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PRILOGA 3

NAPOVED
PRILOGA 3
ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA
IZ DEJAVNOSTI
NAPOVED
(ugotavljanje
davþne
osnove
z
upoštevanjem
normiranih
odhodkov)
ZA ODMERO AKONTACIJE
DOHODNINE
OD DOHODKA
za obdobje
od…… do……..
IZ DEJAVNOSTI
(ugotavljanje davþne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov)
1. OZNAKA STATUSA NAPOVEDI
za obdobje od…… do……..
(Izpolni le zavezanec, ki vlaga napoved po izteku
predpisanega roka, vlaga napoved kot samoprijavo ali
1. OZNAKA STATUSA NAPOVEDI
popravlja napoved pred izdajo 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)
(1
vložitev
po
izteku
roka,
2 samoprijava, 3 popravljanje do
izdaje odloþbe)

2. PODATKI O ZAVEZANCU

2. in
PODATKI
(ime
priimek)

O ZAVEZANCU

(davþna številka)

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

(elektronski
naslov)
(davþna številka)

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

(telefonska
številka)
(elektronski
naslov)

Zavezanec je rezident Republike Slovenije:
(poštna številka, ime pošte)

da
ne

(telefonska številka)

Država rezidentstva:
Zavezanec je rezident Republike Slovenije:
da
Podatki o dejavnostih zavezanca:
ne
Država rezidentstva:
Vrsta (šifra) dejavnosti MŠ obrata
Sedež/naslov dejavnosti
Podatki o dejavnostih zavezanca:
Vrsta (šifra) dejavnosti

MŠ obrata

MF-DURS obr. DOHDEJ št.1

MF-DURS obr. DOHDEJ št.1

Sedež/naslov dejavnosti

3. PODATKI
O PRIHODKIH,
PLAýNIK
DAVKA
Uradni
list Republike
Slovenije DOSEŽENIH PRI OSEBAH, KI NISOŠt.
101 / 12.
12. 2011 /

Stran

13423

3. PODATKI
O (vpisati
PRIHODKIH,
DOSEŽENIH
PRInaOSEBAH,
KI NISO PLAýNIK
Vrsta
prihodka
v ustrezna
polja, glede
vrsto doseženega
dohodka): DAVKA
Vrsta
(vpisati
v ustrezna polja, glede na vrsto doseženega dohodka):
Vrsta prihodka
doseženega
prihodka

Znesek v EUR

PRIHODEK
1 - dosežen
Vrsta doseženega
prihodkaz opravljanjem kmetijske, gozdarske in
dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Znesek v EUR

PRIHODEK 12 -- dosežen
opravljanjem
kmetijske,
gozdarske
in
PRIHODEK
dosežen zz izdelavo
ali prodajo
izdelkov
domaþe in
dopolnilne
dejavnosti
na
kmetiji
umetnostne obrti, za katere je pridobljeno veljavno pozitivno mnenje
pristojne komisije Obrtne zbornice Slovenije
PRIHODEK 2 - dosežen z izdelavo ali prodajo izdelkov domaþe in
umetnostne obrti, za katere je pridobljeno veljavno pozitivno mnenje
PRIHODEK
3 -Obrtne
dosežen
s proizvodnjo
pristojne komisije
zbornice
Slovenije elektriþne energije iz
mikrosoproizvodnje in naprav za proizvodnjo elektriþne energije iz
obnovljivih virov, katerih nazivna moþ ne presega 50 Kw
PRIHODEK 3 - dosežen s proizvodnjo elektriþne energije iz
mikrosoproizvodnje in naprav za proizvodnjo elektriþne energije iz
PRIHODEK
4 - dosežen
z opravljanjem
dejavnosti.
obnovljivih virov,
katerih nazivna
moþ nedrugih
presega
50 Kw
SKUPAJ
PRIHODEK
DOSEŽEN
V OBDOBJU
(1 + 2 + 3 + 4)
PRIHODEK
4 - dosežen
z opravljanjem
drugih dejavnosti.
SKUPAJ PRIHODEK DOSEŽEN V OBDOBJU (1 + 2 + 3 + 4)
4. UVELJAVLJANJE UGODNOSTI PO ZDoh-2 (USTREZNO OZNAýITI):
4.
UVELJAVLJANJE
UGODNOSTI
PO ZDoh-2
(USTREZNO
OZNAýITI):
Ƒ Zahtevam
odmero akontacije
dohodnine
od dohodka
iz dejavnosti,
po stopnji ____.
Ƒ Izjavljam, da sem rezident Republike Slovenije, samostojno opravljam specializirani poklic
(navesti: ______________________________) na podroþju kulturne dejavnosti in sem vpisan v
Ƒ Zahtevam
odmero akontacije
od dohodka
iz dejavnosti, po stopnji ____.
razvid samozaposlenih
v dohodnine
kulturi (navesti:
_______________________________),
nimam
Ƒ Izjavljam,
da
sem
rezident
Republike
Slovenije,
samostojno
opravljam specializirani
poklic
sklenjenega delovnega razmerja in ne opravljam druge dejavnosti,
zato uveljavljam
zmanjšanje
(navesti:
______________________________)
na %
podroþju
kulturne dejavnosti in sem vpisan v
davþne osnove
od dohodka iz dejavnosti v višini 15
prihodkov.
razvid
samozaposlenih
v
kulturi
(navesti:
_______________________________),
nimam
Ƒ Izjavljam, da sem rezident RepublikeSlovenije, samostojno opravljam novinarski poklic
sklenjenega
delovnega
razmerja
in
ne
opravljam
druge
dejavnosti,
zato
uveljavljam
zmanjšanje
(navesti: ______________________________) in sem vpisan v razvid samostojnih novinarjev
davþne osnove
od dohodka iz dejavnosti v višini 15
% prihodkov.
(navesti:
______________________________),
nimam
sklenjenega delovnega razmerja in ne
Ƒ Izjavljam,
da
sem
rezident
RepublikeSlovenije,
samostojno
opravljam
novinarski
poklic iz dejavnosti
opravljam druge dejavnosti, zato uveljavljam zmanjšanje davþne
osnove
od dohodka
(navesti:
______________________________)
in
sem
vpisan
v
razvid
samostojnih
novinarjev
v višini 15 % prihodkov.
(navesti:
______________________________),
nimam
sklenjenega
delovnega
razmerja
in ne
Ƒ Izjavljam, da sem rezident Republike Slovenije, samostojno opravljam poklic športnika
opravljam
druge
dejavnosti,
zato
uveljavljam
zmanjšanje
davþne
osnove
od
dohodka
iz
dejavnosti
(navesti: ______________________________) in sem vpisan v razvid poklicnih športnikov
v(navesti:
višini 15______________________________),
% prihodkov.
nimam sklenjenega delovnega razmerja in ne
Ƒ Izjavljam,
sem rezident
Republike
Slovenije,zmanjšanje
samostojnodavþne
opravljam
poklic
opravljamdadruge
dejavnosti,
zato uveljavljam
osnove
odšportnika
dohodka iz dejavnosti
(navesti:
in sem vpisan v razvid poklicnih športnikov
v
višini 15 ______________________________)
% prihodkov.
(navesti: ______________________________), nimam sklenjenega delovnega razmerja in ne
opravljam druge dejavnosti, zato uveljavljam zmanjšanje davþne osnove od dohodka iz dejavnosti
v višini 15 % prihodkov.

MF-DURS obr. DOHDEJ št.1

MF-DURS obr. DOHDEJ št.1
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5. IZJAVA O DAVýNI OBVEZNOSTI IZVEN SLOVENIJE

Zap.
št.

Oznaka
vrste
doseženega
prihodka iz
(iz dela 2.)

Datum
prejema
prihodka

Država vira
prihodka

Opis vrste
prihodka

Prihodek
(v EUR)

Tuj davek
(v EUR)

Izjavljam, da je prihodek iz dejavnosti, naveden pod toþko 5, obdavþen izven Republike
Slovenije. Na podlagi te izjave uveljavljam (ustrezno oznaþiti):

Ƒ odbitek tujega davka, za prihodke pod zaporedno/zaporednimi št.: ___________
Ƒ oprostitev plaþila akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti pod zap. št. _____, ki v skladu
s/z _____ odstavkom ________ þlena Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja
dohodka, sklenjene med Republiko Slovenijo in _________________, ni obdavþen v Republiki
Sloveniji.
Ƒ oprostitev plaþila akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti pod zap. št. _____, ki v skladu
s/z _____ odstavkom ________ þlena Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja
dohodka, sklenjene med Republiko Slovenijo in _________________, ni obdavþen v Republiki
Sloveniji.

6.

OPROSTITEV PLAýILA AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI NA
PODLAGI DOLOýB MEDNARODNE POGODBE O IZOGIBANJU DVOJNEGA
OBDAVýEVANJA DOHODKA (izpolni samo zavezanec, ki je oznaþil, da ni rezident RS)

Podpisani uveljavljam oprostitev plaþila akontacije dohodnine od prejetih dohodkov iz dejavnosti na
podlagi _____ odstavka ____ þlena Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja
dohodka med Republiko Slovenijo in _______________________ in potrjujem, da:
a) sem rezident _____________ v smislu doloþb Mednarodne pogodbe o izogibanju
dvojnega obdavþevanja med Republiko Slovenijo in _____________,
b) dohodki, doseženi z opravljanjem dejavnosti, ne pripadajo poslovni enoti ali stalni bazi, ki
jo imam v Republiki Sloveniji.
Prilagam potrdilo o rezidentstvu, ki ga je izdal pristojni organ ___________________________, z dne
___________, iz katerega je razvidno, da sem rezident _____________ v smislu doloþb Mednarodne
pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka med Republiko Slovenijo in
____________________________.

V/Na……………………………., dne …………….

MF-DURS obr. DOHDEJ št.1

…………………………
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NAVODILO ZA
ZA IZPOLNJEVANJE
IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
OBRAZCA NAPOVEDI
NAPOVEDI ZA
ZA ODMERO
ODMERO AKONTACIJE
AKONTACIJE
NAVODILO
DOHODNINE OD
OD DOHODKA
DOHODKA IZ
IZ DEJAVNOSTI
DEJAVNOSTI (ugotavljanje
(ugotavljanje davþne
davþne osnove
osnove zz upoštevanjem
upoštevanjem
DOHODNINE
normiranih odhodkov)
odhodkov)
normiranih
0. UVOD
UVOD
0.
(1) Napoved
Napoved za
za odmero
odmero akontacije
akontacije dohodnine
dohodnine od
od dohodka
dohodka iz
iz dejavnosti
dejavnosti (ugotavljanje
(ugotavljanje davþne
davþne osnove
osnove
(1)
upoštevanjem normiranih
normiranih odhodkov),
odhodkov), izpolnjujejo
izpolnjujejo samo
samo davþni
davþni zavezanci,
zavezanci, ki
ki ugotavljajo
ugotavljajo davþno
davþno
zz upoštevanjem
osnovo od
od dohodka
dohodka iz
iz dejavnosti
dejavnosti zz upoštevanjem
upoštevanjem normiranih
normiranih odhodkov.
odhodkov.
osnovo
(2) Napoved
Napoved za
za odmero
odmero akontacije
akontacije dohodnine
dohodnine od
od dohodka
dohodka iz
iz dejavnosti,
dejavnosti, vloži
vloži davþni
davþni zavezanec
zavezanec pri
pri
(2)
davþnem organu,
organu, kadar
kadar dohodek
dohodek iz
iz dejavnosti,
dejavnosti, izplaþa
izplaþa oseba,
oseba, ki
ki ni
ni plaþnik
plaþnik davka
davka vv Republiki
Republiki
davþnem
Sloveniji po
po 58.
58. þlenu
þlenu Zakona
Zakona oo davþnem
davþnem postopku
postopku (Uradni
(Uradni list
list RS,
RS, št.
št. 13/11
13/11 –– uradno
uradno preþišþeno
preþišþeno
Sloveniji
besedilo; vv nadaljnjem
nadaljnjem besedilu:
besedilu: ZDavP-2).
ZDavP-2).
besedilo;
(3) Napoved
Napoved je
je treba
treba vložiti
vložiti pri
pri davþnem
davþnem organu
organu do
do 15.
15. vv mesecu
mesecu za
za prihodke,
prihodke, dosežene
dosežene vv preteklem
preteklem
(3)
trimeseþju. Prvo
Prvo trimeseþje
trimeseþje je
je obdobje
obdobje januar–marec,
januar–marec, drugo
drugo trimeseþje
trimeseþje april–junij,
april–junij, tretje
tretje
trimeseþju.
trimeseþje julij–september
julij–september in
in þetrto
þetrto trimeseþje
trimeseþje oktober–december.
oktober–december.
trimeseþje
1. VPISOVANJE
VPISOVANJE OZNAKE
OZNAKE STATUSA
STATUSA NAPOVEDI
NAPOVEDI
1.
(1) Z
Z vpisom
vpisom ustrezne
ustrezne številke
številke se
se oznaþi
oznaþi status
status vložene
vložene napovedi,
napovedi, glede
glede na
na njeno
njeno vsebino
vsebino oz.
oz. namen
namen
(1)
ter vv skladu
skladu zz doloþbami
doloþbami 62.
62. do
do 64.
64. þlena
þlena ZDavP-2.
ZDavP-2. Polje
Polje se
se torej
torej ne
ne izpolnjuje,
izpolnjuje, kadar
kadar se
se oddaja
oddaja
ter
prva napoved
napoved za
za obdobje
obdobje oz.
oz. se
se izpolnjuje
izpolnjuje samo,
samo, ko
ko se
se napoved
napoved oddaja
oddaja zz uveljavljanjem
uveljavljanjem
prva
doloþb ZDavP-2,
ZDavP-2, ki
ki urejajo
urejajo naknadno
naknadno predložitev
predložitev oziroma
oziroma popravljanje
popravljanje napovedi.
napovedi.
doloþb
(2) Oznaka
Oznaka 11
(2)
Davþni zavezanec,
zavezanec, ki
ki je
je iz
iz opraviþljivih
opraviþljivih razlogov
razlogov zamudil
zamudil rok
rok za
za predložitev
predložitev davþne
davþne napovedi,
napovedi,
Davþni
lahko pri
pri pristojnem
pristojnem davþnem
davþnem organu
organu vv skladu
skladu zz 62.
62. þlenom
þlenom ZDavP-2,
ZDavP-2, vloži
vloži predlog
predlog za
za naknadno
naknadno
lahko
predložitev davþne
davþne napovedi.
napovedi. V
V predlogu
predlogu mora
mora obrazložiti
obrazložiti razloge
razloge za
za zamudo
zamudo in
in predložiti
predložiti dokaze
dokaze
predložitev
za svoje
svoje navedbe.
navedbe. Za
Za opraviþljive
opraviþljive razloge
razloge se
se štejejo
štejejo okolišþine,
okolišþine, ki
ki jih
jih davþni
davþni zavezanec
zavezanec ni
ni mogel
mogel
za
predvideti oziroma
oziroma odvrniti,
odvrniti, in
in prepreþujejo
prepreþujejo sestavo
sestavo oziroma
oziroma vložitev
vložitev davþne
davþne napovedi
napovedi vv
predvideti
predpisanem roku.
roku. Predlog
Predlog za
za naknadno
naknadno predložitev
predložitev davþne
davþne napovedi
napovedi mora
mora davþni
davþni zavezanec
zavezanec
predpisanem
vložiti vv osmih
osmih dneh
dneh po
po prenehanju
prenehanju razlogov
razlogov za
za zamudo,
zamudo, vendar
vendar najpozneje
najpozneje vv treh
treh mesecih
mesecih po
po
vložiti
izteku roka
roka za
za predložitev
predložitev napovedi.
napovedi. Davþni
Davþni zavezanec
zavezanec mora
mora vlogi
vlogi za
za naknadno
naknadno vložitev
vložitev davþne
davþne
izteku
napovedi praviloma
praviloma priložiti
priložiti davþno
davþno napoved.
napoved. V
V primeru,
primeru, da
da razlogi,
razlogi, ki
ki prepreþujejo
prepreþujejo sestavo
sestavo
napovedi
oziroma vložitev
vložitev davþne
davþne napovedi,
napovedi, vv þasu
þasu vložitve
vložitve vloge
vloge še
še trajajo,
trajajo, lahko
lahko zavezanec
zavezanec vlogo
vlogo za
za
oziroma
naknadno vložitev
vložitev davþne
davþne napovedi
napovedi vloži
vloži brez
brez priložene
priložene davþne
davþne napovedi,
napovedi, mora
mora pa
pa navesti
navesti rok,
rok, vv
naknadno
katerem bo
bo napoved
napoved predložil.
predložil. ýe
ýe vv tem
tem primeru
primeru davþni
davþni organ
organ dovoli
dovoli predložitev
predložitev napovedi
napovedi po
po
katerem
izteku predpisanega
predpisanega roka,
roka, doloþi
doloþi rok
rok za
za predložitev
predložitev napovedi
napovedi ss sklepom.
sklepom. Davþni
Davþni zavezanec,
zavezanec, ki
ki
izteku
vlaga napoved
napoved po
po izteku
izteku predpisanega
predpisanega roka
roka na
na podlagi
podlagi 62.
62. þlena
þlena ZDavP-2,
ZDavP-2, mora
mora na
na napovedi
napovedi vv
vlaga
rubriki »Oznaka
»Oznaka statusa
statusa napovedi«
napovedi« vpisati
vpisati številko
številko 11 (vložitev
(vložitev po
po izteku
izteku roka).
roka).
rubriki
(3) Oznaka
Oznaka 22
(3)
ýe je
je davþni
davþni zavezanec
zavezanec zamudil
zamudil rok
rok za
za vložitev
vložitev davþne
davþne napovedi,
napovedi, pa
pa ne
ne izpolnjuje
izpolnjuje pogojev
pogojev za
za
ýe
predložitev napovedi
napovedi po
po izteku
izteku predpisanega
predpisanega roka,
roka, oziroma
oziroma je
je vv napovedi,
napovedi, na
na podlagi
podlagi katere
katere je
je
predložitev
davþni organ
organ že
že izdal
izdal odmerno
odmerno odloþbo,
odloþbo, navedel
navedel neresniþne,
neresniþne, nepravilne
nepravilne ali
ali nepopolne
nepopolne podatke,
podatke,
davþni
lahko na
na podlagi
podlagi 63.
63. þlena
þlena ZDavP-2
ZDavP-2 najpozneje
najpozneje do
do vroþitve
vroþitve odmerne
odmerne odloþbe
odloþbe oziroma
oziroma do
do zaþetka
zaþetka
lahko
davþnega inšpekcijskega
inšpekcijskega nadzora
nadzora oziroma
oziroma do
do zaþetka
zaþetka postopka
postopka oo prekršku
prekršku oziroma
oziroma kazenskega
kazenskega
davþnega
postopka vloži
vloži davþno
davþno napoved
napoved na
na podlagi
podlagi samoprijave.
samoprijave. Na
Na podlagi
podlagi 396.
396. þlena
þlena ZDavP-2
ZDavP-2 se
se
postopka
davþni zavezanec,
zavezanec, ki
ki predloži
predloži davþno
davþno napoved
napoved na
na podlagi
podlagi samoprijave,
samoprijave, ne
ne kaznuje
kaznuje za
za prekršek,
prekršek,
davþni
þe plaþa
plaþa davek,
davek, ki
ki je
je odmerjen
odmerjen na
na podlagi
podlagi samoprijave.
samoprijave. Davþni
Davþni zavezanec
zavezanec ne
ne more
more vložiti
vložiti nove
nove
þe
samoprijave glede
glede obveznosti
obveznosti vv zvezi
zvezi ss katerimi
katerimi je
je samoprijavo
samoprijavo predhodno
predhodno že
že vložil.
vložil. Davþni
Davþni
samoprijave
zavezanec, ki
ki napoved
napoved vlaga
vlaga na
na podlagi
podlagi samoprijave
samoprijave vv skladu
skladu ss 63.
63. þlenom
þlenom ZDavP-2,
ZDavP-2, mora
mora na
na
zavezanec,
napovedi vv rubriki
rubriki »Oznaka
»Oznaka statusa
statusa napovedi«
napovedi« vpisati
vpisati številko
številko 22 (samoprijava).
(samoprijava).
napovedi
(4) Oznaka
Oznaka 33
(4)
Davþni zavezanec
zavezanec lahko
lahko vv skladu
skladu ss 64.
64. þlenom
þlenom ZDavP-2
ZDavP-2 popravi
popravi davþno
davþno napoved,
napoved, ki
ki jo
jo je
je
Davþni
predložil davþnemu
davþnemu organu.
organu. Davþno
Davþno napoved
napoved lahko
lahko popravi
popravi najpozneje
najpozneje do
do izdaje
izdaje odmerne
odmerne
predložil
odloþbe. Davþni
Davþni zavezanec,
zavezanec, ki
ki popravlja
popravlja že
že vloženo
vloženo napoved
napoved preden
preden je
je izdana
izdana odmerna
odmerna odloþba,
odloþba,
odloþbe.
MF-DURS obr.
obr. DOHDEJ
DOHDEJ št.1
št.1
MF-DURS

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
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napovedi
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statusa napovedi« vpisati številko 2 (samoprijava).
mora na 3napovedi v rubriki »Oznaka statusa napovedi« vpisati številko 3 (popravljanje do izdaje
(4) Oznaka
odloþbe).
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
odloþbe. Davþni zavezanec, ki popravlja že vloženo napoved preden je izdana odmerna odloþba,
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list RS, št. 69/07 in 17/08), matiþna številka za to dejavnost in sedež oziroma naslov opravljanja
te dejavnosti. V primeru, ko zavezanec sestavlja napoved za veþ svojih dejavnosti, katerim so
dodeljene razliþne matiþne številke in se (lahko) opravljajo oziroma so priglašene na razliþnih
3.
VPISOVANJE
PODATKOV
O PRIHODKIH,
DOSEŽENIH
PRIvpišejo
OSEBAH,
KI NISO
PLAýNIK
lokacijah
v Republiki
Sloveniji in/ali
izven Republike
Slovenije, se
obstojeþi
podatki
o vsaki
DAVKA
posamezni dejavnosti.
(1) Vpišejo se prihodki, doseženi z opravljanjem dejavnosti pri osebi, ki ni plaþnik davka, v
trimeseþnem
obdobju.
V skladuOz PRIHODKIH,
drugim odstavkom
49. þlena
o dohodnini
list
3.
VPISOVANJE
PODATKOV
DOSEŽENIH
PRIZakona
OSEBAH,
KI NISO(Uradni
PLAýNIK
RS,
št.
13/11
–
uradno
preþišþeno
besedilo;
v
nadaljnjem
besedilu:
ZDoh-2)
se
pri
ugotavljanju
DAVKA
davþne osnove upoštevajo prihodki ob njihovem plaþilu.
(1) Vpišejo se prihodki, doseženi z opravljanjem dejavnosti pri osebi, ki ni plaþnik davka, v
(2) trimeseþnem
Doseženi prihodki
se za
obdobje
napovedi
vpišejo v49.
ustrezno
vrstico otabele,
glede
na vrsto
obdobju.
V skladu
z drugim
odstavkom
þlena Zakona
dohodnini
(Uradni
list
doseženega
prihodka.
RS, št. 13/11 – uradno preþišþeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) se pri ugotavljanju
davþne osnove upoštevajo prihodki ob njihovem plaþilu.
(3) Zavezancu, ki ugotavlja davþno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, se upoštevajo
25 % ustvarjenih
4), razen,
zavezanec,
ki
(2) normirani
Doseženi odhodki
prihodki vsevišini
za obdobje
napovedi prihodkov
vpišejo v (PRIHODEK
ustrezno vrstico
tabele,þeglede
na vrsto
ugotavlja
davþno
osnovo
z
upoštevanjem
normiranih
odhodkov,
prihodke
doseže
z:
doseženega prihodka.
x
opravljanjem kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji (PRIHODEK 1), ali
x(3) izdelavo
ali ki
prodajo
izdelkov
domaþe
obrti,
za katere
ima veljavno
pozitivno
Zavezancu,
ugotavlja
davþno
osnovoin z umetnostne
upoštevanjem
normiranih
odhodkov,
se upoštevajo
mnenje
Obrtne
zbornice
Slovenije
(PRIHODEK
2),
ali
normirani odhodki v višini 25 % ustvarjenih prihodkov (PRIHODEK 4), razen, þe zavezanec, ki
x
proizvodnjo
elektriþne
energije
iz mikrosoproizvodnje
in naprav za
proizvodnjo
elektriþne
energije
ugotavlja davþno
osnovo
z upoštevanjem
normiranih odhodkov,
prihodke
doseže
z:
iz
obnovljivih kmetijske,
virov, katerih
nazivna in
moþ
ne presega
50 kW (PRIHODEK
3).
x
opravljanjem
gozdarske
dopolnilne
dejavnosti
na kmetiji (PRIHODEK
1), ali
V teh primerih
se upoštevajo
v višini 70
% ustvarjenih
x
izdelavo
ali prodajo
izdelkovnormirani
domaþe odhodki
in umetnostne
obrti,
za katereprihodkov.
ima veljavno pozitivno
mnenje Obrtne zbornice Slovenije (PRIHODEK 2), ali
VPISOVANJE
PODATKOV
O mikrosoproizvodnje
UVELJAVLJANJU in
UGODNOSTI
PO ZDoh-2elektriþne energije
x 4.proizvodnjo
elektriþne
energije iz
naprav za proizvodnjo
iz obnovljivih virov, katerih nazivna moþ ne presega 50 kW (PRIHODEK 3).
(1) Davþni
zavezanec
oznaþi, þenormirani
želi uveljavljati
ugodnosti
iz %
sedmega
odstavka
128. þlena ZDoh-2
V teh primerih
se upoštevajo
odhodki
v višini 70
ustvarjenih
prihodkov.
in iz prvega, drugega in þetrtega odstavka 113. þlena ZDoh-2.
4. VPISOVANJE PODATKOV O UVELJAVLJANJU UGODNOSTI PO ZDoh-2
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št.1 pogoje za olajšavo. Olajšava v višini 15 % prihodkov se prizna samo za
prihodke do zneska 25.000 eurov v davþnem letu.

(3) Zavezanec rezident Republike Slovenije, ki samostojno opravlja specializirani poklic na podroþju
kulturne dejavnosti, znaþilen samo za podroþje kulturne dejavnosti, in je vpisan v razvid
samozaposlenih v kulturi, nima sklenjenega delovnega razmerja in ne opravlja druge dejavnosti,
ima pravico do uveljavljanja dodatne olajšave v višini 15 % prihodkov, þe oceni, da bo v davþnem
letu
pogoje
za olajšavo. Olajšava v višini 15 % prihodkov
se prizna samo za prihodke do
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zneska 25.000 eurov v davþnem letu.
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(5) Zavezanec rezident Republike Slovenije, ki samostojno opravlja poklic športnika in je vpisan v
razvid poklicnih športnikov, nima sklenjenega delovnega razmerja in ne opravlja druge dejavnosti,
5. VPISOVANJE PODATKOV POD IZJAVO O DAVýNI OBVEZNOSTI IZVEN SLOVENIJE
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letu izpolnil pogoje za olajšavo. Olajšava v višini 15% prihodkov se prizna samo za prihodke do
(1) Davþni zavezanec rezident, pri katerem je bil prihodek obdavþen izven Republike Slovenije, lahko
zneska 25.000 eurov v davþnem letu.
v napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti uveljavlja odbitek tujega
davka v skladu z ZDoh-2 (odprava dvojnega obdavþenja dohodkov po poglavju IX) ali uveljavlja
oprostitev plaþila akontacije dohodnine od dohodka, ki v skladu z mednarodno pogodbo o
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Davþni zavezanec
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rezident vpritabelo
5 vpiše
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v napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti uveljavlja odbitek tujega
izkazani v tabeli 3 in so obdavþeni izven Republike Slovenije. Znesek tujega davka v tuji valuti se
davka v skladu z ZDoh-2 (odprava dvojnega obdavþenja dohodkov po poglavju IX) ali uveljavlja
preraþuna v eure po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije na dan pridobitve dohodka.
oprostitev plaþila akontacije dohodnine od dohodka, ki v skladu z mednarodno pogodbo o
izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka ni obdavþen v Republiki Sloveniji.
(3) Ne glede na možnost uveljavljanja odbitka tujega davka ali oprostitve v napovedi za odmero
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti na podlagi izjave o davþni obveznosti izven
(2) Davþni zavezanec rezident v tabelo 5 vpiše prihodke dosežene z opravljanjem dejavnosti, ki so
Republike Slovenije, se davþnemu zavezancu prizna odbitek tujega davka pri izraþunu in
izkazani v tabeli 3 in so obdavþeni izven Republike Slovenije. Znesek tujega davka v tuji valuti se
poraþunu dohodnine na letni ravni samo, þe davþni zavezanec uveljavlja odbitek davka,
preraþuna v eure po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije na dan pridobitve dohodka.
plaþanega v tujini, tudi v ugovoru zoper informativni izraþun dohodnine oziroma v napovedi za
odmero dohodnine.
(3) Ne glede na možnost uveljavljanja odbitka tujega davka ali oprostitve v napovedi za odmero
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti na podlagi izjave o davþni obveznosti izven
6. VPISOVANJE PODATKOV OB UVELJAVLJANJU OPROSTITVE PLAýILA AKONTACIJE
Republike Slovenije, se davþnemu zavezancu prizna odbitek tujega davka pri izraþunu in
DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI, NA PODLAGI DOLOýB MEDNARODNE
poraþunu dohodnine na letni ravni samo, þe davþni zavezanec uveljavlja odbitek davka,
POGODBE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVýEVANJA DOHODKA
plaþanega v tujini, tudi v ugovoru zoper informativni izraþun dohodnine oziroma v napovedi za
odmero dohodnine.
(1) Davþni zavezanec nerezident vpiše številko odstavka in þlena iz mednarodne pogodbe o
izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka, sklenjeno med Republiko Slovenijo in drugo državo,
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DOHODKAki ga izda pristojni organ
(2) POGODBE
Zavezanec nerezident
mora DVOJNEGA
k napovedi priložiti
potrdilo o rezidentstvu,
druge države pogodbenice, iz katerega je razvidno, da je zavezanec rezident te druge države v
(1) Davþni zavezanec nerezident vpiše številko odstavka in þlena iz mednarodne pogodbe o
smislu doloþb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka med
izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka, sklenjeno med Republiko Slovenijo in drugo državo,
Republiko Slovenijo in to drugo državo. Vpiše se druga država pogodbenica in datum
na podlagi katere uveljavlja oprostitev plaþila akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
(dd.mm.LLLL) izdaje potrdila.

(2) Zavezanec nerezident mora k napovedi priložiti potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ
druge države pogodbenice, iz katerega je razvidno, da je zavezanec rezident te druge države v
smislu doloþb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka med
Republiko Slovenijo in to drugo državo. Vpiše se druga država pogodbenica in datum
(dd.mm.LLLL) izdaje potrdila.
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