socialno varnost
plaþuje v tujini, vpiše znesek tistih prispevkov, ki so primerljivi z obveznimi prispevki za socialno
varnost v Sloveniji.
4. VPISOVANJE PODATKOV O DOHODKU IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA
(1) Davþni zavezanec vpiše vrsto dohodka iz drugega pogodbenega razmerja:
– dohodek za opravljeno delo ali storitev,
– dohodek, prejet za stvaritev avtorskega dela, in dohodek za izvedbo avtorskega ali
folklornega dela, ne glede na vrsto pogodbe.
(2) Zavezanec vpiše znesek dohodka v eurih, zaokroženo na dve decimalni mesti. Pridobljeni
dohodek v tuji valuti se preraþuna v eure po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije na dan
pridobitve dohodka.
(3) ýe davþni zavezanec poleg 10 % normiranih stroškov uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza
in noþitve, to ustrezno oznaþi v napovedi. Dejanski stroški prevoza in noþitve se priznajo na
podlagi dokazil (raþunov) najveþ do višine, ki je doloþena s predpisom vlade iz 44. þlena Zakona
o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno preþišþeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZDoh2).
(4) Znesek dejanskih stroškov se vpiše v eurih, zaokroženo na dve decimalni mesti. Dejanski
stroški v tuji valuti se preraþunajo v eure po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije na dan
nastanka stroškov.
(5) Zavezanec vpiše datum prejema dohodka (dd.mm.LLLL).
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5. VPISOVANJE PODATKOV O IZPLAýEVALCU
(1) Davþni zavezanec vpiše podatke o izplaþevalcu (ime in priimek oziroma firma, naslov oziroma
sedež, država in davþna številka izplaþevalca). ýe izplaþevalcu ni dodeljena davþna številka po
ZDavP-2 in po Zakona o davþni službi (Uradni list RS, št. 1/07 uradno preþišþeno besedilo, 40/09
in 33/11), se navede številka, ki se uporablja za davþne namene v državi rezidentstva izplaþevalca
dohodka (davþna številka ali druga identifikacijska številka). Podatek o tej številki ni obvezen.
(2) Davþni zavezanec vpisuje podatke o izplaþevalcih, kadar je teh veþ, v enakem zaporedju, kakor so
vpisani podatki o dohodku iz delovnega razmerja oziroma pokojnini v tabeli 3 oziroma podatki o
dohodku iz drugega pogodbenega razmerja v tabeli 4.

6. VPISOVANJE PODATKOV OB UVELJAVLJANJU OPROSTITVE PLAýILA AKONTACIJE
DOHODNINE OD DOHODKA IZ ZAPOSLITVE NA PODLAGI DOLOýB MEDNARODNE
POGODBE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVýEVANJA DOHODKA
(1) Davþni zavezanec nerezident uveljavlja ugodnosti po mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega
obdavþevanja dohodka, sklenjeni med Republiko Slovenijo in drugo državo, z zahtevkom za
oprostitev dohodnine, ki je sestavni del Pravilnika o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti po
mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka. Zahtevek za oprostitev je
sestavni del napovedi.

7. VPISOVANJE PRILOG
(1) Davþni zavezanec predloži ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje podatke o dohodku iz delovnega
razmerja, drugega pogodbenega razmerja in podatke o pokojnini (pogodba o zaposlitvi, obraþun
plaþe, akt o odmeri pokojnine, pogodba o avtorskem delu in podobno).
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