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PREDSEDNIK REPUBLIKE

448.

Zlati red za zasluge

Ukaz o imenovanju izrednega in
pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Republiki Črni gori

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03 in
69/04) in prvega odstavka 17. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo)
izdajam

Cvetku Kobalu.
Za raziskovalno delo v patologiji in sodni medicini, za
strokovno delo na področju medicinske etike in deontologije,
za uspehe pri stanovskem, družbenem in mednarodnem uveljavljanju slovenskega zdravništva, za učinkovito organizacijo
njihovega kulturnega delovanja ter za njegovo umetniško snovanje in priznane slikarske upodobitve podeljujem

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Črni gori
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Črni gori imenujem mag. Jerneja
Videtiča.

Zlati red za zasluge
prof. dr. Antonu Dolencu.
Št. 996-01-1/2007
Ljubljana, dne 5. februarja 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Št. 001-09-6/07
Ljubljana, dne 2. februarja 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

450.
449.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije – ZOdl-UPB1 (Uradni list RS, št. 69/04) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za delovanje in prispevek v dobro slovenskemu narodu
ter še posebej pri vzpostavljanju in gradnji institucionalnih in
ekonomskih temeljev za samostojno državo Republiko Slovenijo podeljujem

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije – ZOdl-UPB1 (Urad
ni list RS, št. 69/04) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za pionirsko delo na področju znanstvenega razvoja varjenja podeljujem
Red za zasluge
dr. Pavlu Štularju.
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Za izjemni prispevek k slovenski zborovski glasbi podeljujem
Red za zasluge
dr. Mirku Cudermanu.
Za izjemno uspešno delo pri organizaciji 47. Mednarodne
matematične olimpijade 2006 podeljujem
Red za zasluge
mag. Darju Feldi,
dr. Matjažu Željku
in
dr. Gregorju Dolinarju.
Št. 996-01-2/2007
Ljubljana, dne 5. februarja 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

451.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije – ZOdl-UPB1 (Uradni list RS, št. 69/04) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za osebni prispevek in podporo Sloveniji v osamosvojitveni vojni podeljujem
Medaljo za zasluge
Gerardu Dreseju.
Št. 996-01-3/2007
Ljubljana, 5. februarja 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

MINISTRSTVA
452.

Pravilnik o davčnem obračunu davka od
dohodkov pravnih oseb za leto 2006

Na podlagi drugega odstavka 337. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 21/06 – uradno prečiščeno besedilo in 58/06 – popr.) in tretjega odstavka 382. člena
Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja
minister za finance

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o davčnem obračunu davka od dohodkov
pravnih oseb za leto 2006
1. člen
S tem pravilnikom se določa obrazec za izračun davka od
dohodkov pravnih oseb, metodologija za izpolnjevanje obrazca,
priloge k obrazcu, metodologija za izpolnjevanje prilog (davčni
obračun) in način predložitve davčnega obračuna davčnemu
organu.
2. člen
Zavezanec predloži davčnemu organu davčni obračun
na obrazcu DDPO, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov
sestavni del, katerega izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca DDPO, ki je Priloga 2 tega pravilnika in
njegov sestavni del.
Zavezanec poleg prilog iz prvega odstavka tega člena
predloži tudi podatke v skladu z metodologijo, ki je Priloga 3
tega pravilnika in njegov sestavni del, in podatke na obrazcih, ki so skupaj s posamezno metodologijo za izpolnjevanje
posamezne priloge Priloge 3a do 16 tega pravilnika in njegov
sestavni del.
Zavezanec, ki na podlagi prvega odstavka 358. člena
Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št.
117/06) podatke v skladu z metodologijo, ki je Priloga 3 tega
pravilnika, predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), mora
podpisati izjavo, ki je v Prilogi 1 tega pravilnika, v kateri navede,
da ne prilaga navedenih podatkov, ker jih je predložil AJPES.
3. člen
Zavezanec predloži davčni obračun in podatke iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika v papirni obliki ali v
računalniški obliki. Navodilo za predložitev davčnega obračuna v računalniški obliki je Priloga 17 tega pravilnika in njegov
sestavni del.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
(Uradni list RS, št. 18/06).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 420-5/2006/15
Ljubljana, dne 26. januarja 2007
EVA 2006-1611-0208

dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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Priloga 1

OBRAýUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
Za obdobje od ……… do ………….
Zavezanec za davek: ……………………………………………………………………………
Sedež oziroma kraj poslovanja: ………………………………………………………………..
Davþna številka: ………………. ……………………

Matiþna številka: …………………...

Vrsta dejavnosti (po SKD): šifra: ……………………; naziv: ……………………………….
Vrsta pretežne dejavnosti: šifra: …………………….; naziv: ……………………………….
Davþni obraþun zavezanca rezidenta (oznaþite z obkrožitvijo): DA
Davþni obraþun zavezanca nerezidenta, za dobiþek poslovne enote (oznaþite z obkrožitvijo): DA
Davþni obraþun zavezanca iz 9. þlena ZDDPO-1 (oznaþite z obkrožitvijo): DA
Davþni obraþun zavezanca iz 54. þlena ZDDPO-1 (oznaþite z obkrožitvijo): DA
Davþni zavezanec opravlja poslovanje med povezanimi osebami po 12. þlenu ZDDPO-1
(obkrožite): DA

NE

Davþni zavezanec opravlja poslovanje med povezanimi osebami po 13. þlenu ZDDPO-1
(obkrožite): DA

NE

Davþni zavezanec opravlja poslovanje med povezanimi osebami po 13. þlenu ZDDPO-1, ki imajo
ugodnejši davþni položaj, opredeljen v þetrtem odstavku 13. þlena ZDDPO-1 (obkrožite): DA NE
Davþni zavezanec prejema ali daje posojila povezanim osebam po 15. þlenu ZDDPO-1
(obkrožite): DA

NE

Davþni zavezanec je uporabnik ekonomske cone (oznaþite z obkrožitvijo): DA
–

številka in datum izdaje odloþbe, davþni urad: ………………………………………………..

–

navedeni obraþun zadeva (vpišite ustrezno številko v skladu z metodologijo): ……

Naþin ugotavljanja davka (obkrožite in izpolnite):
–

individualno

–

skupinsko:
– številka in datum izdaje odloþbe, davþni urad: …………………………………….
– glavni zavezanec (firma in sedež): …………………………………………………….
– davþna številka: …………………………

–

skupinsko po 200. þlenu ZDavP (81. þlen ZDDPO-1):
– številka in datum izdaje odloþbe, davþni urad: …………………………………….
– predlagatelj (firma in sedež): ……………………………………………………….
– davþna številka predlagatelja: …………………………

MF-DURS obr. DDPO
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Uradni list Republike Slovenije

Priloga 1
Znesek v tolarjih brez stotinov

Zap. št. Postavka
PRIHODKI, ugotovljeni po raþunovodskih predpisih, od tega:
1.
Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vkljuþno z davþnim
1.1 odtegljajem
Popravek prihodkov na raven davþno priznanih prihodkov –
zmanjšanje (vsota 2.1 do 2.8)
2.
2.1 Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti
2.2 Zmanjšanje prihodkov za odpravo in porabo že obdavþenih rezervacij
Zmanjšanje prihodkov za že obdavþene prihodke zaradi odprave
2.3 nepotrebnih rezervacij
Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, þe se predhodna
2.4 oslabitev ni upoštevala
2.5 Izvzem prihodkov od udeležbe na dobiþku
Izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju
2.6 dvojnega obdavþevanja
Zmanjšanje prihodkov za oblikovane dodatne rezerve po 18. þlenu
2.7 ZFPPod
Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov v skladu z
2.8 19. a þlenom
Popravek prihodkov na raven davþno priznanih prihodkov –
poveþanje (vsota 3.1 do 3.4)
3.
3.1 Poveþanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami
Poveþanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami
3.2 rezidenti
3.3 Poveþanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam
3.4 Poveþanje prihodkov zaradi odprave nepotrebnih rezervacij
DAVýNO PRIZNANI PRIHODKI (1 – 2 + 3)
4.
5.
ODHODKI, ugotovljeni po raþunovodskih predpisih
Popravek odhodkov na raven davþno priznanih odhodkov –
zmanjšanje (vsota 6.1 do 6.35)
6.
6.1 Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti
6.2 Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami
Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami
6.3 rezidenti
6.4 Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb
Zmanjšanje odhodkov za oblikovane rezervacije na raþun dolgoroþno
6.5 vnaprej vraþunanih stroškov oziroma odhodkov
6.6 Zmanjšanje odhodkov iz naslova splošnega prevrednotenja kapitala
Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja sredstev in dolgov
(razen odhodkov prevrednotenja dolgov, terjatev, finanþnih naložb,
denarnih terjatev, ki se po SRS prevrednotujejo zaradi spremembe
valutnega teþaja) in za odhodke zaradi uporabe kapitalske metode
6.7 vrednotenja
Izvzem odhodkov, ki se nanašajo na izvzete prihodke od udeležbe na
6.8 dobiþku

MF-DURS obr. DDPO
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Priloga 1
Izvzem odhodkov, ki se nanašajo na izvzete prihodke na podlagi
mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavþevanja
Nepriznani odhodki za zneske, ki se obravnavajo kot naložbe
Nepriznani odhodki, ki imajo naravo udeležbe v dobiþku
Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let
Nepriznani odhodki za rezervacije za kritje možnih izgub
Nepriznani odhodki za stroške, ki se nanašajo na privatno življenje
6.14 (6.14.1 do 6.14.3)
Stroški, ki se nanašajo na privatno življenje lastnikov in povezanih
6.14.1 oseb
6.14.2 Stroški, ki se nanašajo na privatno življenje drugih oseb
6.14.3 Stroški ugodnosti, ki jih delavcem zagotavlja delodajalec
Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov in drugih
6.15 dajatev
6.16 Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izreþe pristojni organ
6.17 Nepriznani odhodki za davke
Nepriznani odhodki za obresti od nepravoþasno plaþanih davkov ali
6.18 drugih dajatev
Nepriznani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, doloþenih v
6.19 9. b toþki prvega odstavka 21. þlena
Nepriznani odhodki za podkupnine in druge oblike premoženjskih
6.20 koristi
6.21 Nepriznani odhodki za donacije
6.22 Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 20. þlenom
6.23 Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance
6.24 Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov nadzornega sveta
Zmanjšanje odhodkov za uþinke pri spremembi izbrane metode
6.25 vrednotenja zalog pred potekom petih let
6.26 Nepriznani odhodki za obresti od presežka posojil
Nepriznani odhodki za obraþunano amortizacijo, ki presega
amortizacijo, obraþunano po metodi enakomernega þasovnega
amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj, oziroma celotni znesek
6.27 davþno priznane amortizacije
6.28 Nepriznani odhodki za amortizacijo dokonþno amortiziranih sredstev
Nepriznani odhodki za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev,
katerih nabavna vrednost je bila predhodno odpisana in davþno
6.29 priznana
Nepriznani odhodki za posebne rezervacije pri bankah, ki presegajo
6.30 višino, doloþeno z zakonom, ki ureja banþništvo
Nepriznani odhodki za zavarovalno-tehniþne rezervacije, ki presegajo
6.31 višino ali zgornjo mejo, doloþeno z zakonom, ki ureja zavarovalništvo
6.32 Nepriznani odhodki za nagrade vajencem
6.33 Nepriznani odhodki za druga izplaþila v zvezi z zaposlitvijo
Nepriznani odhodki za plaþe in druga izplaþila v zvezi z zaposlitvijo, ki
6.34 se izplaþajo na podlagi udeležbe v dobiþku
Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugaþne odtujitve
6.35 sredstva pred dokonþno obraþunano amortizacijo za znesek razlike
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13

MF-DURS obr. DDPO
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Priloga 1

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6
8.
9.
10.

11.
11.1
11.2
11.3
11.4

11.5
12.

12.1
12.2

med amortizacijo, obraþunano za davþne namene in amortizacijo,
obraþunano za poslovne namene
Popravek odhodkov na raven davþno priznanih odhodkov –
poveþanje (vsota 7.1 do 7.6)
Poveþanje odhodkov za porabo rezervacij
Poveþanje odhodkov za odhodke prevrednotenja, ki se priznajo ob
prodaji oziroma odtujitvi sredstev in ob poravnavi oziroma odtujitvi
dolgov
Poveþanje odhodkov za predhodne odpise terjatev, ki niso bili davþno
priznani
Poveþanje odhodkov za odpis celotne nabavne vrednosti za
opredmetena osnovna sredstva
Poveþanje odhodkov za razliko pri amortizaciji, do zneska,
obraþunanega po metodi enakomernega þasovnega amortiziranja in na
podlagi predpisanih stopenj
Poveþanje odhodkov v primeru prodaje ali drugaþne odtujitve sredstva
pred dokonþno obraþunano amortizacijo za znesek razlike med
amortizacijo, obraþunano za poslovne namene in amortizacijo,
obraþunano za davþne namene
DAVýNO PRIZNANI ODHODKI (5 – 6 + 7)
RAZLIKA med davþno priznanimi prihodki in odhodki (4 – 8)
RAZLIKA med davþno priznanimi odhodki in prihodki (8 – 4)
Sprememba davþne osnove pri prehodu na nov naþin
raþunovodenja, pri spremembah raþunovodskih usmeritev,
popravkih napak in prevrednotenjih (11.1 – 11.2 + 11.3 – 11.4 +
11.5)
Poveþanje davþne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na
spremenjen naþin sestavljanja raþunovodskih poroþil, ki se vkljuþi v
davþno osnovo v tem obraþunu
Zmanjšanje davþne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na
spremenjen naþin sestavljanja raþunovodskih poroþil, ki se vkljuþi v
davþno osnovo v tem obraþunu
Poveþanje davþne osnove za znesek razlik zaradi sprememb
raþunovodskih usmeritev in popravkov napak
Zmanjšanje davþne osnove za znesek razlik zaradi sprememb
raþunovodskih usmeritev in popravkov napak
Poveþanje davþne osnove za znesek prevrednotovalnega popravka
kapitala (presežka iz prevrednotenja) zaradi prevrednotenja
gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni poslovni
izid
Poveþanje davþne osnove za predhodno uveljavljene davþne
olajšave (vsota 12.1 do 12.3)
Znesek izkorišþene davþne olajšave za znesek investicij, zaradi prodaje
oziroma odtujitve ali prenosa sredstev izven RS ali zaradi izgube
pravice do uporabe opredmetenega osnovnega sredstva pri finanþnem
najemu
Znesek izkorišþene davþne olajšave za novozaposlene delavce zaradi
predþasne prekinitve delovnega razmerja

MF-DURS obr. DDPO
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12.3
13.
14.
15.

15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
15.11
15.12
15.13
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Neporabljeni del investicijskih rezerv
DAVýNA OSNOVA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 – 10), þe > 0
DAVýNA IZGUBA (11 + 12 – 10), þe < 0
Zmanjšanje davþne osnove in davþne olajšave (vsota 15.1 do 15.13,
vendar najveþ do višine davþne osnove iz zap. št. 13)
Zmanjšanje davþne osnove za prejete obresti od kratkoroþnih in
dolgoroþnih vrednostnih papirjev, ki so jih do 8. aprila 1995 izdale
Republika Slovenija, obþine ali javna podjetja, ki so jih ustanovile
Republika Slovenija ali obþine
Pokrivanje izgube
Olajšava za investirani znesek v opremo in v neopredmetena
dolgoroþna sredstva
Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku drugega
odstavka 49. þlena
Regijska olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po drugem stavku
drugega odstavka 49. þlena
Olajšava za zaposlovanje pripravnikov in brezposelnih oseb
Olajšava za zaposlovanje doktorjev znanosti
Olajšava za zaposlovanje invalidov
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Olajšava za donacije – izplaþila za humanitarne, invalidske,
dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, kulturne,
ekološke in religiozne namene
Izplaþila politiþnim strankam in reprezentativnim sindikatom
Davþna ugodnost za zaþetno investicijo v ekonomski coni – vlaganja v
osnovna sredstva
Davþna ugodnost za odpiranje novih delovnih mest v ekonomski coni
OSNOVA ZA DAVEK (13 – 15)
DAVEK (zap. št. 16 krat ……. odstotkov)
Odbitek tujega davka
Poveþanje davka zaradi sprememb odbitka tujega davka
DAVýNA OBVEZNOST (17 – 18 + 19)
Zmanjšanje davþne obveznosti za plaþani znesek odtegnjenega davka
Vplaþane akontacije
OBVEZNOST ZA DOPLAýILO DAVKA (20 – 21 – 22), þe > 0
PREVEý VPLAýANE AKONTACIJE (20 – 21 – 22), þe < 0
OSNOVA ZA DOLOýITEV AKONTACIJE DAVKA
Akontacija
Meseþni obrok akontacije
Trimeseþni obrok akontacije
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Zneski v eurih s
centi

1031

Stran

1032 /

Št.

10 / 6. 2. 2007

Uradni list Republike Slovenije

Priloga 1
Sestavni del obraþuna so naslednje priloge (oznaþite z x):


Priloga 3 – Podatki iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida oziroma podatki iz drugih
ustreznih poroþil
Izjava (izpolnijo zavezanci v skladu z metodologijo, ki je Priloga 3):
Izjavljam, da ne prilagam podatkov, ki so navedeni kot Priloga 3 davþnega obraþuna, ker
so bili ti podatki predloženi Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve dne …………………….


















Priloga 3 a – Podatki za izraþun razlike, za katero se ob prehodu na MSRP oziroma
SRS (2006) preraþuna preneseni poslovni izid oziroma druga postavka kapitala (14. þlen
ZDDPO-1B in 98. þlen ZDDPO-2; priloga k zap. št. 11.1 in 11.2 obr. DDPO)
Priloga 4 – Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o
izogibanju dvojnega obdavþevanja (priloga k zap. št. 2.6 in 6.9 obr. DDPO)
Priloga 5 – Podatki v zvezi s pokrivanjem davþne izgube (29., 31., 42., 67. in 83. þlen
ZDDPO-1 ter tretji odstavek 17. þlena ZDDPO-1B; priloga k zap. št. 15.2 obr. DDPO)
Priloga 6 – Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje (prvi in tretji odstavek 49. þlena
ZDDPO-1 ter prvi odstavek 16. þlena ZDDPO-1B; priloga k zap. št. 15.3 obr. DDPO)
Priloga 7 a – Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (po prvem
stavku drugega odstavka 49. þlena ZDDPO-1; priloga k zap. št. 15.4 obr. DDPO)
Priloga 7 b – Podatki v zvezi z regijsko olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (po
drugem stavku drugega odstavka 49. þlena ZDDPO-1; priloga k zap. št. 15.5 obr. DDPO)
Priloga 8 – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje (50. þlen ZDDPO-1; priloga k
zap. št. 15.6, 15.7 in 15.8 obr. DDPO)
Priloga 9 – Podatki v zvezi z olajšavo za donacije (52. þlen ZDDPO-1; priloga k zap. št.
15.10 in 15.11 obr. DDPO)
Priloga 10 – Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka (priloga k zap. št. 18 obr. DDPO)
Priloga 11 – Podatki v zvezi s poveþanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka
(58. þlen ZDDPO-1; priloga k zap. št. 19 obr. DDPO)
Priloga 12 – Podatki v zvezi z vrednostnimi papirji
Priloga 13 – Podatki v zvezi z dolgoroþnimi rezervacijami
Priloga 14 – Podatki v zvezi z obrestmi med povezanimi osebami
Priloga 15 – Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi
osebami po 12. þlenu ZDDPO-1
Priloga 16 – Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi
osebami po 13. þlenu ZDDPO-1

Zahtevek za vraþilo davka po drugem odstavku 349. þlena ZDavP-1 (oznaþite z x):



Zahtevam vraþilo preveþ plaþane akontacije v znesku iz zap. št. 24
Preveþ plaþani znesek davka naj se šteje v naslednja plaþila

V/na ……………………, dne ……………….
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
DDPO – obraþun
PRAVNE PODLAGE:















ZDDPO-1: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno
preþišþeno besedilo)
ZDDPO-1B: Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
(Uradni list RS, št. 108/05)
ZDDPO-2: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06)
ZDDPO: Zakon o davku od dobiþka pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno
preþišþeno besedilo, 40/04 – ZDDPO-1, 58/04 – odl. US, 61/04 – odl. US)
ZDavP-1: Zakon o davþnem postopku (Uradni list RS, št. 21/06 – uradno preþišþeno besedilo
in 58/06 – popr.)
ZDavP-2: Zakon o davþnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06)
ZDavP: Zakon o davþnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 78/96 – odl. US, 87/97, 35/98
– odl. US, 82/98, 91/98, 1/99, 108/99, 37/01 – odl. US, 97/01, 14/03, 31/03 – odl. US, 33/03
– skl. US, 105/03 – odl. US, 109/04 – odl. US)
ZDoh-1: Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno preþišþeno besedilo in 69/06
– odl. US)
Pravilnik o izvajanju ZDDPO-1: Pravilnik o izvajanju zakona o davku od dohodkov pravnih
oseb (Uradni list RS, št. 49/04)
Pravilnik o uveljavljanju davþnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št.
79/06)
Uredba o davþni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 136/06)
ZFPPod: Zakon o finanþnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99)
ZPIZ-1: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 –
uradno preþišþeno besedilo in 69/06)
ZEC: Zakon o ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 45/98, 97/01, 110/02, 25/04)

SPLOŠNI PODATKI:
Davþni zavezanec – uporabnik ekonomske cone, ki ima odloþbo davþnega organa po 15. þlenu
ZEC, s katero mu je bila dodeljena davþna ugodnost po 20. þlenu ZEC, obkroži DA in navede
številko in datum odloþbe ter davþni urad, ki je odloþbo izdal. Davþni obraþun predloži posebej
za dejavnosti, ki jih opravlja v ekonomski coni (v obrazec vpiše oznako 1), in za dejavnosti, ki jih
opravlja izven ekonomske cone (oznaka 2), ter skupaj za celotno poslovanje (oznaka 3).
OBRAýUN DAVKA:
Zap. št.
1.
1.1

2.

Metodologija
Znesek prihodkov, ugotovljenih v izkazu poslovnega izida oziroma v drugem
ustreznem letnem poroþilu, na podlagi zakona in uvedenih raþunovodskih standardov,
ki so v skladu z zakonom
Znesek dohodkov, izkazanih v zap. št. 1, od katerih je bil odtegnjen davek na viru,
vkljuþno z davþnim odtegljajem (55. þlen ZDDPO-1 oziroma prvi in drugi odstavek
73. þlena v povezavi s tretjim odstavkom 73. þlena in 7. þlenom Pravilnika o izvajanju
ZDDPO-1)
Skupni znesek zmanjšanja prihodkov, izkazanih v zap. št. 1, za posamezne vrste
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2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6
2.7

2.8

3.
3.1
3.2
3.3

3.4

4.
5.

prihodkov iz zap. št. 2.1 do 2.8
Zavezanec, ki je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti in v skladu z 9.
þlenom ZDDPO-1 uveljavlja oprostitev davka (z oznako v splošnem delu obrazca, da
je to davþni obraþun zavezanca iz 9. þlena ZDDPO-1), vpiše znesek prihodkov iz
opravljanja dejavnosti, ki ni pridobitna (del prihodkov, izvzet iz obdavþitve v skladu z
19. þlenom ZDDPO-1)
Znesek prihodkov pri odpravi in porabi rezervacij, ki predhodno niso bile priznane
oziroma so bile obdavþene že ob njihovem oblikovanju (drugi in tretji odstavek 16.
þlena ZDDPO-1 v povezavi s prvim odstavkom tega þlena in 82. þlena ZDDPO-1 v
povezavi s 23. þlenom ZDDPO)
Znesek prihodkov, ki se nanaša na postopno odpravo tistih nepotrebnih rezervacij, ki
so bile po ZDDPO-1 zavezancu predhodno priznane kot odhodek in ki jih je
zavezanec v skladu s þetrtim odstavkom 16. þlena ZDDPO-1 vkljuþil med prihodke v
celoti v prvem letu odprave teh rezervacij
Znesek prihodkov pri odpravi oslabitve, ki se v skladu z drugim odstavkom 17. þlena
ZDDPO-1 izvzamejo iz obdavþitve, þe predhodna oslabitev ni bila upoštevana
Znesek prihodkov od udeležbe na dobiþku, ki se nanaša na prejete dividende oziroma
druge deleže iz dobiþka, ob izpolnjevanju pogojev v skladu z 18. þlenom ZDDPO-1 in
prvim poglavjem Pravilnika o izvajanju ZDDPO-1; zavezanec mora v zvezi z
navedenim izvzetjem prihodkov iz davþne osnove kot sestavni del davþnega obraþuna
predložiti tudi predpisana dokazila iz 353. þlena ZDavP-1
Znesek prihodkov, izvzetih iz obdavþitve na podlagi mednarodne pogodbe o
izogibanju dvojnega obdavþevanja (metoda izvzetja)
Zavezanec, ki med prihodki pod zap. št. 1 izkaže prihodke zaradi odpisa vseh oziroma
dela obveznosti v skladu s pogoji potrjene prisilne poravnave po ZFPPod, vpiše del
zneska teh prihodkov v višini dodatno oblikovanih rezerv po drugem odstavku 18.
þlena ZFPPod
Znesek prihodkov, ki v tekoþem ali predhodnih davþnih obdobjih kot nepriznani
odhodki, doloþeni v 6., 7. in 9. a toþki prvega odstavka 21. þlena ZDDPO-1, niso
zmanjševali davþne osnove in ki se izvzamejo iz davþne osnove v tekoþem davþnem
obdobju v skladu z 19. a þlenom ZDDPO-1
Skupni znesek poveþanja prihodkov iz zap. št. 1 glede na doloþbe ZDDPO-1 (zap. št.
3.1 do 3.4)
Znesek prilagoditve (poveþanja) prihodkov pri transfernih cenah s povezanimi
osebami iz 12. þlena ZDDPO-1, ki se opravi najmanj do višine, ugotovljene z
upoštevanjem primerljivih tržnih cen
Znesek prilagoditve (poveþanja) prihodkov pri transfernih cenah s povezanimi
osebami rezidenti iz 13. þlena ZDDPO-1, þe je zato nastopilo znižanje celotnega
davþnega uþinka
Znesek prilagoditve (poveþanja) prihodkov od obresti na dana posojila povezanim
osebam, ki se, þe so bile obresti obraþunane po nižji obrestni meri ali sploh niso bile
obraþunane, opravi najmanj do višine, ugotovljene z upoštevanjem zadnje objavljene,
ob þasu odobritve posojila priznane obrestne mere (prvi in tretji odstavek 15. þlena
ZDDPO-1)
Znesek poveþanja prihodkov od odprave nepotrebnih rezervacij, ki so bile po
ZDDPO-1 zavezancu predhodno priznane kot odhodek in ki se v skladu s þetrtim
odstavkom 16. þlena ZDDPO-1, þe se odpravljajo kot nepotrebne, vštejejo v davþno
osnovo kot prihodek v celoti v prvem letu odprave
Izraþun v obrazcu
Znesek odhodkov, ugotovljenih v izkazu poslovnega izida oziroma v drugem
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6.
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

6.9
6.10

6.11

6.12

ustreznem letnem poroþilu, na podlagi zakona in uvedenih raþunovodskih standardov,
ki so v skladu z zakonom
Skupni znesek zmanjšanja odhodkov, izkazanih v zap. št. 5, za zneske, ki se ne
priznajo kot odhodki (vsota zap. št. 6.1 do 6.35)
V povezavi z zap. št. 2.1 se vpiše znesek dejanskih ali sorazmernih stroškov, ki se
nanašajo na opravljanje nepridobitne dejavnosti (del odhodkov, izvzet iz obdavþitve v
skladu z 19. þlenom ZDDPO-1)
Znesek prilagoditve (zmanjšanja) odhodkov pri transfernih cenah s povezanimi
osebami iz 12. þlena ZDDPO-1, tako da so odhodki upoštevani najveþ do višine,
ugotovljene z upoštevanjem primerljivih tržnih cen
Znesek prilagoditve (zmanjšanja) odhodkov pri transfernih cenah s povezanimi
osebami rezidenti iz 13. þlena ZDDPO-1, þe je zato nastopilo znižanje celotnega
davþnega uþinka
Znesek prilagoditve (zmanjšanja) odhodkov za obresti na prejeta posojila od
povezanih oseb, ki se, þe so bile obresti obraþunane po višji obrestni meri, opravi tako,
da so odhodki za obresti upoštevani najveþ do višine, ugotovljene z upoštevanjem
zadnje objavljene, ob þasu odobritve posojila priznane obrestne mere (drugi in tretji
odstavek 15. þlena ZDDPO-1)
Znesek zmanjšanja odhodkov pri oblikovanju rezervacij na raþun dolgoroþno vnaprej
vraþunanih stroškov oziroma odhodkov, ki se ne priznajo v skladu s prvim in tretjim
odstavkom 16. þlena ZDDPO-1 pri ugotavljanju davþne osnove
Znesek zmanjšanja odhodkov za odhodke prevrednotenja, ki je posledica spremembe
kupne moþi domaþe valute in ki se po slovenskih raþunovodskih standardih opravi na
koncu poslovnega leta pri kapitalu (nepriznani odhodki v skladu s prvim odstavkom
17. þlena ZDDPO-1)
Znesek zmanjšanja odhodkov v skladu z drugim odstavkom 17. þlena ZDDPO-1 za
odhodke prevrednotenja sredstev in dolgov (brez upoštevanja odhodkov zaradi
prevrednotenja dolgov, terjatev, finanþnih naložb in denarnih terjatev, ki se po
slovenskih raþunovodskih standardih prevrednotujejo zaradi spremembe valutnega
teþaja) in za odhodke zaradi uporabe kapitalske metode vrednotenja finanþnih naložb
Zavezanec, ki je udeležen v kapitalu oziroma pri upravljanju druge osebe in ki je pri
ugotavljanju davþne osnove v skladu z 18. þlenom ZDDPO-1 iz obdavþitve izvzel
prihodke od udeležbe na dobiþku, vpiše znesek odhodkov, ki se nanašajo na udeležbo,
vkljuþno s stroški v zvezi z izdano banþno garancijo (peti odstavek 18. þlena ZDDPO1 ter 5. þlen in þetrti odstavek 6. þlena Pravilnika o izvajanju ZDDPO-1)
Znesek odhodkov, ki se nanašajo na prihodke iz zap. št. 2.6, izvzete iz obdavþitve na
podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavþevanja
Iz odhodkov pod zap. št. 5 se izvzamejo morebiti vkljuþeni zneski, ki se obravnavajo
kot naložbe in ne kot odhodki, zlasti za pridobitev in izboljšanje zemljišþa, za
pridobitev, izboljšanje, obnovo in rekonstrukcijo osnovnih sredstev, ki poveþujejo
nabavno vrednost osnovnih sredstev oziroma zmanjšujejo popravek vrednosti
osnovnih sredstev, za materialne pravice, delnice in deleže gospodarskih družb ter za
druge finanþne naložbe in druga sredstva (1. toþka prvega odstavka 21. þlena ZDDPO1)
Zneski, ki se obravnavajo kot delitev dobiþka, zlasti za dividende in druge dohodke,
podobne dividendam, za rezerve iz dobiþka, za nagrade upravi in þlanom nadzornega
sveta zavezanca, ki imajo naravo udeležbe v dobiþku (2. toþka prvega odstavka 21.
þlena ZDDPO-1)
Znesek odhodkov, ki se nanaša na pokrivanje izgub iz preteklih let (3. toþka prvega
odstavka 21. þlena ZDDPO-1)
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6.13
6.14

6.15
6.16
6.17

6.18
6.19

6.20
6.21
6.22

6.23
6.24
6.25

6.26
6.27

6.28

Znesek odhodkov pri oblikovanih rezervacijah za kritje možnih izgub (4. toþka prvega
odstavka 21. þlena ZDDPO-1)
Znesek stroškov, ki se nanašajo na privatno življenje lastnikov zavezanca, povezanih
oseb in drugih oseb ter delavcev, kakor so glede na posamezen primer stroški za
zabavo, oddih, šport in rekreacijo, vkljuþno s pripadajoþim davkom na dodano
vrednost (5. toþka prvega odstavka 21. þlena ZDDPO-1). V zap. št. 6.14.1, 6.14.2 in
6.14.3 se navedeni znesek dodatno razþleni v skladu s 1., 2. in 3. toþko drugega
odstavka 21. þlena ZDDPO-1
Znesek stroškov prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev (6. toþka prvega odstavka
21. þlena ZDDPO-1)
Znesek kazni, ki jih izreþe pristojni organ (7. toþka prvega odstavka 21. þlena
ZDDPO-1)
Znesek odhodkov za davke, vkljuþno z davkom, ki se pobira po ZDDPO-1, z davkom
na dodano vrednost, ki ga je zavezanec uveljavil kot odbitek davka v skladu z
zakonom o davku na dodano vrednost, in z davki, ki jih je plaþal družbenik kot fiziþna
oseba (8. toþka prvega odstavka 21. þlena ZDDPO-1)
Znesek obresti od nepravoþasno plaþanih davkov ali drugih dajatev (9.a toþka prvega
odstavka 21. þlena ZDDPO-1)
Znesek obresti od posojil, prejetih od oseb, ki imajo sedež ali prebivališþe v državah z
ugodnejšim davþnim okoljem, za katere veljajo države (razen držav þlanic EU), v
katerih je splošna nominalna stopnja obdavþitve dobiþka nižja od 12,5 odstotka (9. b
toþka prvega odstavka 21. þlena ZDDPO-1)
Znesek odhodkov, ki se nanaša na podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi,
dane fiziþnim ali pravnim osebam (10. toþka prvega odstavka 21. þlena ZDDPO-1)
Znesek odhodkov, ki se nanaša na sredstva z naravo donacij, dana fiziþnim ali
pravnim osebam (11. toþka prvega odstavka 21. þlena ZDDPO-1)
Znesek drugih odhodkov, ki se ne priznajo v skladu z 20. þlenom ZDDPO-1 in þe niso
neposredno navedeni v 21. þlenu tega zakona, zlasti pri odhodkih, ki niso v skladu z
obiþajno poslovno prakso, þe niso obiþajni pri poslovanju v posamezni dejavnosti
glede na pretekle in druge izkušnje in na primerjavo z drugimi dejavnostmi ter dejstvi
in okolišþinami, ter znesek premije, ki se ne prizna kot odhodek v skladu s tretjim
odstavkom 10. þlena Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za
javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03).
Znesek nepriznanih odhodkov v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance (22. þlen
ZDDPO-1)
Znesek nepriznanih odhodkov v višini 50 odstotkov stroškov nadzornega sveta (22.
þlen ZDDPO-1)
Znesek zmanjšanja odhodkov porabljenih oziroma prodanih zalog za uþinke pri
spremembi izbrane metode vrednotenja zalog pred potekom petih let; navedeno
zmanjšanje se opravi za znesek preseganja dejansko obraþunanih odhodkov nad
zneskom, ki se ugotovi v skladu z izbrano metodo vrednotenja zalog (24. þlen
ZDDPO-1)
Znesek odhodkov za obresti od presežka posojil, ki se ne priznajo v skladu s 25. in 78.
þlenom ZDDPO-1
Znesek obraþunane amortizacije, ki presega amortizacijo, obraþunano po metodi
enakomernega þasovnega amortiziranja in z uporabo predpisanih najvišjih letnih
amortizacijskih stopenj, oziroma celotni znesek davþno priznane amortizacije v skladu
s 26. þlenom ZDDPO-1
Znesek obraþunane amortizacije od dokonþno amortiziranih sredstev, ki se ne prizna
kot odhodek v skladu s šestim odstavkom 26. þlena ZDDPO-1
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6.29
6.30
6.31
6.32
6.33

6.34
6.35

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

8.
9.
10.

Znesek amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev, katerih nabavna vrednost je bila
predhodno odpisana in davþno priznana v skladu s petim odstavkom 26. þlena
ZDDPO-1
Znesek posebnih rezervacij pri bankah, presegajoþih višino, doloþeno z zakonom, ki
ureja banþništvo (prvi odstavek 27. þlena ZDDPO-1)
Znesek zavarovalno-tehniþnih rezervacij pri zavarovalnicah, presegajoþih višino ali
zgornjo mejo, doloþeno z zakonom, ki ureja zavarovalništvo (drugi odstavek 27. þlena
ZDDPO-1)
Vpišejo se zneski nagrad vajencem, ki niso obraþunane v skladu z zakonom
(nepriznani odhodki v skladu s tretjim odstavkom 28. þlena ZDDPO-1)
Vpišejo se zneski drugih izplaþil v zvezi z zaposlitvijo (regres za letni dopust,
jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoþi, povraþila stroškov
v zvezi z delom, kakor so stroški prehrane med delom, prevoza na delo in z dela,
terenski dodatek, nadomestilo za loþeno življenje in povraþila stroškov na službenem
potovanju, ki zajemajo dnevnice, povraþila stroškov prevoza, vkljuþno s povraþilom
stroškov za uporabo delojemalþevega osebnega vozila za službene namene in
povraþilo stroškov za prenoþišþe), ki presegajo višino, predpisano z Uredbo o višini
povraþil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davþno
osnovo (nepriznani odhodki v skladu s þetrtim odstavkom 28. þlena ZDDPO-1)
Znesek plaþ in drugih izplaþil v zvezi z zaposlitvijo, ki se izplaþajo na podlagi
udeležbe v dobiþku (nepriznani odhodki v skladu s petim odstavkom 28. þlena
ZDDPO-1)
Za sredstvo, za katero je bila za poslovne namene obraþunana nižja amortizacija od
amortizacije, ki je bila upoštevana kot odhodek pri obraþunu davka, se v primeru
prodaje ali drugaþne odtujitve sredstva pred dokonþno obraþunano amortizacijo vpiše
znesek razlike med amortizacijo, obraþunano za davþne namene in amortizacijo,
obraþunano za poslovne namene (sedmi odstavek 26. þlena ZDDPO-1)
Skupni znesek poveþanja odhodkov iz zap. št. 5 glede na doloþbe ZDDPO-1 (vsota
zap. št. 7.1 do 7.6)
Znesek predhodno nepriznanih odhodkov za oblikovane rezervacije, ki se priznajo ob
porabi rezervacij (drugi in tretji odstavek 16. þlena ZDDPO-1 v povezavi s prvim
odstavkom tega þlena in 82. þlen ZDDPO-1 v povezavi s 23. þlenom ZDDPO)
Znesek predhodno nepriznanih odhodkov prevrednotenja, ki se priznajo ob prodaji
oziroma odtujitvi sredstev in ob poravnavi oziroma odtujitvi dolgov (tretji odstavek
17. þlena ZDDPO-1)
Znesek poveþanja odhodkov za predhodne odpise terjatev, ki niso bili davþno priznani
(23. þlen ZDDPO-1)
Znesek odpisa nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev iz petega odstavka
26. þlena ZDDPO-1, ki se prizna kot odhodek v celoti ob prenosu v uporabo
Znesek poveþanja odhodkov za razliko med amortizacijo, obraþunano po metodi
enakomernega þasovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj v skladu s
26. þlenom ZDDPO-1 ter amortizacijo, obraþunano za poslovne potrebe
Za sredstvo, za katero je bila za poslovne namene obraþunana višja amortizacija od
amortizacije, ki je bila upoštevana kot odhodek pri obraþunu davka, se v primeru
prodaje ali drugaþne odtujitve sredstva pred dokonþno obraþunano amortizacijo vpiše
znesek razlike med amortizacijo, obraþunano za poslovne namene in amortizacijo,
obraþunano za davþne namene (sedmi odstavek 26. þlena ZDDPO-1)
Izraþun v obrazcu
Izraþun v obrazcu
Izraþun v obrazcu
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Izraþun v obrazcu. V skladu s prehodno doloþbo 98. þlena ZDDPO-2, ki se uporablja
tudi že pri sestavi davþnega obraþuna za leto 2006, se pri prehodu na nov naþin
sestavljanja raþunovodskih poroþil po 14. þlenu ZDDPO-1B dodatno oblikovanje ali
odprava rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine štejejo kot
spremembe raþunovodskih usmeritev zavezanca po 14. þlenu ZDDPO-2 oziroma po
prvem odstavku 11.a þlena ZDDPO-1. Navedeno je treba upoštevati pri izpolnjevanju
zap. št. 11.1 in 11.2 – poveþanje oziroma zmanjšanje davþne osnove za znesek razlik
zaradi prilagoditev in preraþunov, nastalih ob prehodu na spremenjen naþin
sestavljanja raþunovodskih poroþil, ter pri izpolnjevanju zap. št. 11.3 in 11.4 –
poveþanje oziroma zmanjšanje davþne osnove pri spremembah raþunovodskih
usmeritev
Poveþanje davþne osnove za znesek razlik zaradi prilagoditev in preraþunov, nastalih
ob prehodu na spremenjen naþin sestavljanja raþunovodskih poroþil, pri prehodih,
doloþenih z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, oziroma drugim zakonom, ki
doloþa prehod na spremenjen naþin sestavljanja raþunovodskih poroþil, ki poveþujejo
preneseni poslovni izid in se vkljuþijo v davþno osnovo v tem obraþunu (14. þlen
ZDDPO-1B)
Zmanjšanje davþne osnove za znesek razlik zaradi prilagoditev in preraþunov, nastalih
ob prehodu na spremenjen naþin sestavljanja raþunovodskih poroþil, pri prehodih,
doloþenih z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, oziroma drugim zakonom, ki
doloþa prehod na spremenjen naþin sestavljanja raþunovodskih poroþil, ki znižujejo
preneseni poslovni izid in se vkljuþijo v davþno osnovo v tem obraþunu (14. þlen
ZDDPO-1B)
Poveþanje davþne osnove za znesek razlik zaradi preraþunov, opravljenih zaradi
sprememb raþunovodskih usmeritev in popravkov napak, pri obdavþljivih prihodkih in
davþno priznanih odhodkih (prvi odstavek 11. a þlena ZDDPO-1 in 98. þlen ZDDPO2)
Zmanjšanje davþne osnove za znesek razlik zaradi preraþunov, opravljenih zaradi
sprememb raþunovodskih usmeritev in popravkov napak, pri obdavþljivih prihodkih in
davþno priznanih odhodkih (prvi odstavek 11. a þlena ZDDPO-1 in 98. þlen ZDDPO2)
Poveþanje davþne osnove za znesek prevrednotovalnega popravka kapitala (presežka
iz prevrednotenja), ki je posledica prevrednotenja gospodarskih kategorij in ga je
zavezanec v letu, za katero se sestavlja ta obraþun, prenesel neposredno v preneseni
poslovni izid ali drugo kapitalsko postavko (drugi odstavek 11. a þlena ZDDPO-1)
Izraþun v obrazcu
Poveþanje davþne osnove v skladu s þetrtim in petim odstavkom 49. þlena in 74.
þlenom ZDDPO-1 za znesek predhodno uveljavljene investicijske davþne olajšave
zaradi predþasne prodaje oziroma odtujitve ali prenosa sredstev izven RS ali zaradi
izgube pravice do uporabe opredmetenega osnovnega sredstva pri finanþnem najemu
Poveþanje davþne osnove v skladu s tretjim odstavkom 50. þlena in s 74. þlenom
ZDDPO-1 za znesek predhodno uveljavljene davþne olajšave za novozaposlene
delavce zaradi predþasne prekinitve delovnega razmerja
Poveþanje davþne osnove v skladu s 74. þlenom ZDDPO-1 za neporabljeni del
investicijskih rezerv
Izraþun v obrazcu
Izraþun v obrazcu
Izraþun v obrazcu
Zmanjšanje davþne osnove v skladu s 85. þlenom ZDDPO-1 v povezavi s 65. c
þlenom ZDDPO za znesek obraþunanih prejetih obresti od kratkoroþnih in
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15.9

15.10

15.11
15.12

dolgoroþnih vrednostnih papirjev, kakor so jih do 8. aprila 1995 izdale Republika
Slovenija, obþine ali javna podjetja, ki so jih ustanovile Republika Slovenija ali obþine
Zmanjšanje davþne osnove za znesek pokrivanja davþne izgube v skladu z 29. in 83.
þlenom ZDDPO-1 in tretjim odstavkom 17. þlena ZDDPO-1B
Vpiše se znesek zmanjšanja davþne osnove v višini 20 odstotkov v Sloveniji
investiranega zneska v opremo, razen v osebna motorna vozila ter razen v pohištvo in
pisarniško opremo brez raþunalniške opreme, in neopredmetena dolgoroþna sredstva v
skladu s prvim in tretjim odstavkom 49. þlena ZDDPO-1 ter prvim odstavkom 16.
þlena ZDDPO-1B
Zmanjšanje davþne osnove v višini 20 odstotkov vlaganj v raziskave in razvoj v
skladu s prvim stavkom drugega odstavka in tretjim odstavkom 49. þlena ZDDPO-1
ter Pravilnikom o uveljavljanju davþnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj.
Davþni zavezanec, ki uveljavlja navedeno olajšavo, poleg Priloge 7a kot sestavni del
davþnega obraþuna predloži Obrazec za uveljavljanje davþnih olajšav za vlaganja v
raziskave in razvoj, ki je doloþen s Pravilnikom o uveljavljanju davþnih olajšav za
vlaganja v raziskave in razvoj. Pod to zaporedno številko se vkljuþi tudi neizkorišþen
del dodatne davþne olajšave za vlaganje v opremo za raziskave in razvoj (znesek iz
stolpca 9 priloge 7 obraþuna DDPO preteklega obdobja)
Zmanjšanje davþne osnove v višini 10 oziroma 20 odstotkov vlaganj v raziskave in
razvoj v skladu z drugim stavkom drugega odstavka in tretjim odstavkom 49. þlena
ZDDPO-1 ter Uredbo o davþni regijski olajšavi za raziskave in razvoj. Davþni
zavezanec, ki uveljavlja regijsko olajšavo, poleg Priloge 7b kot sestavni del davþnega
obraþuna predloži Obrazec za uveljavljanje davþne regijske olajšave za vlaganja v
raziskave in razvoj, ki je doloþen z Uredbo o davþni regijski olajšavi za raziskave in
razvoj. V skladu s to Uredbo lahko davþno regijsko olajšavo uveljavljajo le mikro,
majhna in srednje velika podjetja. Pravna podlaga je Uredba Komisije (ES) št.
70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi þlenov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoþi za
majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10, z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi
spremembami)
Zmanjšanje davþne osnove za del plaþ novozaposlenih delavcev v skladu s prvim
odstavkom 50. þlena ZDDPO-1 in 74. þlenom ZDDPO-1
Zmanjšanje davþne osnove za del plaþ novozaposlenih oseb z doktoratom znanosti, ki
se prizna zavezancu – gospodarski družbi v skladu z drugim odstavkom 50. þlena
ZDDPO-1
Zmanjšanje davþne osnove za del plaþ zaposlenih invalidov, ki se prizna kot davþna
olajšava v skladu s þetrtim in petim odstavkom 50. þlena ZDDPO-1
Znesek plaþanih premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, priznanih
kot davþna olajšava v skladu z 51. þlenom ZDDPO-1 zavezancu – delodajalcu, ki
financira pokojninski naþrt kolektivnega zavarovanja in izpolnjuje pogoje iz 302. do
305. þlena ZPIZ-1
Znesek izplaþil v denarju ali v naravi za humanitarne, invalidske, dobrodelne,
znanstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene,
ki so bila izplaþana rezidentom Slovenije po posebnih predpisih, ustanovljenih za
opravljanje navedenih dejavnosti; znesek navedenih izplaþil se prizna najveþ do
zneska, ki ustreza 0,3 odstotka obdavþenih prihodkov zavezanca (prvi in tretji
odstavek 52. þlena ZDDPO-1)
Znesek izplaþil v denarju ali v naravi politiþnim strankam in reprezentativnim
sindikatom, vendar najveþ do zneska, ki je enak trikratni povpreþni meseþni plaþi na
zaposlenega pri zavezancu (drugi in tretji odstavek 52. þlena ZDDPO-1)
Znesek davþne ugodnosti za zaþetno investicijo, ki se nanaša na vlaganja v osnovna
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sredstva, v skladu z 2. toþko 20. þlena ZEC v povezavi s 15. in 20. a þlenom ZEC na
podlagi odloþbe davþnega organa
Znesek davþne ugodnosti za odpiranje novih delovnih mest v ekonomski coni v skladu
s 3. toþko 20. þlena ZEC v povezavi s 15. ter 20. a in 20. b þlenom ZEC na podlagi
odloþbe davþnega organa
Izraþun v obrazcu
Znesek iz zap. št. 16, pomnožen s stopnjo davka 25 odstotkov (53. þlen ZDDPO-1)
oziroma 0 odstotkov (54. þlen ZDDPO-1) oziroma s stopnjo davka v skladu s 1. toþko
20. þlena ZEC za dejavnost, ki jo uporabnik ekonomske cone opravlja v ekonomski
coni
Znesek odbitka tujega davka, ki ga je zavezanec plaþal od dohodkov iz virov izven
Slovenije na dohodke iz virov izven Slovenije, vkljuþene v njegovo davþno osnovo;
znesek odbitka tujega davka se izraþuna in uveljavlja v skladu z doloþbami 55., 56.,
57., 59. in 60. þlenom ZDDPO-1
Znesek poveþanja davka za razliko med predhodno priznanim odbitkom tujega davka
in odbitkom, ki bi bil možen ob upoštevanju naknadnih sprememb odbitka tujega
davka (58. þlen ZDDPO-1)
Izraþun v obrazcu
Znesek zmanjšanja davþne obveznosti za znesek odtegnjenega davka (tretji odstavek
73. þlena ZDDPO-1 in 7. þlen Pravilnika o izvajanju ZDDPO-1)
Znesek plaþane akontacije davka za davþno obdobje (tretji odstavek 62. þlena
ZDDPO-1)
Izraþun v obrazcu
Izraþun v obrazcu
Znesek davþne osnove iz zap. št. 16, preraþunan na letno osnovo, þe se davþni obraþun
nanaša na krajše obdobje
Znesek iz zap. št. 25, pomnožen s 25 odstotki (53. þl. ZDDPO-1) oziroma z 0 odstotki
(54. þl. ZDDPO-1) in preraþunan v eure po menjalnem razmerju 239,640 tolarjev za
euro, z zaokrožitvijo na najbližji cent; za zavezanca, ki je tudi uporabnik ekonomske
cone, se višina akontacije doloþi glede na višino letne osnove za celotno poslovanje
Znesek iz zap. št. 26, deljen z 12, þe je zap. št. 26 veþja od 400 eurov (drugi odstavek
371. þlena ZDavP-2)
Znesek iz zap. št. 26, deljen s 4, þe zap. št. 26 ne presega 400 eurov (drugi odstavek
371. þlena ZDavP-2)
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Priloga 3
METODOLOGIJA ZA PREDLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA, IZKAZA
POSLOVNEGA IZIDA OZIROMA PODATKOV IZ DRUGIH USTREZNIH POROýIL
Zavezanci morajo v davþnem obraþunu predložiti tudi naslednje priloge, kakor je doloþeno v
nadaljevanju:
1. Zavezanci, ki so gospodarske družbe, vkljuþno z bankami, zavarovalnicami in
investicijskimi skladi, predložijo davþni upravi podatke iz:
– bilance stanja,
– izkaza poslovnega izida,
– izkaza bilanþnega dobiþka/bilanþne izgube,
izdelane na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe, in na podlagi raþunovodskih
standardov, na obrazcih, kakor jih predpisuje organizacija, pooblašþena za obdelovanje in
objavljanje podatkov.
2. Zavezanci, ki so društva, predložijo davþni upravi podatke iz:
– bilance stanja,
– izkaza poslovnega izida,
izdelane na podlagi Zakona o društvih oziroma Zakona o invalidskih organizacijah in na podlagi
raþunovodskih standardov, na obrazcih, kakor jih predpisuje organizacija, pooblašþena za
obdelovanje in objavljanje podatkov.
3. Zavezanci, ki so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljeni za opravljanje nepridobitne
dejavnosti, predložijo davþni upravi podatke iz:
– bilance stanja,
– izkaza prihodkov in odhodkov,
izdelane na podlagi Zakona o raþunovodstvu in na podlagi raþunovodskih standardov, na
obrazcih, kakor jih predpisuje organizacija, pooblašþena za obdelovanje in objavljanje podatkov.
4. Zavezanci, pravne osebe javnega prava, predložijo davþni upravi podatke na obrazcih, ki so
predpisani s Pravilnikom o sestavljanju letnih poroþil za proraþun, proraþunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (v nadaljevanju Pravilnik):
– bilanco stanja (priloga 1 Pravilnika),
– izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov (priloga 2 Pravilnika)
oziroma izkaz prihodkov in odhodkov – doloþenih uporabnikov (priloga 3
Pravilnika),
– izkaz prihodkov in odhodkov doloþenih dejavnosti uporabnikov po vrstah
dejavnosti (priloga 3B Pravilnika) – samo doloþeni uporabniki,
izdelane na podlagi Zakona o raþunovodstvu in na podlagi raþunovodskih standardov in jih osebe
javnega prava predlagajo organizaciji, pooblašþeni za obdelovanje in objavljanje podatkov.
V skladu s prvim odstavkom 358. þlena Zakona o davþnem postopku (Uradni list RS, št.
117/2006 – ZDavP-2) lahko zavezanec, ki je obravnavane podatke predložil AJPES, predloži
davþnemu organu davþni obraþun brez teh podatkov, þe se podatki, ki jih je zavezanec predložil
AJPES, nanašajo na enako obdobje, kot je obdobje, za katero zavezanec predlaga davþni obraþun.
V tem primeru mora zavezanec v davþnem obraþunu izpolniti izjavo, da ne prilaga navedenih
podatkov, ker jih je predložil AJPES, z navedbo datuma predložitve teh podatkov AJPES. ýe
zavezanec predlaga davþni obraþun za davþno obdobje, ki ni enako koledarskemu letu, mora
predložiti podatke iz prejšnjega odstavka davþni upravi skupaj z davþnim obraþunom, pri þemer
se upošteva zadnji odstavek te metodologije.

MF-DURS obr. DDPO

1041

Stran

1042 /

Št.

10 / 6. 2. 2007

Uradni list Republike Slovenije

Priloga 3

Zavezanci na navedenih obrazcih predložijo podatke, ki se nanašajo na davþno obdobje, za katero
predlagajo obraþun davka od dohodkov pravnih oseb. ýe davþno obdobje, za katero se predlaga
obraþun davka od dohodka pravnih oseb, ni enako koledarskemu letu, se v naslovu obrazcev
ustrezno popravi obdobje, na katero se nanašajo podatki (npr. od 1. 3. 2005 do 28. 2. 2006).
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Priloga 3a
Zavezanec za davek: ……………………………………………….
Davþna številka: ……………….

PODATKI ZA IZRAýUN RAZLIKE, ZA KATERO SE OB PREHODU NA MSRP OZIROMA
SRS (2006) PRERAýUNA PRENESENI POSLOVNI IZID OZIROMA DRUGA POSTAVKA
KAPITALA (14. þlen ZDDPO-1B in 98. þlen ZDDPO-2)
TABELA A: Izraþun razlike, za katero se preraþuna preneseni poslovni izid
Zap. št. Vrsta postavke, ki se preraþuna
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
7.1
8.
9.
10.

11.
12.
12.1
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Odprava celotnega slabega imena
Preraþun – poveþanje vrednosti dolgoroþnih in kratkoroþnih finanþnih naložb,
razvršþenih med finanþna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, na njihovo pošteno vrednost
Odprava pred 1. januarjem 2006 oblikovanega posebnega prevrednotovalnega
popravka kapitala iz naslova prevrednotenj dolgoroþnih in kratkoroþnih finanþnih
naložb, razvršþenih med finanþna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida
Poveþanje prenesenega poslovnega izida za preraþun dolgoroþnih in kratkoroþnih
finanþnih naložb v odvisna, skupaj obvladovana in pridružena podjetja na izvirno
nabavno vrednost, þe je podjetje te finanþne naložbe vrednotilo po kapitalski
metodi in za uþinke prevrednotenj poveþevalo finanþne odhodke
Poveþanje prenesenega poslovnega izida zaradi odprave dolgoroþnih rezervacij
Druga poveþanja prenesenega poslovnega izida
Skupaj poveþanja prenesenega poslovnega izida (vsota 1 do 6), od tega:
Znesek, ki ne poveþuje davþne osnove
Oslabitev dobrega imena
Preraþun – zmanjšanje vrednosti dolgoroþnih in kratkoroþnih finanþnih naložb,
razvršþenih med finanþna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, na njihovo pošteno vrednost
Zmanjšanje prenesenega poslovnega izida za preraþun dolgoroþnih in
kratkoroþnih finanþnih naložb v odvisna, skupaj obvladovana in pridružena
podjetja na izvirno nabavno vrednost, þe je podjetje te finanþne naložbe
vrednotilo po kapitalski metodi in za uþinke prevrednotenj poveþevalo finanþne
prihodke
Druga zmanjšanja prenesenega poslovnega izida
Skupaj zmanjšanja prenesenega poslovnega izida (vsota 8 do 11), od tega:
Znesek, ki ne zmanjšuje davþne osnove
Znesek, za katerega se poveþa preneseni poslovni izid (zap. št. 7 – zap. št. 12), þe
>0
Znesek, za katerega se zmanjša preneseni poslovni izid (zap. št. 7 – zap. št. 12),
þe < 0
Znesek, za katerega se poveþa davþna osnova (zap. št. (7 manj 7.1) – zap. št. (12
manj 12.1)), þe > 0
Znesek, za katerega se zmanjša davþna osnova (zap. št. (7 manj 7.1) – zap. št. (12
manj 12.1)), þe < 0
Znesek, za katerega se poveþa oziroma zmanjša davþna osnova v tem
davþnem obdobju
Znesek, za katerega se bo poveþala oziroma zmanjšala davþna osnova v
naslednjih dveh davþnih obdobjih (zap. št. 15 oziroma 16 manj zap. št. 17)
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Priloga 3a
TABELA B: Izraþun razlike, za katero se preraþuna druga postavka kapitala (presežek iz prevrednotenja
oziroma prevrednotovalni popravek kapitala)
Zap. št. Vrsta postavke, ki se preraþuna
Znesek v tolarjih
brez stotinov
1.
Preraþun – poveþanje vrednosti dolgoroþnih in kratkoroþnih finanþnih naložb,
razvršþenih med za prodajo razpoložljive finanþne naložbe, na njihovo pošteno
vrednost
2.
Preraþun – poveþanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih
sredstev in naložbenih nepremiþnin, na njihovo pošteno vrednost
3.
Poveþanja vrednosti drugih sredstev, za katere se poveþa presežek iz
prevrednotenja
Skupaj poveþanja (vsota 1 do 3)
4.
5.
Preraþun – zmanjšanje vrednosti dolgoroþnih in kratkoroþnih finanþnih naložb,
razvršþenih med za prodajo razpoložljive finanþne naložbe, na njihovo pošteno
vrednost
6.
Preraþun – zmanjšanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev,
neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremiþnin, na njihovo pošteno vrednost
7.
Zmanjšanja vrednosti drugih sredstev, za katera se zniža presežek iz
prevrednotenja
Skupaj zmanjšanja (vsota 5 do 7)
8.
Znesek, za katerega se poveþa presežek iz prevrednotenja (zap. št. 4 manj zap.
9.
št. 8)
V/na …………………….., dne …………
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
PODATKI ZA IZRAýUN RAZLIKE, ZA KATERO SE PRI PREHODU NA
MSRP oziroma SRS (2006) PRERAýUNA PRENESENI POSLOVNI IZID oziroma
DRUGA POSTAVKA KAPITALA
Obrazec Podatki za izraþun razlike, za katero se pri prehodu na MSRP oziroma SRS (2006)
preraþuna preneseni poslovni izid oziroma druga postavka kapitala, se izpolnjuje, þe ima
zavezanec vpisan podatek pod zap. št. 11.1 ali 11.2 obrazca Obraþun davka od dohodkov pravnih
oseb. V skladu s 14. þlenom ZDDPO-1B se pri ugotavljanju davþne osnove oziroma priznavanju
prihodkov in odhodkov zneski, ki pomenijo razlike (npr. zaradi odprave, vrednotenja sredstev in
obveznosti) zaradi spremenjenega naþina sestavljanja raþunovodskih poroþil oziroma pri prehodih
na SRS (2006) oziroma MSRP, vkljuþijo v davþno osnovo, razen zneskov, ki pomenijo razlike, ki
se pri teh prehodih izkazujejo na prevrednotovalnem popravku kapitala. Prevrednotovalni
popravek kapitala iz SRS (2002) je po SRS (2006) in MSRP enakovreden presežku iz
prevrednotenja.
V skladu s tretjim odstavkom 14. þlena ZDDPO-1B se pri vkljuþevanju v davþno osnovo prihodki
in odhodki upoštevajo na naþin, da ne pride do njihovega neupoštevanja ali dvakratnega
upoštevanja. ýe so v postavko prenesenega poslovnega izida vkljuþene postavke (kot poveþanje
oziroma kot zmanjšanje prenesenega poslovnega izida), ki pri oblikovanju niso bile za davþne
namene davþno priznane kot odhodek v preteklih davþnih obdobjih ali so bile le delno priznane,
se za predhodno obdavþene zneske ali davþno nepriznane odhodke davþna osnova ne poveþa. ýe
pa preneseni poslovni izid znižujejo postavke, ki so bile pri ugotavljanju davþne osnove v
preteklih davþnih obdobjih izvzete iz obdavþitve, je treba to upoštevati tako, da se kljub znižanju
prenesenega poslovnega izida te postavke ne upoštevajo kot znižanje davþne osnove. Ne glede na
navedeno pa je treba upoštevati doloþbe 42. þlena ZDDPO-1, ki ureja upraviþenja pri združitvah
in delitvah v skladu z Direktivo Sveta 90/434/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu
obdavþitve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz
razliþnih držav þlanic s spremembami. ýe je po 1. maju 2004 pri združitvah oziroma delitvah
družb, ki so bile predhodno kapitalsko povezane in za katere je bilo izdano dovoljenje davþnega
organa, prišlo do oblikovanja slabega imena, ki se mora na dan prehoda na nove SRS (2006)
oziroma MSRP v celoti odpraviti, poveþanje prenesenega poslovnega izida iz tega naslova ne
poveþuje davþne osnove.
V skladu s prehodno doloþbo 98. þlena ZDDPO-2, ki se uporablja tudi pri sestavi davþnega
obraþuna za leto 2006, pa se pri prehodu na nov naþin sestavljanja raþunovodskih poroþil po 14.
þlenu ZDDPO-1B dodatno oblikovanje ali odprava rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in
za odpravnine štejejo kot spremembe raþunovodskih usmeritev zavezanca, ki se v skladu z
ZDDPO-1 obravnavajo po prvem odstavku 11.a þlena tega zakona.
TABELA A: Izraþun razlike, za katero se preraþuna preneseni poslovni izid
Pod zap. št. od 1 do 6 se vpišejo zneski posameznih postavk, za katere se preraþuna – poveþa
preneseni poslovni izid.
Pod zap. št. 7 se vpiše seštevek zneskov poveþanj prenesenega poslovnega izida (vsota zap. št. od
1 do 6).
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Pod zap. št. 7.1 se vpiše znesek poveþanj prenesenega poslovnega izida, ki ne poveþuje davþne
osnove, na primer odprava celotnega slabega imena, nastalega v primerih združitev in delitev, þe
je bilo izdano dovoljenje davþnega organa; odprava kapitalske metode, þe je podjetje za uþinke
prevrednotenj poveþevalo finanþne odhodke, ki davþno niso bili priznani; odprava dolgoroþnih
rezervacij, þe odhodki ob oblikovanju rezervacij davþno niso bili priznani oziroma þe so odloženi
prihodki za oblikovane rezervacije poveþevali davþno osnovo.
Pod zap. št. od 8 do 11 se vpišejo zneski posameznih postavk, za katere se preraþuna – zmanjša
preneseni poslovni izid.
Pod zap. št. 12 se vpiše seštevek zneskov zmanjšanj prenesenega poslovnega izida (vsota zap. št.
od 8 do 11).
Pod zap. št. 12.1 se vpiše znesek zmanjšanj prenesenega poslovnega izida, ki ne zmanjšuje
davþne osnove, na primer odprava kapitalske metode, þe je podjetje za uþinke prevrednotenj
poveþevalo finanþne prihodke, ki so bili izvzeti iz obdavþitve.
Pod zap. št. 13 se vpiše znesek, za katerega se poveþa preneseni poslovni izid (pozitivna razlika
med zap. št. 7 in zap. št. 12).
Pod zap. št. 14 se vpiše znesek, za katerega se zmanjša preneseni poslovni izid (negativna razlika
med zap. št. 7 in zap. št. 12).
Pod zap. št. 15 se vpiše znesek, za katerega se poveþa davþna osnova.
Pod zap. št. 16 se vpiše znesek, za katerega se zmanjša davþna osnova.
Pod zap. št. 17 se vpiše znesek, ki je vkljuþen v davþno osnovo v davþnem obdobju, na katerega
se nanaša davþni obraþun. V letu 2006 znesek ne sme biti nižji od ene tretjine zneska iz zap. št. 15
oziroma 16.
Pod zap. št. 18 se vpiše znesek, ki bo vkljuþen v davþno osnovo v naslednjih dveh davþnih
obdobjih (razlika med zap. št. 15 oziroma 16 in zap. št. 17).
TABELA B: Izraþun razlike, za katero se preraþuna druga postavka kapitala (presežek iz
prevrednotenja oziroma prevrednotovalni popravek kapitala)
Pod zap. št. od 1 do 3 se vpišejo zneski posameznih postavk – poveþanja.
Pod zap. št. 4 se vpiše seštevek poveþanj presežka iz prevrednotenj.
Pod zap. št. 5 do 7 se vpišejo zneski posameznih postavk – zmanjšanja.
Pod zap. št. 8 se vpiše seštevek zmanjšanj presežka iz prevrednotenj.
Pod zap. št. 9 se vpiše razlika med poveþanji in zmanjšanji presežka iz prevrednotenj (zap. št. 4
manj zap. št. 8).
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Zavezanec za davek: ……………………………………………
Davþna številka: ……………….

PODATKI V ZVEZI Z IZVZETJEM PRIHODKOV NA PODLAGI
MEDNARODNIH POGODB O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVýEVANJA
Za obdobje od_______________do___________________
PODATEK POD ZAP. ŠT. 2.6 IN 6.9 OBRAýUNA DDPO
TABELA A
Država, v kateri imajo
izvzeti prihodki vir
1

Zneski v tolarjih brez stotinov
Vrsta dohodka
2

Znesek izvzetega
prihodka
3

Znesek izvzetega
odhodka
4

Skupaj

Skupaj

Skupaj
Skupaj
TABELA B
Država, v kateri so
obdavþeni izvzeti dobiþki
ali deli dobiþkov
1

Zneski v tolarjih brez stotinov
Vrsta dohodka
2

Znesek izvzetega
prihodka
3

Znesek izvzetega
odhodka
4

Skupaj

Skupaj
* V siva polja se podatki ne vpisujejo.

Skupaj

V/na ……………………, dne ……………….
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Priloga 4
METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
PODATKI V ZVEZI Z IZVZETJEM PRIHODKOV NA PODLAGI MEDNARODNIH
POGODB O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVýEVANJA
(zap. št. 2.6 in 6.9 obraþuna DDPO)
Obrazec Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju
dvojnega obdavþevanja se izpolnjuje, þe ima zavezanec vpisan podatek pod zap. št. 2.6 in/ali 6.9
obrazca Obraþun davka od dohodka pravnih oseb. Izvzetje prihodkov oziroma izvzetje odhodkov
na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavþevanja je možno le, kadar je s
posamezno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavþevanja v doloþbi þlena, ki ureja
metode za odpravo dvojnega obdavþevanja, doloþeno, da se dohodek oprosti davka (metoda
izvzetja).
Zavezanec mora skupaj z davþnim obraþunom predložiti tudi dokazila oziroma pojasnila, na
podlagi katerih davþni organ ugotavlja upraviþenost zavezanca do navedenih ugodnosti.
Obrazec Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju
dvojnega obdavþevanja se izpolnjuje v tolarjih brez stotinov.
V tabelo A zavezanci vpisujejo podatke, þe imajo med prihodki izkazane prihodke, ki jih na
podlagi mednarodne pogodbe lahko izvzamejo iz prihodkov (metoda izvzetja).
V tabelo B vpisujejo podatke zavezanci, katerih dobiþki ali deli dobiþkov so lahko na podlagi
mednarodne pogodbe obdavþeni le v drugi državi pogodbenici (npr. þe uveljavljajo ugodnosti po
þlenu posamezne mednarodne pogodbe, ki ureja obdavþitev pomorskega, celinsko-vodnega in
zraþnega prometa oziroma mednarodnega prometa).
Stolpec 1 – Država
V tabeli A se vpiše država, v kateri ima izvzeti prihodek vir, oziroma druga država pogodbenica.
V tabeli B se vpiše država, v kateri so obdavþeni izvzeti dobiþki ali deli dobiþkov.
Stolpec 2 – Vrsta dohodka
Vpiše se vrsta dohodka. Vrsta dohodka mora biti opredeljena tako, da je na njeni podlagi mogoþe
doloþiti metodo za odpravo dvojnega obdavþevanja, ki se uporablja za navedeni dohodek s
posamezno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavþevanja.
Stolpec 3 – Znesek izvzetega prihodka
Vpiše se znesek izvzetih prihodkov.
Stolpec 4 – Znesek izvzetega odhodka
Vpiše se znesek izvzetih odhodkov, ki se nanašajo na izvzete prihodke.
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V/na ……………………, dne ……………….

* V siva polja se podatki ne vpisujejo.

Zneski v tolarjih brez stotinov
Pokrivanje davþne
izgube v davþnem
Ostanek
Skupaj nepokrita obdobju, za katerega se nepokrite davþne
davþna izguba
sestavlja obraþun ( n)
izgube
5=2+3+4
6
7=5–6

Št.

Skupaj
n: Obdobje, za katero se sestavlja davþni obraþun.

n-9
n-8
n-7
n-6
n-5
n-4
n-3
n-2
n-1
n

Davþno
obdobje
1

DA

Sprememba višine
Nepokrita davþna
davþne izgube
Prenos izgub zaradi
izguba iz preteklih zaradi odloþbe v prenosa dejavnosti,
davþnih obdobij postopku nadzora združitve ali delitve
2
3
4

Sprememba lastništva za veþ
kakor 25 odstotkov

Za obdobje od ____________ do ____________
PODATEK POD ZAP. ŠT. 15.2 OBRAýUNA DDPO

ZDDPO-1B)

PODATKI V ZVEZI S POKRIVANJEM DAVýNE IZGUBE (29., 31., 42., 67. in 83. þlen ZDDPO-1 ter tretji odstavek 17. þlena

Davþna številka: ……………….

Zavezanec za davek: ……………………………………………
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Priloga 5
METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
PODATKI V ZVEZI S POKRIVANJEM DAVýNE IZGUBE
(Zap. št. 15.2 obraþuna DDPO)
Obrazec Podatki v zvezi s pokrivanjem davþne izgube se izpolnjuje, þe ima zavezanec vpisan
podatek pod zap. št. 15.2 obrazca Obraþun davka od dohodkov pravnih oseb ali ima nepokrito
davþno izgubo iz preteklih davþnih obdobij ali þe ima zavezanec davþno izgubo v davþnem
obdobju, za katero se predlaga obraþun DDPO (podatek pod zap. št. 14 obraþuna). Obrazec se
izpolnjuje in predlaga tudi, kadar je v davþnem obdobju, za katero se predlaga obraþun DDPO, na
podlagi davþnega nadzora nastopila sprememba višine davþne izgube, ki se nanaša na davþna
obdobja od n-9 do n-1 in þe je v davþnem obdobju zavezanec upraviþen do prenosa izgub zaradi
prenosa dejavnosti, združitve ali delitve. Podatki se v polja za davþna obdobja od n-8 do n-9
vpisujejo le, þe je katero koli obdobje od n do n-7 krajše od 12 mesecev.
Obrazec Podatki v zvezi s pokrivanjem davþne izgube se izpolnjuje v tolarjih brez stotinov.
Sprememba lastništva za veþ kakor 25 odstotkov
Zavezanec za davek obkroži ustrezen odgovor glede na to, ali se mu je ali se mu ni v davþnem
obdobju neposredno ali posredno lastništvo delniškega kapitala oziroma kapitalskih deležev ali
glasovalnih pravic spremenilo za veþ kakor 25 odstotkov glede na njihovo vrednost ali število na
zaþetku davþnega obdobja ali na koncu preteklega davþnega obdobja. ýe zavezanec obkroži DA,
lahko pokriva le davþno izgubo, nastalo pred davþnim obdobjem, za katero se že uporablja
ZDDPO-1.
Stolpec 1 – Davþno obdobje
Vpiše se ustrezno davþno obdobje v obliki LLLL ali v obliki DD.MM.LL – DD.MM.LL. Davþno
obdobje n pomeni davþno obdobje, za katero se sestavlja davþni obraþun.
Stolpec 2 – Nepokrita davþna izguba iz preteklih davþnih obdobij
Vpiše se znesek davþne izgube iz preteklih davþnih obdobij, ki je zavezanec še ni pokrival in jo
ima možnost pokrivati (podatki iz stolpca 7 obrazca Podatki v zvezi s pokrivanjem davþne izgube
iz predhodnega davþnega obdobja). V vrstico n se vpiše davþna izguba iz zap. št. 14 obraþuna
DDPO za davþno obdobje, za katero se predlaga obraþun DDPO. ýe ima zavezanec pri podatku o
spremembi lastništva za veþ kakor 25 odstotkov obkrožen odgovor DA, se v tabelo vpišejo le
podatki o davþni izgubi, nastali v letu 2004 ali prej. V skladu z drugim odstavkom 67. þlena
ZDDPO-1 se na zaþetku obdavþenja v skupini vsaka izguba þlanov skupine, ki še ni bila pokrita,
zmanjša na niþ. ýe je zavezanec þlan skupine, se v tabelo ne vpisuje morebitna nepokrita izguba.
Ne glede na predhodni odstavek zavezanec na podlagi tretjega odstavka 18. þlena ZFPPod v
primeru, da je oblikoval dodatne rezerve v skladu s drugim odstavkom 18. þlena ZFPPod in jih je
izvzel iz davþne osnove pod zaporedno številko 2.7 obraþuna DDPO, v stolpec 2 vpiše znesek še
nepokrite davþne izgube iz preteklih davþnih obdobij, zmanjšan do višine prihodkov, ki se zaradi
oblikovanja rezerv po drugem odstavku 18. þlena ZFPPod ne upoštevajo v osnovi za obraþun
davka od dohodkov pravnih oseb.
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Priloga 5
Stolpec 3 – Sprememba višine davþne izgube zaradi odloþbe v postopku nadzora
Vpiše se znesek, ki pomeni razliko med davþno izgubo, ugotovljeno v morebitnem davþnem
nadzoru, in davþno izgubo, ugotovljeno v obraþunu davka. ýe je bila v postopku nazora
ugotovljena nižja davþna izguba kakor v obraþunu zavezanca, se vpiše razlika z negativnim
predznakom. Vpisujejo se tiste spremembe, ki so posledica nadzora v davþnem obdobju, za
katero se sestavlja obraþun, in se nanašajo na davþna obdobja od n-9 do n-1 ter še niso bile
vkljuþene v obrazec DDPO – priloga 5 za pretekla obdobja.
Stolpec 4 – Prenos izgub zaradi prenosa dejavnosti, združitve ali delitve
Vpiše se znesek prenesene izgube v skladu z 31. þlenom ZDDPO-1 zaradi prenosa dejavnosti
oziroma v skladu z 42. þlenom ZDDPO-1 zaradi združitve ali delitve. Pri družbi prejemnici se v
davþnem obdobju, v katerem je prišlo do vpisa pripojitve, spojitve ali delitve v sodni register,
vpiše ostanke nepokrite davþne izgube prenosne(-nih) družbe iz priloge 5 obraþuna(-ov) DDPO
za zadnje davþno obdobje pred vpisom pripojitve, spojitve ali delitve v sodni register, ki se lahko
prenašajo. Pri prenosni družbi se vpiše podatke v ta stolpec le v primeru, ko prenosna družba po
prenosu dejavnosti ne preneha. V tem primeru se vpiše ostanke nepokrite davþne izgube, ki so se
prenesli, z negativnim predznakom v davþnem obdobju, v katerem je prišlo do vpisa prenosa
dejavnosti v sodni register.
Stolpec 5 – Skupaj nepokrita davþna izguba
Vpiše se seštevek stolpcev 2, 3 in 4, pri tem pa je treba upoštevati morebitni negativni predznak
pred zneskoma v stolpcih 3 in 4. ýe je seštevek negativen, se vpiše 0.
Stolpec 6 – Pokrivanje davþne izgube v davþnem obdobju, za katerega se sestavlja obraþun
(n)
Vpiše se znesek pokrivanja davþne izgube iz posameznega davþnega obdobja, pri tem pa se
najprej pokriva izguba starejšega datuma. Znesek pokrivanja davþne izgube v posameznem letu
ne sme biti višji od zneska v stolpcu 5. Skupni znesek pokrivanja davþne izgube mora biti enak
znesku iz zap. št. 15.2 obrazca Obraþun davka od dohodkov pravnih oseb.
Stolpec 7 – Ostanek nepokrite davþne izgube
Vpiše se razlika med stolpcema 5 in 6.
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n: Obdobje, za katero se sestavlja davþni obraþun.
* V siva polja se podatki ne vpisujejo.
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n-6
n-5
n-4
n-3
n-2
n-1

1

Davþno
obdobje

Poveþanje dav.
ol. zaradi
vložitve
Zmanjšanje
Sprememba
sredstev
neizkorišþenega dela neizkorišþenega Prenos ol.
Korišþenje
20 odstotkov
dav. ol. iz preteklega dela dav. ol. iz
zaradi
zavezanca, ki
davþne
prenosa
preneha z
investiranega Neizkorišþeni obd. zaradi odtujitve preteklega obd.
olajšave v Neizkorišþeni
zneska
dejavnosti,
opravljanjem
Skupaj
del dav. ol.
ali prenosa izven
zaradi
dav.
tekoþega
preteklega
Slovenije pred
spremembe po združitve ali dejavnosti, v neizkorišþeni del
del dav.
delitve
pravno osebo davþne olajšave obdobju n
olajšave
obdobja
obd.
potekom treh let
odloþbi
8=2+3–4+5
2
3
4
5
6
7
+6+7
9
10 = 8 – 9

Za obdobje od ____________ do ____________
PODATEK POD ZAP. ŠT. 15.3 OBRAýUNA DDPO
Zneski v tolarjih brez stotinov

PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA INVESTIRANJE (prvi in tretji odstavek 49. þlena ZDDPO-1 ter prvi odstavek 16. þlena
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Priloga 6
METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA INVESTIRANJE
(zap. št. 15.3 obraþuna DDPO)
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje se izpolnjuje, þe ima zavezanec vpisan podatek
pod zap. št. 15.3 obrazca Obraþun davka od dohodkov pravnih oseb in/ali þe ima zavezanec
neizkorišþen del davþne olajšave v davþnem obdobju, za katero predlaga obraþun DDPO ali iz
preteklih davþnih obdobij. Obrazec se izpolnjuje in predlaga tudi, kadar je v davþnem obdobju, za
katero se predlaga obraþun DDPO, na podlagi davþnega nadzora nastopila sprememba višine
davþne olajšave, ki se nanaša na davþna obdobja od n-6 do n-1, þe je v davþnem obdobju
zavezanec upraviþen do prenosa olajšav zaradi prenosa dejavnosti, združitve ali delitve ali ob
vložitvi sredstev samostojnega podjetnika posameznika v pravno osebo ob izpolnjevanju pogojev
iz 2. toþke þetrtega odstavka in sedmega odstavka 38. þlena ZDoh-1. Podatki v polje za davþno
obdobje n-6 se vpisujejo le, þe je katero koli obdobje od n do n-5 krajše od 12 mesecev.
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje se izpolnjuje v tolarjih brez stotinov.
Stolpec 1 – Davþno obdobje
Vpiše se ustrezno davþno obdobje v obliki LLLL ali v obliki DD.MM.LL – DD.MM.LL. Davþno
obdobje n pomeni davþno obdobje, za katero se sestavlja davþni obraþun.
Stolpec 2 – 20 odstotkov investiranega zneska tekoþega obdobja
Vpiše se 20 odstotkov investiranega zneska v opremo, razen v osebna motorna vozila in v
pohištvo in pisarniško opremo brez raþunalniške opreme, in v neopredmetena dolgoroþna
sredstva, þe so to investicije v Sloveniji.
Stolpec 3 – Neizkorišþeni del davþne olajšave preteklega obdobja
Vpiše se znesek neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklih davþnih obdobij (podatek iz
stolpca 10 iz obrazca Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje iz predhodnega davþnega
obdobja).
Stolpec 4 – Zmanjšanje neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklega obdobja zaradi
odtujitve ali prenosa izven Slovenije pred potekom treh let
ýe zavezanec odtuji ali prenese izven Slovenije opredmeteno osnovno sredstvo oziroma
neopredmeteno dolgoroþno sredstvo, za katero je izkoristil davþno olajšavo, prej kakor v treh
letih po letu, za katero je izkoristil davþno olajšavo po prvem odstavku 49. þlena ZDDPO-1, se v
stolpec 4 vpiše znesek zmanjšanja neizkorišþenega dela davþne olajšave za ta sredstva.
Stolpec 5 – Sprememba neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklega obdobja zaradi
spremembe po odloþbi
Vpiše se znesek, ki pomeni razliko med višino davþne olajšave, kakor jo je uveljavljal zavezanec
v obraþunu davka, in višino davþne olajšave, ugotovljene v morebitnem davþnem nadzoru
(znesek je lahko s pozitivnim ali negativnim predznakom). Vpisujejo se tiste spremembe, ki so
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Priloga 6
posledica nadzora v davþnem obdobju, za katero se sestavlja obraþun, in se nanašajo na davþna
obdobja od n-6 do n-1 ter še niso bile vkljuþene v obrazec DDPO – priloga 6 za pretekla obdobja.
Stolpec 6 – Prenos davþne olajšave zaradi prenosa dejavnosti, združitve ali delitve
Vpiše se znesek prenesene olajšave v skladu z 31. þlenom ZDDPO-1 zaradi prenosa dejavnosti
oziroma v skladu z 42. þlenom ZDDPO-1 zaradi združitve ali delitve. Pri družbi prejemnici se v
davþnem obdobju, v katerem je prišlo do vpisa pripojitve, spojitve ali delitve v sodni register,
vpiše ostanke neizkorišþenega dela davþne olajšave prenosne(-nih) družbe iz priloge 6 obraþuna(ov) DDPO za zadnje davþno obdobje pred vpisom pripojitve, spojitve ali delitve v sodni register,
ki se lahko prenašajo. Pri prenosni družbi se vpiše podatke v ta stolpec le v primeru, ko prenosna
družba po prenosu dejavnosti ne preneha. V tem primeru se vpiše ostanke neizkorišþenega dela
davþne olajšave, ki so se prenesle, z negativnim predznakom v davþnem obdobju, v katerem je
prišlo do vpisa prenosa dejavnosti v sodni register.
Stolpec 7 – Poveþanje davþne olajšave zaradi vložitve sredstev samostojnega podjetnika
posameznika v pravno osebo
Ob vložitvi sredstev zavezanca, ki preneha opravljati dejavnost, v pravno osebo in ob
izpolnjevanju pogojev iz 2. toþke þetrtega odstavka in sedmega odstavka 38. þlena ZDoh-1, velja
v skladu s petim odstavkom 47. þlena ZDoh-1, da je olajšavo prevzela nova pravna oseba pod
pogoji, kakor þe odtujitve ne bi bilo. V stolpec 7 se vpiše znesek prevzete davþne olajšave,
vkljuþno z neizkorišþenim delom davþne olajšave iz preteklih obdobij.
Stolpec 8 – Skupaj neizkorišþeni del davþne olajšave
Vpiše se seštevek stolpcev 2, 3, 5, 6 in 7, zmanjšan za znesek iz stolpca 4. ýe je seštevek
negativen, se vpiše 0.
Stolpec 9 – Korišþenje davþne olajšave v davþnem obdobju n
Vpiše se znesek korišþenja davþne olajšave iz posameznega davþnega obdobja, pri tem pa se
najprej koristi neizkorišþeni del davþne olajšave starejšega datuma. Znesek korišþenja davþne
olajšave v posameznem letu ne sme biti višji od zneska v stolpcu 8.
Stolpec 10 – Neizkorišþeni del davþne olajšave
Vpiše se razlika med stolpcema 8 in 9.
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* V siva polja se podatki ne vpisujejo.

Sprememba
neizkorišþenega Prenos ol.
dela dav. ol. iz
zaradi
preteklega obd.
prenosa
Korišþenje
zaradi
davþne
dejavnosti,
Neizkorišþeni
spremembe po združitve ali Skupaj neizkorišþeni olajšave v
del dav.
del davþne olajšave dav. obd. n
odloþbi
delitve
olajšave
5
6
7=2+3–4+5+6
8
9=7–8

Zneski v tolarjih brez stotinov

Št.

n: Obdobje, za katero se sestavlja davþni obraþun.

n

Davþno
obdobje
1
n-6
n-5
n-4
n-3
n-2
n-1

20 odstotkov
zneska
vlaganj v
raziskave in Neizkorišþeni
razvoj
del dav. ol.
tekoþega
preteklega
obdobja
obd.
2
3

Zmanjšanje
neizkorišþenega
dela dav. ol. iz
preteklega obd.
zaradi odtujitve ali
prenosa izven
Slovenije pred
potekom treh let
4

PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ (po prvem stavku drugega odstavka 49.
þlena ZDDPO-1)
Za obdobje od ____________ do ____________
PODATEK POD ZAP. ŠT. 15.4 OBRAýUNA DDPO

Davþna številka: ……………….

Zavezanec za davek: ……………………………………………
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Priloga 7a
METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ po prvem
stavku drugega odstavka 49. þlena ZDDPO-1
(zap. št. 15.4 obraþuna DDPO)
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj se izpolni, þe ima zavezanec
vpisan podatek pod zap. št. 15.4 obrazca Obraþun davka od dohodkov pravnih oseb ali þe ima
zavezanec neizkorišþen del davþne olajšave v davþnem obdobju, za katero predlaga obraþun DDPO
ali iz preteklih davþnih obdobij. Obrazec se izpolnjuje in predlaga tudi, kadar je v davþnem obdobju,
za katero se predlaga obraþun DDPO, na podlagi davþnega nadzora nastopila sprememba višine
dodatne davþne olajšave, ki se nanaša na davþna obdobja od n-6 do n-1, in þe je v davþnem obdobju
zavezanec upraviþen do prenosa olajšav zaradi prenosa dejavnosti, združitve ali delitve. Podatki se v
polje za davþno obdobje n-6 vpisujejo le, þe je katero koli obdobje od n do n-5 krajše od 12 mesecev.
V obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj se vpisujejo podatki, ki se
nanašajo na vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku drugega odstavka 49. þlena ZDDPO-1.
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj se izpolnjuje v tolarjih brez
stotinov.
Stolpec 1 – Davþno obdobje
Vpiše se ustrezno davþno obdobje v obliki LLLL ali v obliki DD.MM.LL – DD.MM.LL. Davþno
obdobje n pomeni davþno obdobje, za katero se sestavlja davþni obraþun.
Stolpec 2 – 20 odstotkov zneska vlaganj v raziskave in razvoj tekoþega obdobja
Vpiše se 20 odstotkov zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v skladu s prvim stavkom
drugega odstavka 49. þlena ZDDPO-1.
Stolpec 3 – Neizkorišþeni del davþne olajšave preteklega obdobja
Vpiše se znesek neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklih davþnih obdobij (podatek iz stolpca
9 iz obrazca Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (priloga 7a) iz predhodnega
davþnega obdobja). V ta stolpec se vpiše tudi znesek neizkorišþenega dela dodatne davþne olajšave iz
preteklih obdobij (podatek iz stolpca 9 iz obrazca Podatki v zvezi z dodatno olajšavo za investiranje –
Priloga 7 Pravilnika o davþnem obraþunu davka od dohodkov pravnih oseb – Uradni list RS, št.
18/06).
Stolpec 4 – Zmanjšanje neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklega obdobja zaradi
odtujitve ali prenosa izven Slovenije pred potekom treh let
ýe zavezanec odtuji ali prenese izven Slovenije opredmeteno osnovno sredstvo oziroma
neopredmeteno dolgoroþno sredstvo, za katero je izkoristil davþno olajšavo, prej kakor v treh letih po
letu, za katero je izkoristil davþno olajšavo po prvem stavku drugega odstavka 49. þlena ZDDPO-1,
se v stolpec 4 vpiše znesek zmanjšanja neizkorišþenega dela davþne olajšave za ta sredstva. Vpiše se
tudi zmanjšanje neizkorišþenega dela dodatne davþne olajšave za opremo za raziskave in razvoj, þe to
opremo odtuji ali prenese izven Slovenije prej kakor v treh letih po letu, v katerem je izkoristil
dodatno davþno olajšavo.
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Stolpec 5 – Sprememba neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklega obdobja zaradi
spremembe po odloþbi
Vpiše se znesek, ki pomeni razliko med višino davþne olajšave, kakor jo je uveljavljal zavezanec v
obraþunu davka, in višino davþne olajšave, ugotovljene v morebitnem davþnem nadzoru (znesek je
lahko s pozitivnim ali negativnim predznakom). Vpisujejo se tiste spremembe, ki so posledica
nadzora v davþnem obdobju, za katero se sestavlja obraþun in se nanašajo na davþna obdobja od n-6
do n-1 ter še niso bile vkljuþene v obrazec DDPO – prilogo 7 oziroma prilogo 7a za pretekla obdobja.
Stolpec 6 – Prenos davþne olajšave zaradi prenosa dejavnosti, združitve ali delitve
Vpiše se znesek prenesene olajšave v skladu z 31. þlenom ZDDPO-1 zaradi prenosa dejavnosti
oziroma v skladu z 42. þlenom ZDDPO-1 zaradi združitve ali delitve. Pri družbi prejemnici se v
davþnem obdobju, v katerem je prišlo do vpisa pripojitve, spojitve ali delitve v sodni register, vpiše
ostanke neizkorišþenega dela davþne olajšave prenosne(-nih) družbe iz priloge 7 oziroma 7a
obraþuna(-ov) DDPO za zadnje davþno obdobje pred vpisom pripojitve, spojitve ali delitve v sodni
register, ki se lahko prenašajo. Pri prenosni družbi se vpiše podatke v ta stolpec le v primeru, ko
prenosna družba po prenosu dejavnosti ne preneha. V tem primeru se vpiše ostanke neizkorišþenega
dela davþne olajšave, ki so se prenesle, z negativnim predznakom v davþnem obdobju, v katerem je
prišlo do vpisa prenosa dejavnosti v sodni register.
Stolpec 7 – Skupaj neizkorišþeni del davþne olajšave
Vpiše se seštevek stolpcev 2, 3, 5 in 6, zmanjšan za znesek iz stolpca 4. ýe je seštevek negativen, se
vpiše 0.
Stolpec 8 – Korišþenje davþne olajšave v davþnem obdobju n
Vpiše se znesek korišþenja davþne olajšave iz posameznega davþnega obdobja, pri tem pa se najprej
koristi neizkorišþeni del davþne olajšave starejšega datuma. Znesek korišþenja davþne olajšave v
posameznem letu ne sme biti višji od zneska v stolpcu 7. Skupni znesek korišþenja davþne olajšave
mora biti enak znesku iz zap. št. 15.4 obrazca Obraþun davka od dohodkov pravnih oseb.
Stolpec 9 – Neizkorišþeni del davþne olajšave
Vpiše se razlika med stolpcema 7 in 8.
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Skupaj
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V/na ……………………, dne ……………….

* V siva polja se podatki ne vpisujejo.

n: Obdobje, za katero se sestavlja davþni obraþun.

Zneski v tolarjih brez stotinov
Sprememba
neizkorišþenega Prenos ol.
dela dav. ol. iz
zaradi
preteklega obd.
prenosa
Korišþenje
zaradi
davþne
dejavnosti,
Neizkorišþeni
spremembe po združitve ali Skupaj neizkorišþeni olajšave v
del dav.
del davþne olajšave dav. obd. n
odloþbi
delitve
olajšave
5
6
7=2+3–4+5+6
8
9=7–8

(ustrezno obkroži)

Žig in podpis odgovorne osebe:

Zmanjšanje
neizkorišþenega
dela dav. ol. iz
preteklega obd.
zaradi odtujitve ali
prenosa izven
Slovenije pred
potekom treh let
4

20 %
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n

Davþno
obdobje
1
n-6
n-5
n-4
n-3
n-2
n-1

10 oziroma
20 odstotkov
zneska
vlaganj v
raziskave in Neizkorišþeni
razvoj
del dav. ol.
tekoþega
preteklega
obdobja
obd.
2
3

10 %

Št.
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Za obdobje od ____________ do ____________
PODATEK POD ZAP. ŠT. 15.5 OBRAýUNA DDPO
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Zavezanec za davek: ……………………………………………
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Priloga 7b
METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
PODATKI V ZVEZI Z REGIJSKO OLAJŠAVO ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN
RAZVOJ po drugem stavku drugega odstavka 49. þlena ZDDPO-1
(zap. št. 15.5 obraþuna DDPO)
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj se izpolnjuje, þe ima
zavezanec vpisan podatek pod zap. št. 15.5 obrazca Obraþun davka od dohodkov pravnih oseb.
V obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj se vpisujejo podatki, ki se
nanašajo na vlaganja v raziskave in razvoj po drugem stavku drugega odstavka 49. þlena
ZDDPO-1, in sicer v višini 10 oziroma 20 odstotkov zneska, ki predstavlja davþno regijsko
olajšavo v skladu z Uredbo o davþni regijski olajšavi za raziskave in razvoj. Zmanjšanje davþne
osnove v višini 20 odstotkov zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v skladu s
prvim stavkom drugega odstavka 49. þlena ZDDPO-1, se vpisuje v obrazec Podatki v zvezi z
olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (po prvem stavku drugega odstavka 49. þlena ZDDPO1) – Priloga 7 a.
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj se izpolnjuje v tolarjih brez
stotinov.
Odstotek uveljavljanja olajšave
Zavezanec za davek, ki v davþnem obdobju uveljavlja zmanjšanje davþne osnove za vlaganja v
raziskave in razvoj v skladu z drugim stavkom drugega odstavka 49. þlena ZDDPO-1, obkroži
ustrezen odgovor glede na to, ali ima sedež in opravlja svojo dejavnost na podroþjih države, ki
imajo bruto domaþi proizvod na prebivalca nižji od povpreþja države do 15 odstotkov (uveljavlja
regijsko olajšavo v višini 10 odstotkov zneska vlaganj) oziroma ima sedež in opravlja svojo
dejavnost na podroþjih države, ki imajo bruto domaþi proizvod na prebivalca nižji od povpreþja
države za veþ kot 15 odstotkov (uveljavlja regijsko olajšavo v višini 20 odstotkov zneska
vlaganj).
Stolpec 1 – Davþno obdobje
Vpiše se ustrezno davþno obdobje v obliki LLLL ali v obliki DD.MM.LL – DD.MM.LL. Davþno
obdobje n pomeni davþno obdobje, za katero se sestavlja davþni obraþun.
Stolpec 2 – 10 oziroma 20 odstotkov zneska vlaganj v raziskave in razvoj tekoþega obdobja
Vpiše se 10 oziroma 20 odstotkov zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v skladu z
drugim stavkom drugega odstavka 49. þlena ZDDPO-1 in Uredbo o davþni regijski olajšavi za
raziskave in razvoj.
Stolpec 3 – Neizkorišþeni del davþne olajšave preteklega obdobja
Vpiše se znesek neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklih davþnih obdobij (podatek iz
stolpca 9 iz obrazca Podatki v zvezi olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (priloga 7b) iz
predhodnega davþnega obdobja).
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Stolpec 4 – Zmanjšanje neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklega obdobja zaradi
odtujitve ali prenosa izven Slovenije pred potekom treh let
ýe zavezanec odtuji ali prenese izven Slovenije opredmeteno osnovno sredstvo oziroma
neopredmeteno dolgoroþno sredstvo, za katero je izkoristil davþno olajšavo, prej kakor v treh
letih po letu, za katero je izkoristil davþno olajšavo po drugem stavku drugega odstavka 49. þlena
ZDDPO-1, se v stolpec 4 vpiše znesek zmanjšanja neizkorišþenega dela davþne olajšave za ta
sredstva. Vpiše se tudi zmanjšanje neizkorišþenega dela dodatne davþne olajšave za opremo za
raziskave in razvoj, þe to opremo odtuji ali prenese izven Slovenije prej kakor v treh letih po letu,
v katerem je izkoristil dodatno davþno olajšavo.
Stolpec 5 – Sprememba neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklega obdobja zaradi
spremembe po odloþbi
Vpiše se znesek, ki pomeni razliko med višino davþne olajšave, kakor jo je uveljavljal zavezanec
v obraþunu davka, in višino davþne olajšave, ugotovljene v morebitnem davþnem nadzoru
(znesek je lahko s pozitivnim ali negativnim predznakom). Vpisujejo se tiste spremembe, ki so
posledica nadzora v davþnem obdobju, za katero se sestavlja obraþun in se nanašajo na davþna
obdobja od n-6 do n-1 ter še niso bile vkljuþene v obrazec DDPO – priloga 7b za pretekla
obdobja.
Stolpec 6 – Prenos davþne olajšave zaradi prenosa dejavnosti, združitve ali delitve
Vpiše se znesek prenesene olajšave v skladu z 31. þlenom ZDDPO-1 zaradi prenosa dejavnosti
oziroma v skladu z 42. þlenom ZDDPO-1 zaradi združitve ali delitve. Pri družbi prejemnici se v
davþnem obdobju, v katerem je prišlo do vpisa pripojitve, spojitve ali delitve v sodni register,
vpiše ostanke neizkorišþenega dela davþne olajšave prenosne(-nih) družbe iz priloge 7b
obraþuna(-ov) DDPO za zadnje davþno obdobje pred vpisom pripojitve, spojitve ali delitve v
sodni register, ki se lahko prenašajo. Pri prenosni družbi se v ta stolpec vpišejo podatki le v
primeru, ko prenosna družba po prenosu dejavnosti ne preneha. V tem primeru se vpiše ostanke
neizkorišþenega dela davþne olajšave, ki so se prenesle, z negativnim predznakom v davþnem
obdobju, v katerem je prišlo do vpisa prenosa dejavnosti v sodni register.
Stolpec 7 – Skupaj neizkorišþeni del davþne olajšave
Vpiše se seštevek stolpcev 2, 3, 5 in 6, zmanjšan za znesek iz stolpca 4. ýe je seštevek negativen,
se vpiše 0.
Stolpec 8 – Korišþenje davþne olajšave v davþnem obdobju n
Vpiše se znesek korišþenja davþne olajšave iz posameznega davþnega obdobja, pri tem pa se
najprej koristi neizkorišþeni del davþne olajšave starejšega datuma. Znesek korišþenja davþne
olajšave v posameznem letu ne sme biti višji od zneska v stolpcu 7. Skupni znesek korišþenja
davþne olajšave mora biti enak znesku iz zap. št. 15.5 obrazca Obraþun davka od dohodkov
pravnih oseb.
Stolpec 9 – Neizkorišþeni del davþne olajšave
Vpiše se razlika med stolpcema 7 in 8.
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3

Datum sklenitve
Davþna številka delovnega razmerja Plaþa zaposlenega 30 odstotkov plaþe

30 odstotkov
plaþe
7 = 6 * 0,3

Št.

1
2
3
4
5
6
Skupaj

Ime in priimek

Zap.
št.

TABELA B: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje doktorjev znanosti (drugi odstavek 50. þlena ZDDPO-1)

Zap.
št.
1
1
2
3
4
5
6
Skupaj

TABELA A: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje pripravnikov in brezposelnih oseb (prvi odstavek 50. þlena in 74. þlen ZDDPO-1)

PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE (50. þlen ZDDPO-1)
Za obdobje od ____________ do ____________
PODATKI POD ZAP. ŠT. 15.6, 15.7 IN 15.8 OBRAýUNA DDPO

Davþna številka: ……………….

Zavezanec za davek: ……………………………………………
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TABELA C: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje invalidov (þetrti in peti odstavek 50. þlena ZDDPO-1)
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Priloga 8
METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA

PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE
(zap. št. 15.6, 15.7 in 15.8 obraþuna DDPO)
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje se izpolnjuje, þe ima zavezanec vpisan
podatek pod zap. št. 15.6, 15.7 ali 15.8 obrazca Obraþun davka od dohodkov pravnih oseb. Na
obrazcu se razkrivajo podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje v skladu s 50. in 74. þlenom
ZDDPO-1 in z olajšavo za zaposlovanje v skladu z 48. þlenom ZDoh-1 ob vložitvi sredstev
zavezanca, ki preneha opravljati dejavnost, v pravno osebo ob izpolnjevanju pogojev iz 2. toþke
þetrtega odstavka in sedmega odstavka 38. þlena ZDoh-1.
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje je sestavljen iz treh delov:
TABELA A – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje pripravnikov in brezposelnih oseb
(prvi odstavek 50. þlena in 74. þlen ZDDPO-1)
TABELA B – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje doktorjev znanosti (drugi odstavek
50. þlena ZDDPO-1)
TABELA C – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje invalidov (þetrti in peti odstavek
50. þlena ZDDPO-1)
Olajšave po posameznih odstavkih 50. þlena ZDDPO-1 se med seboj izkljuþujejo, tako da lahko
zavezanec uveljavlja olajšavo za posameznega delavca le po doloþbi enega odstavka.
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje se izpolnjuje v tolarjih brez stotinov.
Stolpec 1 – Zaporedna številka
V stolpcu 1 je predhodno natisnjena zaporedna številka zaposlenega.
Stolpec 2 – Ime in priimek
Vpišeta se ime in priimek osebe, za katero zavezanec za davek uveljavlja olajšavo.
Stolpec 3 – Davþna številka
Vpiše se davþna številka osebe, za katero zavezanec za davek uveljavlja olajšavo.
Vrsta olajšave za zaposlovanje
TABELA A – stolpec 4
Vpiše se ustrezna oznaka:
A – pripravnik,
B – delavec, ki je prviþ sklenil delovno razmerje,
C – delavec, ki je bil pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi najmanj 12 mesecev prijavljen pri
Zavodu RS za zaposlovanje.
TABELA C – stolpec 4
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Vpiše se ustrezna oznaka:
D – invalid (po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov),
E – invalidna oseba s 100-odstotno telesno okvaro ali gluha oseba,
F – invalid, ki je zaposlen nad predpisano kvoto pri delodajalcu in þigar invalidnost ni posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu.
Datum sklenitve delovnega razmerja
Vpiše se datum sklenitve delovnega razmerja v obliki DD.MM.LL.
Pri korišþenju olajšave za zaposlovanje v skladu z 31. þlenom ZDDPO-1 zaradi prenosa
dejavnosti oziroma v skladu z 42. þlenom ZDDPO-1 zaradi združitve ali delitve se vpiše datum
zaposlitve pri prenosni družbi.
Pri korišþenju olajšave za zaposlovanje v skladu z 48. þlenom ZDoh-1 ob vložitvi sredstev
samostojnega podjetnika posameznika v pravno osebo in ob izpolnjevanju pogojev iz 2. toþke
þetrtega odstavka in sedmega odstavka 38. þlena ZDoh-1 se vpiše datum zaposlitve pri
samostojnem podjetniku posamezniku.
TABELA A in TABELA C – stolpec 5
TABELA B – stolpec 4
Plaþa zaposlenega
Vpiše se znesek plaþe.
TABELA A in TABELA C – stolpec 6
TABELA B – stolpec 5
Odstotek plaþe (30 odstotkov, 50 odstotkov oziroma 70 odstotkov)
TABELA A – stolpec 7
Vpiše se znesek 30 odstotkov plaþe. Skupni znesek v stolpcu 7 je veþji ali enak znesku pod zap.
št. 15.6 v obrazcu Obraþun davka od dohodkov pravnih oseb.
TABELA B – stolpec 6
Vpiše se znesek 30 odstotkov plaþe. Skupni znesek v stolpcu 6 je veþji ali enak znesku pod zap.
št. 15.7 v obrazcu Obraþun davka od dohodkov pravnih oseb.
TABELA C – stolpec 7 in stolpec 8
Vpiše se znesek 50 odstotkov plaþe pri tistih zaposlenih, ki imajo v stolpcu 4 vpisano oznako D.
Vpiše se znesek 70 odstotkov plaþe pri tistih zavezancih, ki imajo v stolpcu 4 vpisano oznako E
ali F.
Seštevek skupnih zneskov iz stolpcev 7 in 8 je veþji ali enak znesku pod zap. št. 15.8 v obrazcu
Obraþun davka od dohodkov pravnih oseb.
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V/na ……………………, dne ……………….

* V siva polja se podatki ne vpisujejo.

Skupaj

3

Kontrolni podatek – znesek trikratne
povpreþne meseþne plaþe na
zaposlenega pri zavezancu

4

Znesek donacij v
davþnem obdobju

Št.

10 Izplaþila politiþnim strankam
11 Izplaþila reprezentativnim sindikatom

Skupaj

Namen donacije
1
2
1 Humanitarni nameni
2 Invalidski nameni
3 Dobrodelni nameni
4 Znanstveni nameni
5 Vzgojno-izobraževalni nameni
6 Športni nameni
7 Kulturni nameni
8 Ekološki nameni
9 Religiozni nameni

Zap.
št.

Zneski v tolarjih brez stotinov
Kontrolni podatek – 0,3 odstotka
obdavþenega prihodka davþnega
obdobja zavezanca

PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA DONACIJE (52. þlen ZDDPO-1)
Za obdobje od ____________ do ____________
PODATKA POD ZAP. ŠT. 15.10 IN 15.11 OBRAýUNA DDPO

Davþna številka: ……………….

Zavezanec za davek: ……………………………………………
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Priloga 9
METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA DONACIJE
(zap. št. 15.10 in 15.11 obraþuna DDPO)
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za donacije se izpolnjuje, þe ima zavezanec vpisan podatek
pod zap. št. 15.10 ali 15.11 obrazca Obraþun davka od dohodkov pravnih oseb ali kadar je
zavezanec v davþnem obdobju, za katero predlaga davþni obraþun, izplaþal donacije v skladu s
prvim ali drugim odstavkom 52. þlena ZDDPO-1.
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za donacije se izpolnjuje v tolarjih brez stotinov.
V prvi del tabele se vpisujejo podatki v zvezi z izplaþili v skladu s prvim odstavkom 52. þlena
ZDDPO-1, to je izplaþili v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, dobrodelne,
znanstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene, in to le za
takšna izplaþila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje
navedenih dejavnosti glede na namen donacije. V drugi del tabele pa se vpisujejo podatki v zvezi
z izplaþili v skladu z drugim odstavkom 52. þlena ZDDPO-1, to je izplaþili v denarju in v naravi
politiþnim strankam in reprezentativnim sindikatom.
Stolpec 1 – Zaporedna številka
V stolpcu 1 je predhodno natisnjena zaporedna številka.
Stolpec 2 – Namen donacije
V stolpcu 2 je predhodno natisnjen namen donacije v skladu s prvim in drugim odstavkom 52.
þlena ZDDPO-1.
Stolpec 3 – Znesek donacij v davþnem obdobju
Vpiše se seštevek donacij, ki jih je zavezanec izplaþal (v denarju in/ali v naravi) v davþnem
obdobju, in to po posameznih namenih.
Stolpec 4 – Kontrolni podatek
V zadnjo vrstico se vpiše kontrolni podatek.
V prvem delu tabele (zap. št. od 1 do 9) se kot kontrolni podatek vpiše znesek, ki pomeni 0,3
odstotka obdavþenega prihodka davþnega obdobja zavezanca, v drugem delu tabele (zap. št.10 in
11) pa se kot kontrolni podatek vpiše znesek, ki pomeni trikratno povpreþno meseþno plaþo na
zaposlenega pri zavezancu v davþnem obdobju.
Znesek pod zap. št. 15.10 v obrazcu Obraþun davka od dohodkov pravnih oseb ne sme biti veþji
od nižjega med zneski iz stolpcev 3 in 4 iz prvega dela tabele. Znesek pod zap. št. 15.11 v
obrazcu Obraþun davka od dohodkov pravnih oseb pa ne sme biti veþji od nižjega med zneski iz
stolpcev 3 in 4 iz drugega dela te priloge.
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V/na ……………………, dne ……………….

Skupaj

Št.

* V siva polja se podatki ne vpisujejo.

Skupaj

Skupaj

Država,
Stopnja
v kateri
imajo
Osnova
davka iz
mednarod
tuji
Vrsta
za
ne
dohodki posameznega plaþilo Stopnja Znesek
vir
dohodka
davka davka davka pogodbe
1
2
3
4
5
6

Zneski v tolarjih brez stotinov
Znesek
Znesek
davka, ki bi ga
bilo treba
davka, þe se
Znesek
Možni
upošteva
Priznani odbitek
konþnega plaþati po
odbitek
stopnja
in
ZDDPO-1 za
(nižji od (znesek iz stolpca 11,
davka iz
Znesek plaþanega tuje dohodke, zneskov iz vendar ne veþ kakor
mednarodne plaþanega tujega þe odbitek ne stolpcev 9 znesek iz zap. št. 17
bi bil možen
pogodbe
davka
davka
in 10)
obraþuna DDPO)
7
8
9
10
11
12

PODATKI V ZVEZI Z ODBITKOM TUJEGA DAVKA
Za obdobje od_______________do___________________
PODATEK POD ZAP. ŠT. 18 OBRAýUNA DDPO

Davþna številka: ……………….

Zavezanec za davek: ……………………………………………
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Priloga 10
METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
PODATKI V ZVEZI Z ODBITKOM TUJEGA DAVKA
(zap. št. 18 obraþuna DDPO)
Obrazec Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka se izpolnjuje, þe ima zavezanec vpisan podatek
pod zap. št. 18 obrazca Obraþun davka od dohodka pravnih oseb. Odbitek tujega davka lahko
uveljavlja le rezident Republike Slovenije, in to le, þe je bil tuji davek od dohodkov iz virov izven
Slovenije plaþan in je dohodek, od katerega je bil plaþan tuji davek, vkljuþen v davþno osnovo.
Za uveljavljanje odbitka tujega davka morajo biti priložena ustrezna dokazila v skladu z
doloþbami 57. þlenom ZDDPO-1 in 366. þlenom ZDavP-1 kot sestavni del davþnega obraþuna.
Obrazec Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka se izpolnjuje v tolarjih brez stotinov.
Stolpec 1 – Država, v kateri imajo tuji dohodki vir
Vpiše se država, v kateri ima dohodek, od katerega zavezanec uveljavlja odbitek plaþanega tujega
davka, vir.
Stolpec 2 – Vrsta posameznega dohodka
Vpiše se vrsta prejetega tujega dohodka. Vrsta prejetega tujega dohodka mora biti opredeljena
tako, da je na njeni podlagi mogoþe doloþiti davþno stopnjo, ki se uporablja za navedeni dohodek
ob sklenjeni mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavþevanja. Vrsta dohodka mora biti
razvidna iz priloženih dokazil. Vrsta prejetega tujega dohodka se nanaša tudi na dobiþek poslovne
enote v tujini.
Stolpec 3 – Osnova za plaþilo davka
Vpiše se znesek, ki pomeni osnovo za plaþilo davka od tujega dohodka. V primeru poslovne
enote je to razlika med prihodki in odhodki poslovne enote, ugotovljenimi v skladu z doloþbami
ZDDPO-1. Osnova za plaþilo davka mora biti razvidna iz priloženih dokazil.
Stolpec 4 – Stopnja davka
Vpiše se stopnja, po kateri je bil obraþunan tuji davek od tujega dohodka.
Stolpec 5 – Znesek davka
Vpiše se znesek davka od tujih dohodkov, ki je bil obraþunan. Znesek davka mora biti razviden iz
priloženih dokazil.
Stolpec 6 – Stopnja davka iz mednarodne pogodbe
ýe ima Slovenija z državo v stolpcu 1 sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega
obdavþevanja, se vpiše stopnja iz te mednarodne pogodbe, ki velja za vrsto dohodka iz stolpca 2.
Stolpec 7 – Znesek davka, þe se upošteva stopnja davka iz mednarodne pogodbe

MF-DURS obr. DDPO

Uradni list Republike Slovenije

Št.

10 / 6. 2. 2007 /

Stran

Priloga 10
Znesek davka se vpiše ob upoštevanju stopnje davka iz mednarodnih pogodb. ýe Slovenija nima
sklenjene mednarodne pogodbe z državo iz stolpca 1, sta stolpca 6 in 7 prazna.
Stolpec 8 – Znesek plaþanega davka
Vpiše se znesek davka, ki je bil dejansko plaþan. ýe je v posamezni mednarodni pogodbi
dogovorjen odbitek za zmanjšani davek v državi vira in so izpolnjeni pogoji za njegovo
uveljavitev, se lahko vpiše znesek v višini, v kateri bi bil plaþan davek, þe posebnih olajšav ne bi
bilo. Znesek plaþanega davka mora biti razviden iz priloženih dokazil.
Stolpec 9 – Znesek konþnega in plaþanega tujega davka
Vpiše se nižji od zneskov v stolpcih 5 in 8, razen kadar ima zavezanec za to vrsto dohodka
podatek v stolpcu 7. V tem primeru se vpiše nižji od zneskov v stolpcih 7 in 8.
Stolpec 10 – Znesek davka, ki bi ga bilo treba plaþati po ZDDPO-1 za tuje dohodke, þe
odbitek ne bi bil možen
Vpiše se znesek, ki se izraþuna po formuli:
(skupni znesek dohodkov, od katerih je bil plaþan tuji davek, z virom v
posamezni državi (skupni znesek iz stolpca 3 za posamezno državo),
deljeno z razliko med celotnimi davþno priznanimi prihodki in celotnimi
davþno priznanimi odhodki zavezanca (zap. št. 4 obrazca DDPO – zap. št.
8 obrazca DDPO)), pomnoženo z davkom (zap. št. 17 obrazca DDPO)
Stolpec 11 – Možni odbitek
Vpiše se nižji od zneskov iz stolpcev 9 in 10.
Stolpec 12 – Priznani odbitek
Vpiše se znesek iz stolpca 11, vendar ne veþ kakor znesek iz zap. št. 17 obrazca DDPO.
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Priznani odbitek v obdobju
odbitka tujega davka
2

Možni odbitek tujega davka ob
upoštevanju sprememb**
3
Poveþanje davka
4=2–3

Zneski v tolarjih brez stotinov
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** Ponovni izraþun možnega odbitka tujega davka se opravi na obrazcu Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka z oznako PONOVNI
PRERAýUN, ki je priloga temu obrazcu.

* V siva polja se podatki ne vpisujejo.
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1070 /

Davþna številka: ……………….

Zavezanec za davek: ……………………………………………

Priloga 11
Stran

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

10 / 6. 2. 2007 /

Stran

Priloga 11
METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
PODATKI V ZVEZI S POVEýANJEM DAVKA ZARADI SPREMEMB ODBITKA
TUJEGA DAVKA
(zap. št. 19 obraþuna DDPO)
Obrazec Podatki v zvezi s poveþanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka se
izpolnjuje, þe ima zavezanec vpisan podatek pod zap. št. 19 obrazca Obraþun davka od dohodka
pravnih oseb. Zavezanec mora v obdobju, ko so nastale spremembe (zlasti vraþila) tujega davka,
poveþati davek za znesek, ki je enak razliki med priznanim odbitkom in odbitkom, ki bi bil
možen, þe bi se sprememba upoštevala.
Obrazec Podatki v zvezi s poveþanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka se izpolnjuje
v tolarjih brez stotinov.
Stolpec 1 – Obdobje odbitka tujega davka
Vpiše se davþno obdobje, v katerem je zavezanec uveljavljal odbitek tujega davka, pri katerem je
v tem davþnem obdobju nastala sprememba. Davþno obdobje se vpiše v obliki LLLL ali v obliki
DD.MM.LL – DD.MM.LL.
Stolpec 2 – Priznani odbitek v obdobju odbitka tujega davka
Vpiše se podatek iz stolpca 12 obrazca Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka, izpolnjenega za
davþno obdobje, v katerem je zavezanec uveljavljal odbitek tujega davka, pri katerem je v tem
davþnem obdobju nastala sprememba. ýe je zavezanec predhodno že poveþal davek zaradi
sprememb odbitka tujega davka, se pri izpolnjevanju obrazca Podatki v zvezi z odbitkom tujega
davka kot priloge k temu obrazcu upošteva podatek iz zadnjega predloženega preraþuna.
Stolpec 3 – Možni odbitek tujega davka ob upoštevanju sprememb
Vpiše se podatek o odbitku tujega davka, ki bi bil možen, þe bi se sprememba upoštevala v
davþnem obdobju, ko je zavezanec uveljavljal odbitek tujega davka. Za pridobitev navedenega
podatka je treba narediti ponovni preraþun uveljavljanja pravice do odbitka na obrazcu Podatki v
zvezi z odbitkom tujega davka, kjer se podatek, ki je predmet spremembe, ustrezno popravi
(popravek se ustrezno oznaþi – npr. z drugo barvo), druge postavke pa se ustrezno preraþunajo.
Obrazec Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka, v katerem je opravljen ponovni preraþun, se v
desnem zgornjem kotu oznaþi z oznako PONOVNI PRERAýUN. ýe je zavezanec predhodno že
poveþal davek zaradi sprememb odbitka tujega davka, zavezanec izhaja iz zadnjega predloženega
preraþuna. V tem primeru doda oznaki PONOVNI PRERAýUN oznako (ZADNJI PRERAýUN
V OBDOBJU __________), kjer vpiše obdobje, ko je zadnjiþ poveþal davek zaradi spremembe
odbitka tujega davka za obdobje iz stolpca 1.
Stolpec 4 – Poveþanje davka
Vpiše se razlika med zneskom v stolpcu 2 in zneskom v stolpcu 3 za posamezno obdobje.
Seštevek stolpca 4 mora biti enak znesku pod zap. št. 19 obrazca DDPO.
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Zavezanec za davek: ……………………………………………
Davþna številka: ……………….

PODATKI V ZVEZI Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI
Za obdobje od ____________ do____________
TABELA A: Deset vrednostno najvišjih posamiþnih ustvarjenih dobiþkov pri prodaji
vrednostnih papirjev in deležev v gospodarskih družbah v davþnem obdobju
Zap. Vrednostni Izdajatelj Oznaka Vrsta Datum Koliþina Cena Skupna Ustvarjeni
št.
papir
prodaje prodaje
na
vrednost
dobiþek
oziroma
enoto prodaje
delež
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TABELA B: Deset vrednostno najvišjih posamiþnih ustvarjenih izgub pri prodaji
vrednostnih papirjev in deležev v gospodarskih družbah v davþnem obdobju
Zap. Vrednostni Izdajatelj Oznaka Vrsta Datum Koliþina Cena Skupna Ustvarjena
št.
papir
prodaje prodaje
na
vrednost
izguba
oziroma
enoto prodaje
delež
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

V/na ……………………, dne ……………….
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
PODATKI V ZVEZI Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI
Obrazec Podatki v zvezi z vrednostnimi papirji se izpolnjuje, þe je imel zavezanec v davþnem
obdobju, za katero se predlaga obraþun DDPO, transakcije v zvezi z vrednostnimi papirji oziroma
deleži v gospodarskih družbah.
Obrazec Podatki v zvezi z vrednostnimi papirji je sestavljen iz dveh delov:
TABELA A – Deset vrednostno najvišjih posamiþnih ustvarjenih dobiþkov pri prodaji
vrednostnih papirjev in deležev v gospodarskih družbah v davþnem obdobju
TABELA B – Deset vrednostno najvišjih posamiþnih ustvarjenih izgub pri prodaji
vrednostnih papirjev in deležev v gospodarskih družbah v davþnem
obdobju
Obrazec Podatki v zvezi z vrednostnimi papirji se izpolnjuje v tolarjih brez stotinov.
TABELA A: Deset vrednostno najvišjih posamiþnih ustvarjenih dobiþkov pri prodaji
vrednostnih papirjev in deležev v gospodarskih družbah v davþnem obdobju
Vpišejo se posamezni ustvarjeni kapitalski dobiþki (pozitivna razlika med prodajno in nabavno
vrednostjo) posameznih vrednostnih papirjev in deležev v gospodarskih družbah, ki po vrednosti
pomenijo deset najveþjih ustvarjenih dobiþkov v davþnem obdobju.
Stolpec 1 – V stolpcu 1 je predhodno natisnjena zaporedna številka.
Stolpec 2 – Vpiše se vrsta vrednostnega papirja oziroma deleža (delnica, obveznica, delež v
kapitalu itd.).
Stolpec 3 – Vpiše se naziv izdajatelja.
Stolpec 4 – Vpiše se oznaka vrednostnega papirja.
Stolpec 5 – Vpiše se vrsta prodaje:
A – prodaja na Ljubljanski borzi d. d.,
B – prodaja na Ljubljanski borzi d. d. v svežnju ali z aplikacijo,
C – prodaja z neposredno pogodbo s kupcem,
D – prodaja na borzi s sedežem v Evropski uniji,
E – prodaja na borzi s sedežem izven Evropske unije,
F – druge vrste prodaje.
Stolpec 6 – Vpiše se datum prodaje.
Stolpec 7 – Vpiše se koliþina prodanih vrednostnih papirjev oziroma odstotek deleža.
Stolpec 8 – Vpiše se cena na enoto prodanih vrednostnih papirjev.
Stolpec 9 – Vpiše se skupna vrednost prodaje.
Stolpec 10 – Vpiše se ustvarjeni dobiþek.
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TABELA B: Deset vrednostno najvišjih posamiþnih ustvarjenih izgub pri prodaji
vrednostnih papirjev in deležev v gospodarskih družbah v davþnem obdobju
Vpišejo se posamezne ustvarjene kapitalske izgube (negativna razlika med prodajno in nabavno
vrednostjo) posameznih vrednostnih papirjev in deležev v gospodarskih družbah, ki po vrednosti
pomenijo deset najveþjih ustvarjenih izgub v davþnem obdobju.
Stolpec 1 – V stolpcu 1 je predhodno natisnjena zaporedna številka.
Stolpec 2 – Vpiše se vrsta vrednostnega papirja oziroma deleža (delnica, obveznica, delež v
kapitalu itd.).
Stolpec 3 – Vpiše se naziv izdajatelja.
Stolpec 4 – Vpiše se oznaka vrednostnega papirja.
Stolpec 5 – Vpiše se vrsta prodaje:
A – prodaja na Ljubljanski borzi d. d.,
B – prodaja na Ljubljanski borzi d. d. v svežnju ali z aplikacijo,
C – prodaja z neposredno pogodbo s kupcem,
D – prodaja na borzi s sedežem v Evropski uniji,
E – prodaja na borzi s sedežem izven Evropske unije,
F – druge vrste prodaje.
Stolpec 6 – Vpiše se datum prodaje.
Stolpec 7 – Vpiše se koliþina prodanih vrednostnih papirjev oziroma odstotek deleža.
Stolpec 8 – Vpiše se cena na enoto prodanih vrednostnih papirjev.
Stolpec 9 – Vpiše se skupna vrednost prodaje.
Stolpec 10 – Vpiše se ustvarjena izguba.
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davþnega
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Poraba
rezervacij v
Poveþanja v
davþnem
davþnem obdobju obdobju
3
4

Št.

Skupaj
* V siva polja se podatki ne vpisujejo.

Vrsta dolgoroþne rezervacije
1
Dolgoroþne rezervacije za prejete donacije, ki so
bile oblikovane pred 1.1.2006 in so od 1.1.2006
dalje dolgoroþne pasivne þasovne razmejitve
Dolgoroþne rezervacije za reorganizacije
Dolgoroþne rezervacije za priþakovane izgube iz
koþljivih pogodb
Dolgoroþne rezervacije za pokojnine
Dolgoroþne rezervacije za jubilejne nagrade
Dolgoroþne rezervacije za odpravnine ob
upokojitvi
Dolgoroþne rezervacije za dana jamstva

Stanje na
zaþetku
davþnega
obdobja
2

PODATKI V ZVEZI Z DOLGOROýNIMI REZERVACIJAMI
Za obdobje od ____________ do ____________

Davþna številka: ……………….

Zavezanec za davek: ……………………………………………
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Priloga 13
METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
PODATKI V ZVEZI Z DOLGOROýNIMI REZERVACIJAMI
Obrazec Podatki v zvezi z dolgoroþnimi rezervacijami zavezanec izpolni, þe je v svojih poslovnih
knjigah izkazoval zaþetno stanje in/ali spremembe (poveþanje, poraba ali odprava rezervacij) med
letom ter konþno stanje rezervacij, in to za vse vrste, ki jih izkazuje v svojih poslovnih knjigah.
Podatki se vpišejo za posamezne vrste rezervacij na raþun dolgoroþno odloženih prihodkov in
dolgoroþno vnaprej vraþunanih stroškov oziroma odhodkov, ki jih zavezanec izkazuje v svojih
poslovnih knjigah, in to tako, da prikaže loþeno:
–
–
–
–
–

stanje na zaþetku davþnega obdobja,
poveþanje v davþnem obdobju,
poraba rezervacij v davþnem obdobju,
odprava rezervacij v davþnem obdobju,
stanje na koncu davþnega obdobja.

V obrazcu je navedenih nekaj vrst dolgoroþnih rezervacij. Prazne vrstice so dodane, da se
zavezancu omogoþi prikaz vseh dolgoroþnih rezervacij, ki jih izkazuje v poslovnih knjigah.
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Zavezanec za davek: ……………………………………………
Davþna številka: ……………….

PODATKI V ZVEZI Z OBRESTMI MED POVEZANIMI OSEBAMI
Za obdobje od ____________ do____________

Podatki v zvezi s transakcijami med povezanimi osebami po 15. þlenu ZDDPO-1
Naziv povezane
osebe

Davþna
številka

Oznaka
povezanosti
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

V/na ……………………, dne ……………….

MF-DURS obr. DDPO

Ugodnejši
davþni
položaj

Zneski v tolarjih brez stotinov

Skupna
vrednost
prejetih posojil

Skupna
vrednost
danih posojil

Žig in podpis odgovorne osebe:
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
PODATKI V ZVEZI Z OBRESTMI MED POVEZANIMI OSEBAMI
Obrazec Podatki v zvezi z obrestmi med povezanimi osebami izpolnijo zavezanci za davek, ki v
obraþunskem delu obrazca med splošnimi podatki oznaþijo, da prejemajo in/ali dajejo posojila
povezanim osebam po 15. þlenu ZDDPO-1.
V tabeli Podatki v zvezi s transakcijami med povezanimi osebami se v stolpcu oznaka
povezanosti oznaþi naþin povezanosti po kriterijih iz þetrtega, petega in šestega odstavka 12.
þlena ter iz drugega in tretjega odstavka 13. þlena ZDDPO-1, in to tako, da se obkrožijo ustrezne
oznake:
A – rezident, ki je neposredno ali posredno udeležen v upravljanju, nadzoru ali kapitalu tuje osebe
(osebi veljata za povezani, þe ima rezident neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotkov
vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic v tuji osebi);
B – v upravljanju, nadzoru ali kapitalu rezidenta je neposredno ali posredno udeležena tuja oseba
(osebi veljata za povezani, þe ima tuja oseba neposredno ali posredno v lasti najmanj 25
odstotkov vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic v rezidentu);
C – v upravljanju, nadzoru ali kapitalu rezidenta in tuje osebe ali dveh rezidentov je neposredno
ali posredno udeležena ista oseba (osebi veljata za povezani, þe ima ista pravna oseba hkrati
neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotkov vrednosti ali števila delnic ali deležev ali
glasovalnih pravic v rezidentu in v tuji osebi ali v dveh rezidentih; prav tako veljata osebi za
povezani, þe imajo iste fiziþne osebe ali njihovi družinski þlani neposredno ali posredno v lasti
najmanj 25 odstotkov vrednosti ali števila delnic ali deležev ali glasovalnih pravic ali so
udeleženi v nadzoru ali upravljanju v rezidentu in v tuji osebi ali v dveh rezidentih; za družinske
þlane velja zakonec oziroma oseba, s katero fiziþna oseba živi v dalj þasa trajajoþi življenjski
skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne
posledice kakor zakonska zveza, brat ali sestra, neposredni prednik ali posvojitelj ali neposredni
potomec ali posvojenec);
D – povezane osebe rezidenti, za kakršne veljata rezidenta, þe sta neposredno ali posredno
povezana v kapitalu, upravljanju in nadzoru in eden vpliva ali ima možnost vplivati na
sprejemanje odloþitev drugega (osebi, ki sta povezani v kapitalu, upravljanju in nadzoru tako, da
ima ena oseba neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotkov deležev ali delnic ali
glasovalnih pravic v drugi osebi ali sta poslovno povezani ali sodelujejo v nadzornih telesih ali
upravljanju iste osebe ali njihovi družinski þlani);
E – povezane osebe rezidenti in druge osebe, kadar obstajajo druga razmerja, ki se razlikujejo od
razmerij med povezanimi osebami, zlasti razmerje z osebo, ki ima ugodnejši davþni položaj – v
primeru ugodnejšega davþnega položaja se oznaka ugodnejši davþni položaj se še posebej izkaže
v stolpcu »ugodnejši davþni položaj«.
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V stolpcu ugodnejši davþni položaj zavezanec za davek z besedico DA oznaþi osebo, ki ima
ugodnejši davþni položaj, drugaþe stolpca ne izpolnjuje. Za osebo iz drugega odstavka 13. þlena
ZDDPO-1, ki ima ugodnejši davþni položaj, zlasti velja:
– oseba, ki je oprošþena plaþevanja davka po ZDDPO-1,
– oseba, ki plaþuje davek po stopnji, nižji od stopnje iz 53. þlena ZDDPO-1,
– oseba, ki izkazuje davþno izgubo.
V tabelo Podatki v zvezi s transakcijami med povezanimi osebami se vpiše skupna vrednost
prejetih oziroma danih posojil v obdobju, za katero se sestavlja obraþun davka od dohodkov
pravnih oseb (ne glede na vrednosti plaþil v zvezi z njimi). Vpišejo se podatki o posojilih s
posamezno povezano osebo za obdobje, za katero se sestavlja obraþun, þe njihova skupna
vrednost s posamezno povezano osebo v obdobju presega 50.000,00 EUR. V primeru, da ena od
postavk (npr. skupna vrednost prejetih posojil) z doloþeno povezano osebo presega navedeni
znesek, se vpiše tudi znesek drugega prometa (npr. skupna vrednosti danih posojil), tudi þe ta ne
dosega vrednosti navedenega zneska.
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Zavezanec za davek: ……………………………………………
Davþna številka: ……………….

PODATKI V ZVEZI S TRANSFERNIMI CENAMI PRI POSLOVANJU MED
POVEZANIMI OSEBAMI PO 12. ýLENU ZDDPO-1
Za obdobje od ____________ do ____________

Podatki v zvezi s transakcijami med povezanimi osebami po 12. þlenu ZDDPO-1
Naziv povezane
osebe

Davþna
številka

Oznaka
povezanosti
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D

V/na ……………………, dne ……………….

MF-DURS obr. DDPO

Zneski v tolarjih brez stotinov

Kumulativni promet
terjatev

Kumulativni promet
obveznosti

Žig in podpis odgovorne osebe:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

10 / 6. 2. 2007 /

Stran

Priloga 15
METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
PODATKI V ZVEZI S TRANSFERNIMI CENAMI PRI POSLOVANJU MED
POVEZANIMI OSEBAMI PO 12. ýLENU ZDDPO-1
Obrazec Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami izpolnijo
zavezanci za davek, ki v obraþunskem delu obrazca med splošnimi podatki oznaþijo, da poslujejo
s povezanimi osebami po 12. þlenu ZDDPO-1.
V tabeli Podatki v zvezi s transakcijami med povezanimi osebami se v stolpcu oznaka
povezanosti oznaþi naþin povezanosti po kriterijih iz þetrtega, petega in šestega odstavka 12.
þlena ZDDPO-1, in to tako, da se obkrožijo ustrezne oznake:
A – rezident, ki je neposredno ali posredno udeležen v upravljanju, nadzoru ali kapitalu tuje osebe
(osebi veljata za povezani, þe ima rezident neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotkov
vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic v tuji osebi);
B – v upravljanju, nadzoru ali kapitalu rezidenta je neposredno ali posredno udeležena tuja oseba
(osebi veljata za povezani, þe ima tuja oseba neposredno ali posredno v lasti najmanj 25
odstotkov vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic v rezidentu);
C – v upravljanju, nadzoru ali kapitalu rezidenta in tuje osebe ali dveh rezidentov je neposredno
ali posredno udeležena ista oseba (osebi veljata za povezani, þe ima ista pravna oseba hkrati
neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotkov vrednosti ali števila delnic ali deležev ali
glasovalnih pravic v rezidentu in v tuji osebi ali v dveh rezidentih;
D – iste fiziþne osebe ali njihovi družinski þlani imajo neposredno ali posredno v lasti najmanj 25
odstotkov vrednosti ali števila delnic ali deležev ali glasovalnih pravic ali so udeleženi v nadzoru
ali v upravljanju v rezidentu in v tuji osebi ali v dveh rezidentih; za družinske þlane velja zakonec
oziroma oseba, s katero fiziþna oseba živi v dalj þasa trajajoþi življenjski skupnosti, ki ima po
zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kakor zakonska
zveza, brat ali sestra, neposredni prednik ali posvojitelj ali neposredni potomec ali posvojenec).
V tabelo Podatki v zvezi s transakcijami med povezanimi osebami se vpiše skupna vrednost
(kumulativni promet) vzpostavljenih terjatev oziroma obveznosti (ne glede na njihovo plaþilo) v
obdobju, za katero se sestavlja obrazec obraþuna davka od dohodkov pravnih oseb. Vpišejo se
podatki o kumulativnem prometu s posamezno povezano osebo za obdobje, za katero se sestavlja
obraþun, þe skupen promet s posamezno povezano osebo v obdobju presega 50.000,00 EUR. V
primeru, da ena od postavk (npr. terjatve) pri prometu z doloþeno povezano osebo presega
navedeni znesek, se vpiše tudi znesek drugega prometa (npr. obveznosti), tudi þe ta ne dosega
vrednosti navedenega zneska.
V stolpca kumulativni promet terjatev oziroma obveznosti se ne vpisujejo vrednosti terjatev in
obveznosti, ki se nanašajo na prejeta ali dana posojila. Podatki o vrednostih prejetih in danih
posojil se izkažejo na posebnem obrazcu Podatki v zvezi z obrestmi med povezanimi osebami.
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Zavezanec za davek: ……………………………………………
Davþna številka: ……………….

PODATKI V ZVEZI S TRANSFERNIMI CENAMI PRI POSLOVANJU MED
POVEZANIMI OSEBAMI PO 13. ýLENU ZDDPO-1
Za obdobje od ____________ do ____________

Podatki v zvezi s transakcijami med povezanimi osebami po 13. þlenu ZDDPO-1
Naziv povezane
osebe

Davþna
številka

Ugodnejši
davþni položaj

V/na ……………………, dne ……………….

MF-DURS obr. DDPO

Zneski v tolarjih brez stotinov

Kumulativni promet
terjatev

Kumulativni promet
obveznosti

Žig in podpis odgovorne osebe:
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
PODATKI V ZVEZI S TRANSFERNIMI CENAMI PRI POSLOVANJU MED
POVEZANIMI OSEBAMI PO 13. ýLENU ZDDPO-1
Obrazec Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami rezidenti
izpolnijo zavezanci za davek, ki v obraþunskem delu obrazca med splošnimi podatki oznaþijo, da
poslujejo s povezanimi osebami po 13. þlenu ZDDPO-1.
V tabeli Podatki v zvezi s transakcijami med povezanimi osebami se razkrijejo podatki, ki
izhajajo iz razmerij med povezanimi osebami rezidenti ter med rezidenti in drugimi osebami. Za
povezane osebe veljajo osebe po drugem in tretjem odstavku 13. þlena ZDDPO-1 v povezavi s
þetrtim odstavkom istega þlena.
V stolpcu ugodnejši davþni položaj zavezanec za davek z besedico DA oznaþi osebo, ki ima
ugodnejši davþni položaj, drugaþe stolpca ne izpolnjuje. Za osebo iz drugega odstavka 13. þlena
ZDDPO-1, ki ima ugodnejši davþni položaj, zlasti velja:
– oseba, ki je oprošþena plaþevanja davka po ZDDPO-1,
– oseba, ki plaþuje davek po stopnji, nižji od stopnje iz 53. þlena ZDDPO-1,
– oseba, ki izkazuje davþno izgubo.
V tabelo Podatki v zvezi s transakcijami med povezanimi osebami se vpiše skupna vrednost
(kumulativni promet) vzpostavljenih terjatev oziroma obveznosti (ne glede na njihovo plaþilo) v
obdobju, za katero se sestavlja obrazec obraþuna davka od dohodkov pravnih oseb. Vpišejo se
podatki o kumulativnem prometu s posamezno povezano osebo za obdobje, za katero se sestavlja
obraþun, þe skupen promet s posamezno povezano osebo v obdobju presega 50.000,00 EUR. V
primeru, da ena od postavk (npr. terjatve) pri prometu z doloþeno povezano osebo presega
navedeni znesek, se vpiše tudi znesek drugega prometa (npr. obveznosti), tudi þe ta ne dosega
vrednosti navedenega zneska.
V stolpca kumulativni promet terjatev oziroma obveznosti se ne vpisujejo vrednosti terjatev in
obveznosti, ki se nanašajo na prejeta ali dana posojila. Podatki o vrednostih prejetih in danih
posojil se izkažejo na posebnem obrazcu Podatki v zvezi z obrestmi med povezanimi osebami.

MF-DURS obr. DDPO

1083

Stran

1084 /

Št.

10 / 6. 2. 2007

Uradni list Republike Slovenije

Priloga 17

NAVODILO ZA PREDLOŽITEV PODATKOV IZ OBRAZCA ZA
OBRAýUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB V
RAýUNALNIŠKI OBLIKI
1 Oblika in naþin dostave podatkov
1.1 Zavezanci lahko predložijo dokument v elektronski obliki prek sistema eDavki na
spletni naslov: <<http://edavki.durs.si/>>.
1.2 Zavezanci lahko predložijo podatke iz obrazca za obraþun davka od dohodkov
pravnih oseb tudi na magnetnih medijih - PC disketah ali zgošþenkah (CD) na
pristojni davþni urad, skupaj z izpisom podatkov obraþuna na papirju (brez prilog).
Navedeni izpis potrdi odgovorna oseba zavezanca, enako kakor originalni obrazec za
obraþun davka od dohodkov pravnih oseb.
Davþna uprava Republike Slovenije bo pripravila program za vnos podatkov za obraþun
davka od dohodkov pravnih oseb. Zavezanci ga bodo lahko prevzeli s spletnih strani
DURS <<http://www.durs.gov.si>>.
1.2.1. Magnetni medij:
 diskete velikost 3.5" (1,44MB) ali zgošþenka kapacitete 700 MB,
 datoteka ima ime DDPO.DAT,
 v eni datoteki so lahko podatki za veþ zavezancev; vrstice s podatki enega obraþuna
morajo biti skupaj,
 vsi podatki enega obraþuna mora biti v eni datoteki,
 podatki posameznega obraþuna se konþajo s kontrolnim zapisom (opredeljen v
opisih),
 vsak zapis je predpisane dolžine, doloþen je v posameznem tabelariþnem prikazu
individualnih oziroma zbirnih podatkov pri posamezni vrsti podatkov, konþujeta ga
dva posebna kontrolna znaka CR in LF.

1.2.2. Na magnetni medij je treba þitljivo napisati:
–
–
–

naziv in naslov pravne osebe,
število zapisov,
vse izbrane in v tej toþki naštete lastnosti magnetnega medija (PC diskete).
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2 Podrobna vsebina raþunalniškega zapisa – struktura datoteke
2.1 Splošna struktura vseh zapisov
Vsi zapisi imajo ne glede na obrazec enako sestavljeno strukturo zapisa na pozicijah od 1
do 23. Podatki od kolone 24 do kolone 173 pa so odvisni od vrste in dela posameznega
obrazca in so posebej opisani.
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7

Od
1
9
12
15
18
21
24

Do
8
11
14
17
20
23
173

Dolžina
8
3
3
3
3
3
150

Oblika
N
N
N
AN
AN
AN
AN

Opis polja
Davþna številka
Šifra obrazca
Del obrazca
Nivo 1
Nivo 2
Nivo 3
Podatki, odvisni od obrazca, dela obrazca in nivojev

Šifre obrazcev so:
Šifra
obrazca
001
311
312
313
321
322
331
332
341
342
343
344
351
004
005
006
071
072
008
009
010
011
012
013

Opis obrazca
Obraþun davka
Gospodarske družbe: Bilanca stanja
Gospodarske družbe: Izkaz poslovnega izida
Gospodarske družbe: Podatki iz izkaza bilanþnega dobiþka/bilanþne izgube
Pravne osebe zasebnega prava: Bilanca stanja
Pravne osebe zasebnega prava: Izkaz prihodkov in odhodkov
Društva: Bilanca stanja
Društva: Izkaz poslovnega izida
Pravne osebe javnega prava: Bilanca stanja
Pravne osebe javnega prava: Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov
Pravne osebe javnega prava: Izkaz prihodkov in odhodkov – doloþenih uporabnikov
Pravne osebe javnega prava: Izkaz prihodkov in odhodkov doloþenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Priloga 3a – Podatki za izraþun razlike, za katero se ob prehodu na MSRP oziroma SRS (2006) preraþuna
preneseni poslovni izid oziroma druga postavka kapitala (14. þlen ZDDPO-1B)
Priloga 4 – Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega
obdavþevanja
Priloga 5 – Podatki v zvezi s pokrivanjem davþne izgube (29., 31., 42. in 83. þlen ZDDPO-1)
Priloga 6 – Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje (prvi odstavek 49. þlena ZDDPO-1)
Priloga 7a – Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (po prvem stavku drugega
odstavka 49. þlena ZDDPO-1)
Priloga 7b – Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (po drugem stavku drugega.
odstavka 49. þlena ZDDPO-1)
Priloga 8 – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje (50. þlen ZDDPO-1)
Priloga 9 – Podatki v zvezi z olajšavo za donacije (52. þlen ZDDPO-1)
Priloga 10 – Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka
Priloga 11 – Podatki v zvezi s poveþanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka (58. þlen
ZDDPO-1)
Priloga 12 – Podatki v zvezi z vrednostnimi papirji
Priloga 13 – Podatki v zvezi z dolgoroþnimi rezervacijami
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014
015
016
999

Priloga 14 – Podatki v zvezi z obrestmi med povezanimi osebami
Priloga 15 – Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami
Priloga 16 – Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami – rezidenti
Oznaka za zadnji, kontrolni zapis

Vedno, tudi pri praznem obraþunu, so obvezne vrstice z naslednjimi podatki v stolpcih 1–13 (dddddddd je
davþna številka):
Dddddddd001001000000000 – prvi del obraþuna
Dddddddd001002000000000 – drugi del obraþuna
Dddddddd999999999999999 – zadnji, kontrolni zapis
Od drugih se vpišejo le tiste vrstice, kjer so podatki.
Vsi zneski so dolgi 15 znakov. V prvih 14 znakov polja zneska se vpiše cel del zneska desno poravnano z
vodilnimi niþlami v tolarjih brez stotinov, samo številke brez posebnih znakov, 15. znak je za pozitivne
zneske prazen. Za negativne zneske (v tistih primerih, ki so dovoljeni) se vpiše sem znak minus, v prvih 14
znakov pa znesek.
Vse stopnje imajo 3 cela mesta in 2 decimalki, vpišejo se brez decimalne pike z vodilnimi in konþnimi
niþlami in brez predznaka.
Vsi datumi so v obliki llllmmdd.
Kjer so v poljih z zaporednimi številkami od 1 do 6 (do kolone 23) vpisani besedila (šifre, deli, nivoji
obrazca), so vsi desno poravnani. ýe so v teh poljih številke, imajo vpisane tudi vodilne niþle. Na primer
vrednost 1 se vpiše kot »001«, vrednost A pa kot »A«.
Vsa besedila v podatkih (od zaporedne številke 7 oziroma od kolone 24 dalje) pa so levo poravnani, razen
þe je v opisu posameznega zapisa drugaþe doloþeno.
V opisih za posamezne tabele so za kolone 9–23 veþinoma že vpisane šifre, kakršne morajo biti za ta del
obrazca. Le v nekaterih primerih je pisno navodilo, kako se sestavi šifra.
Primer preprostega zapisa:
– zavezanec ima davþno številko 12345678,
– zavezanec ima matiþno številko 7654321,
– obrazec je izšel v Uradnem listu RS, št. 123/05,
– šifra dejavnosti je 12.345,
– šifra pretežne dejavnosti je tudi 12.345,
– vse oznake na prvi strani so NE,
– ni uporabnik ekonomske cone, nima skupinskega obraþuna,
– prihodki so 100.000 SIT (s tem so izpolnjene vrstice 1, 4, 13, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 28),
– priloga so le bilance za gospodarske družbe (tudi izšle v Uradnem listu RS, št. 123/05) z vpisanimi
nekaterimi vrsticami, povsod znesek 55.555 (da je primer bolj preprost).
12345678001001000000000123052005010120051231Testna firma
1234567800100200000000076543211010022210NENENENENENENENE0NENE
1234567800101000100000000000000100000+
1234567800101000400000000000000100000+
1234567800101000900000000000000100000+
1234567800101001300000000000000100000+
1234567800101001600000000000000100000+
1234567800101001700000000000000025000+
1234567800101001700100000000000002500+
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1234567800101002000000000000000025000+
1234567800101002300000000000000025000+
1234567800101002500000000000000100000+
1234567800101002600000000000000025000+
1234567800101002800000000000000025000+
123456783110010000000001230520051231
1234567831100200100000000000000055555+00000000055555+
1234567831100200200000000000000055555+00000000055555+
1234567831100200300000000000000055555+00000000055555+
1234567831100200400000000000000055555+00000000055555+
123456783120010000000001230520051231
1234567831200209000000000000000055555+00000000055555+
1234567831200209100000000000000055555+00000000055555+
1234567831200209200000000000000055555+00000000055555+
1234567831200210200000000000000055555+00000000055555+
1234567831200212500000000000000055555+00000000055555+
1234567831200215200000000000000055555+00000000055555+
1234567831200216400000000000000055555+00000000055555+
1234567831200216700000000000000055555+00000000055555+
123456783130010000000001230520051231
1234567831300218000000000000000055555+00000000055555+
1234567831300219500000000000000055555+00000000055555+
1234567899999999999999900000000000032
Opozorilo: ýe se oddaja popravek obrazca ali þe je dodana kaka nova priloga, se pri ponovnem pošiljanju
ponovno pošljejo vsi podatki iz vseh obrazcev, ne le tisti, ki je dodan ali spremenjen.
2.2

Obraþun davka (šifra 001)

Obraþun davka – prvi del
To mora biti prvi zapis v datoteki
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6

Od
1
9
12
15
18
21

Do
8
11
14
17
20
23

Dolžina
8
3
3
3
3
3

Oblika
N
N
N
AN
AN
AN

7
8
9
10
11
12
13

24
29
37
45
164
172
173

28
36
44
163
171
172
173

5
8
8
126
8
1
1

N
D
D
AN
D
AN
N
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Opis polja
Davþna številka
001
001
000
000
000
Verzija obrazca (vpišeta se številka in leto uradnega lista, ko je obrazec
izšel; v obliki nnnll; nnn z vodilnimi niþlami – npr. 00106 za uradni list,
številka 001, v letu 2006)
Obdobje OD
Obdobje DO
Firma
prazno
prazno
prazno

1087

Stran

1088 /

Št.

10 / 6. 2. 2007

Uradni list Republike Slovenije

Priloga 17

Obraþun davka – drugi del
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
31
36
41
43
45
47

8
11
14
17
20
23
30
35
40
42
44
46
48

8
3
3
3
3
3
7
5
5
2
2
2
2

N
N
N
AN
AN
AN
N
N
N
AN
AN
AN
AN

14

49

50

2

AN

15

51

52

2

AN

16
17
18
19
20

53
55
57
58
60

54
56
57
59
61

2
2
1
2
2

AN
AN
N
AN
AN

Opis polja


Davþna številka



000

001
002
000
000
Matiþna številka
Vrsta dejavnosti (šifra dejavnosti – brez vmesnega loþila)
Pretežna dejavnost (šifra dejavnosti – brez vmesnega loþila)
Rezident (DA/NE)
9. þlen ZDDPO-1 (DA/NE)
54. þlen ZDDPO-1 (DA/NE)
Poslovanje med povezanimi osebami – 12. þlen ZDDPO-1
(DA/NE)
Poslovanje med povezanimi osebami – 13. þlen ZDDPO-1
(DA/NE)
Poslovanje med povezanimi osebami – 13. þlen ZDDPO-1,
ugodnejši položaj po 4. odstavku (DA/NE)
Posojila povezanim osebam po 15. þlenu ZDDPO-1 (DA/NE)
Ekonomska cona (DA/NE)
Vrsta obrazca za uporabnike ekonomske cone – 1, 2 ali 3
ýlan skupine (DA/NE)*
ýlan skupine po 200. þlenu ZDavP (DA/NE)*

* Opomba: Pri naþinu ugotavljanja davka individualno je v poljih 58–59 in 60–61 vpisano »NE«, pri
skupinskem pa je ustrezno od teh dveh polj »DA«, drugo pa »NE«.

Obraþun davka – podatki o ekonomski coni
(Ti podatki se vpišejo le, þe zavezanec posluje v ekonomski coni.)
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
54
62

8
11
14
17
20
23
53
61
63

8
3
3
3
3
3
30
8
2

N
N
N
AN
AN
AN
AN
D
N

MF-DURS obr. DDPO

Opis polja
Davþna številka
001
003
000
000
000
Številka odloþbe
Datum odloþbe
Šifra davþnega urada, ki je izdal odloþbo
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Šifrant davþnih uradov:
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Posebni davþni urad
Brežice
Celje
Koþevje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Postojna
Ptuj
Hrastnik
Velenje

Obraþun davka – podatki o skupini
(Ti podatki se vpišejo le, þe zavezanec ugotavlja davek skupinsko.)

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
54
62
64

8
11
14
17
20
23
53
61
63
71

8
3
3
3
3
3
30
8
2
8

N
N
N
AN
AN
AN
AN
D
N
N

Opis polja
Davþna številka
001
004
000
000
000
Številka odloþbe
Datum odloþbe
Šifra davþnega urada, ki je izdal odloþbo
Davþna številka glavnega zavezanca

Obraþun davka – podatki pri skupinskem naþinu ugotavljanja davka po 200. þlenu
ZDavP (81. þlen ZDDPO-1)
(Ti podatki se vpišejo le, þe zavezanec ugotavlja davek skupinsko po 200. þlenu ZdavP-1 (81. þlen
ZDDPO-1).)
Zap.
št.
1

Od

Do

Dolžina

Oblika

1

8

8

N

MF-DURS obr. DDPO

Opis polja
Davþna številka
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

9
12
15
18
21
24
54
62
64

11
14
17
20
23
53
61
63
71

3
3
3
3
3
30
8
2
8

N
N
AN
AN
AN
AN
D
N
N

001
005
000
000
000
Številka odloþbe
Datum odloþbe
Šifra davþnega urada, ki je izdal odloþbo
Davþna številka predlagatelja

Obraþun davka – zneski
Po en zapis za vsak podatek – vrstico obraþuna
Zap.
št.
1
2
3
4

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15

8
11
14
17

8
3
3
3

N
N
AN
AN

5

18

20

3

AN

6

21

23

3

AN

7

24

38

15

N

Opis polja
Davþna številka
001
010
Prvi nivo zaporedne številke (1–28) – desno poravnano, z vodilnimi
niþlami (001, 002 ...)
Drugi nivo zaporedne številke (kjer je doloþen) – desno poravnano,
z vodilnimi niþlami (001, 002 ...)
Tretji nivo zaporedne številke (kjer je doloþen) – desno poravnano,
z vodilnimi niþlami (001, 002 ...)
Znesek*

* Opomba: Stopnja davka v vrstici 17 se vpiše kot šifra 17.1; namesto zneska se v polja 24–38 vpiše cel del
stopnje (z vodilnimi niþlami), v polja 27–28 pa decimalni del stopnje (obvezno dve decimalki, tudi þe sta
00).
Zapis vrstice s stopnjo davka je tako:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
34

8
11
14
17
20
23
33
38

8
3
3
3
3
3
10
5

N
N
AN
AN
AN
AN
N
N

MF-DURS obr. DDPO

Opis polja
Davþna številka
001
010
017
001
000
0000000000
Stopnja – za vrednost 25 % vpisano 02500
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2.3

Priloga 3

2.3.1 Bilance, izkazi …
V tej obliki se oddajo naslednji obrazci:
311
Gospodarske družbe: Bilanca stanja
312
Gospodarske družbe: Izkaz poslovnega izida
313
Gospodarske družbe: Podatki iz izkaza bilanþnega dobiþka/bilanþne izgube
321
Pravne osebe zasebnega prava: Bilanca stanja
322
Pravne osebe zasebnega prava: Izkaz prihodkov in odhodkov
331
Društva: Bilanca stanja
332
Društva: Izkaz poslovnega izida
341
Pravne osebe javnega prava: Bilanca stanja
342
Pravne osebe javnega prava: Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov
343
Pravne osebe javnega prava: Izkaz prihodkov in odhodkov – doloþenih uporabnikov
344
Pravne osebe javnega prava: Izkaz prihodkov in odhodkov doloþenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Osnovni zapis
Po en zapis za vsak obrazec
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
29
37

8
11
14
17
20
23
28
36
44

8
3
3
3
3
3
5
8
8

N
N
N
AN
AN
AN
N
D
D

Opis polja
Davþna številka
Šifra obrazca (ustrezna šifra: 311–344)
001
000
000
000
Verzija obrazca
Datum OD
Datum DO

Podatki
Po en zapis za vsak podatek
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21

8
11
14
17
20
23

8
3
3
3
3
3

N
N
N
AN
AN
AN

MF-DURS obr. DDPO

Opis polja
Davþna številka
Šifra obrazca (ustrezna šifra: 311–344)
002
Oznaka AOP iz obrazca (tri mesta, vodilne niþle – 001, 002 ...)
000
000

Stran
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7
8

24
39

38
53

15
15

N
N

Znesek tekoþega leta
Znesek prejšnjega leta

2.3.2 Priloga 3a - Podatki za izraþun razlike, za katero se ob prehodu na MSRP
oziroma SRS (2006) preraþuna preneseni poslovni izid oziroma druga
postavka kapitala (14. þlen ZDDPO-1B in 98. þlen ZDDPO-2)

Osnovni zapis
En zapis, þe obstaja priloga

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
29
37

8
11
14
17
20
23
28
36
44

8
3
3
3
3
3
5
8
8

N
N
N
AN
AN
AN
N
D
D

Opis polja
Davþna številka
351
001
000
000
000
Verzija obrazca
Datum od
Datum do

Podatki
Po en zapis za vsak podatek (vrstico)

Zap.
št.
1
2
3
4
5

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18

8
11
14
17
20

8
3
3
3
3

N
N
N
AN
N

6

21

23

3

AN

7

24

38

15

N

MF-DURS obr. DDPO

Opis polja
Davþna številka
351
002
Šifra tabele (A, B), desno poravnano, z vodilnimi presledki
Zaporedna številka vrstice na prvem nivoju (desno poravnano, z
vodilnimi niþlami – npr. 001, 002, ....)
Zaporedna številka vrstice na drugem nivoju (desno poravnano, z
vodilnimi niþlami – npr. 001, 002, ....)
Vrstice s samo prvim nivojem zap.št. imajo v tem polju vpisano
000.
Znesek
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2.4

Priloga 4 – Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih
pogodb o izogibanju dvojnega obdavþevanja

Osnovni zapis
En zapis, þe obstaja priloga

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
29
37

8
11
14
17
20
23
28
36
44

8
3
3
3
3
3
5
8
8

N
N
N
AN
AN
AN
N
D
D

Opis polja
Davþna številka
004
001
000
000
000
Verzija obrazca
Datum od
Datum do

Podatki
Po en zapis za vsak podatek (vrstico)

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21

8
11
14
17
20
23

8
3
3
3
3
3

N
N
N
AN
N
AN

7
8
9

24
124
139

123
138
153

100
15
15

AN
N
N

2.5

Opis polja
Davþna številka
004
002
Šifra tabele (A, B) desno poravnano z vodilnimi presledki
Šifra države po standardu ISO 3166
Zaporedna številka vrstice za posamezno državo, vpisana kot 001,
002 ...; podatek »Skupaj« v vrstici 999
Stolpec 2 – vrsta dohodka
Stolpec 3 – znesek izvzetega prihodka
Stolpec 4 – znesek izvzetega odhodka

Prilogi 5 in 6

V tej obliki se oddajo naslednji obrazci:
005
Priloga 5 – Podatki v zvezi s pokrivanjem davþne izgube (29., 31., 42. in 83. þlen ZDDPO-1)
006
Priloga 6 – Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje (prvi odstavek 49. þlena ZDDPO-1)

MF-DURS obr. DDPO
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Osnovni zapis
Po en zapis za vsak obrazec
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
29
37
45

8
11
14
17
20
23
28
36
44
46

8
3
3
3
3
3
5
8
8
2

N
N
N
AN
AN
AN
N
D
D
AN

Opis polja
Davþna številka
Šifra obrazca (005, 006 ali 007)
001
000
000
000
Verzija obrazca
Obdobje od
Obdobje do
Le za prilogo 003: Sprememba lastništva za veþ kakor 25 %
(DA/NE)

Podatki
Po dva zapisa za vsak podatek v vsaki prilogi
Prvi zapis
Zap.
št.
1
2
3
4

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15

8
11
14
17

8
3
3
3

N
N
N
AN

5
6
7
8

18
21
24
32

20
23
31
40

3
3
8
8

AN
AN
D
D

Od

Do

Dolžina

Oblika

1

8

8

N

Opis polja
Davþna številka
Šifra obrazca
002
Zaporedna številka vrstice (prva vrstica na obrazcu ima zaporedno
številko 001, tudi þe ni izpolnjena – npr. za prilogo 3 je v 001
podatek za n-9; þe je prvi podatek v n-7, je to vrstica 003)
999 - > skupaj
001
000
Davþno obdobje OD
Davþno obdobje DO

Drugi zapis
Zap.
št.
1

MF-DURS obr. DDPO

Opis polja
Davþna številka
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9
12
15
18
21
24
39
54
69
84
109
114
139
144

11
14
17
20
23
38
53
68
83
108
113
138
143
158

3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
15
15
15
15

N
N
AN
AN
AN
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Šifra obrazca
002
Šifra vrstice (001 -> n-6, 002 -> n-5 … 007 -> n, 999 - > skupaj)
002
000
Podatek iz kolone 2
Podatek iz kolone 3
Podatek iz kolone 4
Podatek iz kolone 5
Podatek iz kolone 6
Podatek iz kolone 7
Podatek iz kolone 8
Podatek iz kolone 9
Podatek iz kolone 10

Naslovi kolon v posameznih obrazcih za drugo tabelo so
005
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Priloga 5 – Podatki v zvezi s pokrivanjem davþne izgube (29., 31., 42. in 83. þlen ZDDPO-1)
Nepokrita davþna izguba iz preteklih davþnih obdobij
Sprememba višine davþne izgube zaradi odloþbe v postopku nadzora
Prenos izgub zaradi prenosa dejavnosti, združitve ali delitve
Skupaj nepokrita davþna izguba
Pokrivanje davþne izgube v davþnem obdobju, za katerega se sestavlja obraþun (n)
Ostanek nepokrite davþne izgube
Prazno
Prazno
Prazno

006
2
3
4

Priloga 6 – Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje (prvi odstavek 49. þlena ZDDPO-1)
20 % investiranega zneska tekoþega obdobja
Neizkorišþeni del davþne olajšave preteklega obdobja
Zmanjšanje neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklega obdobja zaradi odtujitve ali prenosa izven
Slovenije pred potekom treh let
5 Sprememba neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklega obdobja zaradi spremembe po odloþbi
6 Prenos olajšave zaradi prenosa dejavnosti, združitve ali delitve
7 Poveþanje davþne olajšave zaradi vložitve sredstev zavezanca, ki preneha z opravljanjem dejavnosti, v
pravno osebo
8 Skupaj neizkorišþeni del davþne olajšave
9 Korišþenje davþne olajšave v davþnem obdobju n
10 Neizkorišþeni del davþne olajšave

2.6

Priloga 7

2.6.1 Priloga 7a - Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (po
prvem stavku drugega odstavka 49. þlena ZDDPO-1)
MF-DURS obr. DDPO
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Osnovni zapis
En zapis, þe obstaja obrazec
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
29
37

8
11
14
17
20
23
28
36
44

8
3
3
3
3
3
5
8
8

N
N
N
AN
AN
AN
N
D
D

Opis polja
Davþna številka
Šifra obrazca (071)
001
000
000
000
Verzija obrazca
Obdobje od
Obdobje do

Podatki
Po dva zapisa za vsak podatek v vsaki prilogi
Prvi zapis
Zap.
št.
1
2
3
4

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15

8
11
14
17

8
3
3
3

N
N
N
AN

5
6
7
8

18
21
24
32

20
23
31
40

3
3
8
8

AN
AN
D
D

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15

8
11
14
17

8
3
3
3

N
N
N
AN

Opis polja
Davþna številka
Šifra obrazca
002
Zaporedna številka vrstice (prva vrstica na obrazcu (n-6) ima
zaporedno številko 001, tudi þe ni izpolnjena; þe je prvi podatek v
n-4, je to vrstica 003)
999 - > skupaj
001
000
Davþno obdobje OD
Davþno obdobje DO

Drugi zapis
Zap.
št.
1
2
3
4

MF-DURS obr. DDPO

Opis polja
Davþna številka
Šifra obrazca
002
Šifra vrstice (001 -> n-6, 002 -> n-5 … 007 -> n, 999 - > skupaj)
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5
6
7

18
21
24

20
23
38

3
3
15

AN
AN
N

8

39

53

15

N

9

54

68

15

N

10

69

83

15

N

11

84

108

15

N

12
13

109
114

113
138

15
15

N
N

14

139

143

15

N

002
000
Podatek iz kolone 2 – 20 % zneska vlaganj v raziskave in razvoj
tekoþega obdobja
Podatek iz kolone 3 – Neizkorišþeni del davþne olajšave preteklega
obdobja
Podatek iz kolone 4 – Zmanjšanje neizkorišþenega dela davþne
olajšave iz preteklega obdobja zaradi odtujitve ali prenosa izven
Slovenije pred potekom treh let
Podatek iz kolone 5 – Sprememba neizkorišþenega dela davþne
olajšave iz preteklega obdobja zaradi spremembe po odloþbi
Podatek iz kolone 6 – Prenos olajšave zaradi prenosa dejavnosti,
združitve ali delitve
Podatek iz kolone 7 – Skupaj neizkorišþeni del davþne olajšave
Podatek iz kolone 8 – Korišþenje davþne olajšave v davþnem
obdobju n
Podatek iz kolone 9 – Neizkorišþeni del davþne olajšave

2.6.2 Priloga 7b - Podatki v zvezi z regijsko olajšavo za vlaganja v raziskave in
razvoj (po drugem stavku drugega odstavka 49. þlena ZDDPO-1)

Osnovni zapis
En zapis, þe obstaja obrazec
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
29
37
45

8
11
14
17
20
23
28
36
44
44

8
3
3
3
3
3
5
8
8
15

N
N
N
AN
AN
AN
N
D
D
N

Opis polja
Davþna številka
Šifra obrazca (072)
001
000
000
000
Verzija obrazca
Obdobje od
Obdobje do
Odstotek uveljavljanja olajšave (10 ali 20 – vpisano z vodilnimi
niþlami; npr 000000000000010)

Podatki
Po dva zapisa za vsak podatek v vsaki prilogi
Prvi zapis

MF-DURS obr. DDPO
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Zap.
št.
1
2
3
4

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15

8
11
14
17

8
3
3
3

N
N
N
AN

5
6
7
8

18
21
24
32

20
23
31
40

3
3
8
8

AN
AN
D
D

Opis polja
Davþna številka
Šifra obrazca
002
Zaporedna številka vrstice (prva vrstica na obrazcu (n-6) ima
zaporedno številko 001, tudi þe ni izpolnjena; þe je prvi podatek v
n-4, je to vrstica 003)
999 - > skupaj
001
000
Davþno obdobje OD
Davþno obdobje DO

Drugi zapis
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24

8
11
14
17
20
23
38

8
3
3
3
3
3
15

N
N
N
AN
AN
AN
N

8

39

53

15

N

9

54

68

15

N

10

69

83

15

N

11

84

108

15

N

12
13

109
114

113
138

15
15

N
N

14

139

143

15

N

2.7

Opis polja
Davþna številka
Šifra obrazca
002
Šifra vrstice (001 -> n-6, 002 -> n-5 … 007 -> n, 999 - > skupaj)
002
000
Podatek iz kolone 2 – 10 oziroma 20 odstotkov zneska vlaganj v
raziskave in razvoj tekoþega obdobja
Podatek iz kolone 3 – Neizkorišþeni del davþne olajšave preteklega
obdobja
Podatek iz kolone 4 – Zmanjšanje neizkorišþenega dela davþne
olajšave iz preteklega obdobja zaradi odtujitve ali prenosa izven
Slovenije pred potekom treh let
Podatek iz kolone 5 – Sprememba neizkorišþenega dela davþne
olajšave iz preteklega obdobja zaradi spremembe po odloþbi
Podatek iz kolone 6 – Prenos olajšave zaradi prenosa dejavnosti,
združitve ali delitve
Podatek iz kolone 7 – Skupaj neizkorišþeni del davþne olajšave
Podatek iz kolone 8 – Korišþenje davþne olajšave v davþnem
obdobju n
Podatek iz kolone 9 – Neizkorišþeni del davþne olajšave

Priloga 8 – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje (50. þlen ZDDPO-1)

Osnovni zapis
En zapis, þe obstaja obrazec

MF-DURS obr. DDPO
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Št.
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Stran

Priloga 17

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
29
37

8
11
14
17
20
23
28
36
44

8
3
3
3
3
3
5
8
8

N
N
N
AN
AN
AN
N
D
D

Opis polja
Davþna številka
008
001
000
000
000
Verzija obrazca
Obdobje od
Obdobje do

Podatki
Po en zapis za vsako vrstico podatka v vsaki tabeli
Tabela A
Zap.
št.
1
2
3
4
5

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18

8
11
14
17
20

8
3
3
3
3

N
N
N
AN
AN

6
7
8
9

21
24
47
55

23
46
54
55

3
23
8
1

AN
AN
N
AN

10
11
12

56
64
79

63
78
93

8
15
15

D
N
N

Tabela B

MF-DURS obr. DDPO

Opis polja
Davþna številka
008
002
A
Zaporedna številka vrstice, vpisana kot 001, 002 ... (podatek
»Skupaj« v vrstici 999)
000
Podatek iz kolone 2 – prvih 23 znakov imena in priimka
Podatek iz kolone 3 – davþna številka
Podatek iz kolone 4 – vrsta olajšave za zaposlovanje
A – pripravnik
B – delavec, ki je prviþ sklenil delovno razmerje
C – delavec, ki je bil pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi najmanj
12 mesecev prijavljen pri Zavodu RS za zaposlovanje
Podatek iz kolone 5 – datum sklenitve delovnega razmerja
Podatek iz kolone 6 – plaþa zaposlenega
Podatek iz kolone 7 – 30 % plaþe (7 = 6*0.3)
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Zap.
št.
1
2
3
4
5

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18

8
11
14
17
20

8
3
3
3
3

N
N
N
AN
AN

6
7
8
9
10
11

21
24
47
55
63
78

23
46
54
62
77
92

3
23
8
8
15
15

AN
AN
N
D
N
N

Opis polja
Davþna številka
008
002
B
Zaporedna številka vrstice, vpisana kot 001, 002 ... (podatek
»Skupaj« v vrstici 999)
000
Podatek iz kolone 2 – prvih 23 znakov imena in priimka
Podatek iz kolone 3 – davþna številka
Podatek iz kolone 4 – datum sklenitve delovnega razmerja
Podatek iz kolone 5 – plaþa zaposlenega
Podatek iz kolone 6 – 30 % plaþe (7 = 6*0.3)

Tabela C
Zap.
št.
1
2
3
4
5

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18

8
11
14
17
20

8
3
3
3
3

N
N
N
AN
AN

6
7
8
9

21
24
47
55

23
46
54
55

3
23
8
1

AN
N
N
AN

10
11
12
13

56
64
79
94

63
78
93
108

8
15
15
15

D
N
N
N

2.8

Opis polja
Davþna številka
008
002
C
Zaporedna številka vrstice, vpisana kot 001, 002 ... (podatek
»Skupaj« v vrstici 999)
000
Podatek iz kolone 2 – prvih 23 znakov imena in priimka
Podatek iz kolone 3 – davþna številka
Podatek iz kolone 4 – vrsta olajšave za zaposlovanje
D – invalid (po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in
zaposlovanje invalidov)
E – invalidna oseba s 100 % telesno okvaro ali gluha oseba
F – invalid, ki je zaposlen nad predpisano kvoto pri delodajalcu in
þigar invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne
bolezni pri istem delodajalcu
Podatek iz kolone 5 – datum sklenitve delovnega razmerja
Podatek iz kolone 6 – plaþa zaposlenega
Podatek iz kolone 7 – 50 % plaþe (7 = 6*0.5)
Podatek iz kolone 8 – 70 % plaþe (8 = 6*0.7)

Priloga 9 – Podatki v zvezi z olajšavo za donacije (52. þlen ZDDPO-1)

Osnovni zapis
En zapis, þe obstaja obrazec

MF-DURS obr. DDPO
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Stran
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Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
29
37

8
11
14
17
20
23
28
36
44

8
3
3
3
3
3
5
8
8

N
N
N
AN
AN
AN
N
D
D

Opis polja
Davþna številka
009
001
000
000
000
Verzija obrazca
Obdobje od
Obdobje do

Podatki
Po en zapis za vsak podatek (vrstico)
Zap.
št.
1
2
3
4

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15

8
11
14
17

8
3
3
3

N
N
N
AN

5
6
7
8

18
21
24
39

20
23
38
53

3
3
15
15

AN
AN
N
N

2.9

Opis polja
Davþna številka
009
002
Zaporedna številka vrstice, vpisana kot 001, 002 ... do 011 (prvi
skupaj S01, drugi skupaj S02)
000
000
Stolpec 3 – znesek donacij v davþnem obdobju
Stolpec 4 – kontrolni podatek – 0,3 % obdavþenega prihodka
davþnega obdobja zavezanca oziroma znesek trikratne povpreþne
meseþne plaþe na zaposlenega pri zavezancu

Priloga 10 – Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka

Osnovni zapis
En zapis, þe obstaja obrazec
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21

8
11
14
17
20
23

8
3
3
3
3
3

N
N
N
AN
AN
AN

MF-DURS obr. DDPO

Opis polja
Davþna številka
010
001
000
000
000

1101

Stran

1102 /

Št.

10 / 6. 2. 2007

Uradni list Republike Slovenije

Priloga 17
7
8
9

24
29
37

28
36
44

5
8
8

N
D
D

Verzija obrazca
Obdobje od
Obdobje do

Podatki
Za vsako vrstico v tabeli po eden od spodnjih zapisov (zaradi velike koliþine podatkov v tabeli razdeljeno
na dva zapisa v datoteki)

Prvi del – vrste dohodka
Zap.
št.
1
2
3
4

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15

8
11
14
17

8
3
3
3

N
N
N
N

5

18

20

3

AN

6
7

21
24

23
123

3
100

AN
AN

Opis polja
Davþna številka
010
002
Šifra države po standardu ISO 3166, v kateri imajo tuji dohodki vir,
konþna vsota podatkov se vpiše v državo 999
Zaporedna številka vrstice v okviru podatkov posamezne države,
vpisana kot 001, 002 ...; v šifro 999 se vpiše tudi vrstica v datoteko
za vsoto – v besedilu prazno
001
Vrsta posameznega dohodka

Drugi del – drugi podatki

(zaporedna številka vrstice s podatki se mora ujemati z zaporedno številko, kjer je vpisana vrsta dohodka za
te podatke)
Zap.
št.
1
2
3
4

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15

8
11
14
17

8
3
3
3

N
N
N
N

5

18

20

3

AN

6
7
8
9
10
11

21
24
39
44
59
64

23
38
43
58
63
78

3
15
5
15
5
15

AN
N
N
N
N
N

12
13
14

79
94
109

93
108
123

15
15
15

N
N
N

15

124

138

15

N

MF-DURS obr. DDPO

Opis polja
Davþna številka
010
002
Šifra države po standardu ISO 3166, v kateri imajo tuji dohodki vir,
konþna vsota podatkov se vpiše v državo 999
Zaporedna številka vrstice v okviru podatkov posamezne države,
vpisana kot 001, 002 ...; podatki za »Skupaj« v vrstici 999
002
Stolpec 3 – osnova za plaþilo davka
Stolpec 4 – stopnja davka
Stolpec 5 – znesek davka
Stolpec 6 – stopnja davka iz mednarodne pogodbe
Stolpec 7 – znesek davka, þe se upošteva stopnja davka iz
mednarodne pogodbe
Stolpec 8 – znesek plaþanega davka
Stolpec 9 – znesek konþnega in plaþanega tujega davka
Stolpec 10 – znesek davka, ki bi ga bilo treba plaþati po ZDDPO-1
za tuje dohodke, þe odbitek ne bi bil možen
Stolpec 11 – možni odbitek (nižji od zneskov iz stolpca 9 in 10)
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16

2.10

139

153

15

N

Stolpec 12 – priznani odbitek (znesek iz stolpca 11, vendar ne veþ
kakor znesek iz zap. št. 17 obraþuna DDPO)

Priloga 11 – Podatki v zvezi s poveþanjem davka zaradi sprememb odbitka
tujega davka (58. þlen ZDDPO-1)

Osnovni zapis
En zapis, þe obstaja obrazec
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
29
37

8
11
14
17
20
23
28
36
44

8
3
3
3
3
3
5
8
8

N
N
N
AN
AN
AN
N
AN
N

Opis polja
Davþna številka
011
001
000
000
000
Verzija obrazca
Obdobje od
Obdobje do

Podatki
Po en zapis za vsak podatek (vrstico)
Zap.
št.
1
2
3
4

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15

8
11
14
17

8
3
3
3

N
N
N
AN

5
6
7
8
9
10
11

18
21
24
32
40
55
70

20
23
31
39
54
69
84

3
3
8
8
15
15
15

AN
AN
D
D
N
N
N

MF-DURS obr. DDPO

Opis polja
Davþna številka
011
002
Zaporedna številka vrstice, vpisana kot 001, 002 ...; podatki za
»Skupaj« v vrstici 999
000
000
Obdobje od
Obdobje do
Stolpec 2 – priznani odbitek v obdobju odbitka tujega davka
Stolpec 3 – možni odbitek tujega davka ob upoštevanju sprememb
Stolpec 4 – poveþanje davka (4 = 2 – 3)

1103

Stran
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2.11

Priloga 12 – Podatki v zvezi z vrednostnimi papirji

Osnovni zapis
En zapis, þe obstaja obrazec
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
29
37

8
11
14
17
20
23
28
36
44

8
3
3
3
3
3
5
8
8

N
N
N
AN
AN
AN
N
D
D

Opis polja
Davþna številka
012
001
000
000
000
Verzija obrazca
Obdobje od
Obdobje do

Podatki
Za vsako vrstico v tabeli po eden od spodnjih zapisov (zaradi velike koliþine podatkov v tabeli razdeljeno
na dva zapisa v datoteki)

Prvi del – izdajatelji
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24

8
11
14
17
20
23
123

8
3
3
3
3
3
100

N
N
N
AN
AN
AN
AN

Opis polja
Davþna številka
012
002
Oznaka tabele » A« ali » B« (desno poravnano, s presledki spredaj)
Zaporedna številka vrstice (001–010)
001
Stolpec 3 – izdajatelj

Drugi del – drugi podatki

(zaporedna številka vrstice s podatki se mora ujemati z zaporedno številko, kjer je vpisan izdajatelj za te
podatke)
Po en zapis za vsak podatek (vrstico) v vsaki tabeli

MF-DURS obr. DDPO
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Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
36
48
49
57

8
11
14
17
20
23
35
47
48
56
71

8
3
3
3
3
3
12
12
1
8
15

N
N
N
AN
AN
AN
AN
AN
AN
N
N

12
13
14

72
87
102

86
101
116

15
15
15

N
N
N

2.12

Opis polja
Davþna številka
012
002
Oznaka tabele » A« ali » B« (desno poravnano s presledki spredaj)
Zaporedna številka vrstice (001–010)
002
Stolpec 2 – vrednostni papir oziroma delež
Stolpec 4 – oznaka
Stolpec 5 – vrsta prodaje
Stolpec 6 – datum prodaje
Stolpec 7 – koliþina
Pozor: ker je možen vpis deležev, je tu polje z decimalkami: 12
celih mest + 2 decimalni mesti (brez decimalne pike) + predznak
Primer:
koliþina 12345 je vpisana 00000001234500+
delež 12,26 % je vpisan 00000000001226+
Stolpec 8 – cena na enoto
Stolpec 9 – skupna vrednost prodaje
Stolpec 10 – ustvarjeni dobiþek (tabela A)/izguba (tabela B)

Priloga 13 – Podatki v zvezi z dolgoroþnimi rezervacijami

Osnovni zapis
En zapis, þe obstaja obrazec
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
29
37

8
11
14
17
20
23
28
36
44

8
3
3
3
3
3
5
8
8

N
N
N
AN
AN
AN
N
D
D

Opis polja
Davþna številka
013
001
000
000
000
Verzija obrazca
Obdobje od
Obdobje do

Podatki
Za vsako vrstico v tabeli po eden od spodnjih zapisov (zaradi velike koliþine podatkov v tabeli razdeljeno
na dva zapisa v datoteki)

MF-DURS obr. DDPO
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Prvi del – vrsta dolgoroþne rezervacije
Zap.
št.
1
2
3
4

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15

8
11
14
17

8
3
3
3

N
N
N
AN

5
6
7

18
21
24

20
23
123

3
3
100

AN
AN
AN

Opis polja
Davþna številka
013
002
Zaporedna številka vrstice; ujemati se mora z drugim delom; na
obrazcu že vpisane vrstice so obvezno oštevilþene od 001 do 007;
þe imate dodatne vrstice, jih oštevilþite od 008 dalje
001
000
Vrsta dolgoroþne rezervacije

Drugi del – podatki o dolgoroþni rezervaciji
Zap.
št.
1
2
3
4

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15

8
11
14
17

8
3
3
3

N
N
N
AN

5
6
7
8
9
10
11

18
21
24
39
54
69
84

20
23
38
53
68
83
98

3
3
15
15
15
15
15

AN
AN
N
N
N
N
N

2.13

Opis polja
Davþna številka
013
002
Zaporedna številka vrstice; ujemati se mora z drugim delom; na
obrazcu že vpisane vrstice so obvezno oštevilþene od 001 do 007;
þe imate dodatne vrstice, jih oštevilþite od 008 dalje
002
000
Stanje na zaþetku davþnega obdobja
Poveþanja v davþnem obdobju
Poraba rezervacij v davþnem obdobju
Odprava rezervacij v davþnem obdobju
Stanje na koncu davþnega obdobja

Priloga 14 – Podatki v zvezi z obrestmi med povezanimi osebami

Osnovni zapis
En zapis, þe obstaja obrazec
Zap.
št.
1
2
3
4

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15

8
11
14
17

8
3
3
3

N
N
N
AN

MF-DURS obr. DDPO

Opis polja
Davþna številka
014
001
000
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5
6
7
8
9

18
21
24
29
37

20
23
28
36
44

3
3
5
8
8

AN
AN
N
D
D

000
000
Verzija obrazca
bdobje od
Obdobje do

Podatki
Po en zapis za vsak podatek (vrstico)
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2.14

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24

8
11
14
17
20
23
43

8
3
3
3
3
3
20

N
N
N
AN
AN
AN
AN

44
45
46
47
48
49
51
66

44
45
46
47
48
50
65
80

1
1
1
1
1
2
15
15

AN
AN
AN
AN
AN
AN
N
N

Opis polja
Davþna številka
014
002
Zaporedna številka vrstice, vpisana kot 001, 002 ...
000
000
Davþna številka povezane osebe
Ker so tu tudi tuje pravne osebe, je za davþno številko rezerviranih
20 mest. ýe je davþna številka krajša, mora biti LEVO poravnana.
Obstaja povezanost z oznako A (vpiše se A ali prazno)
Obstaja povezanost z oznako B (vpiše se B ali prazno)
Obstaja povezanost z oznako C (vpiše se C ali prazno)
Obstaja povezanost z oznako D (vpiše se D ali prazno)
Obstaja povezanost z oznako E (vpiše se E ali prazno)
Ugodnejši davþni položaj (DA/NE)
Skupna vrednost prejetih posojil
Skupna vrednost danih posojil

Priloga 15 – Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med
povezanimi osebami po 12. þlenu ZDDPO-1

Osnovni zapis
En zapis, þe obstaja obrazec
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24

8
11
14
17
20
23
28

8
3
3
3
3
3
5

N
N
N
AN
AN
AN
N

MF-DURS obr. DDPO

Opis polja
Davþna številka
015
001
000
000
000
Verzija obrazca
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8
9

29
37

36
44

8
8

D
D

Obdobje od
Obdobje do

Podatki
Po en zapis za vsak podatek (vrstico)
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2.15

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24

8
11
14
17
20
23
43

8
3
3
3
3
3
20

N
N
N
AN
AN
AN
N

44
45
46
47
48
63

44
45
46
47
62
77

1
1
1
1
15
15

AN
AN
AN
AN
N
N

Opis polja
Davþna številka
015
002
Zaporedna številka vrstice, vpisana kot 001, 002 ...
000
000
Davþna številka povezane osebe
Ker so tu tudi tuje pravne osebe, je za davþno številko rezerviranih
20 mest. ýe je davþna številka krajša, mora biti LEVO poravnana.
Obstaja povezanost z oznako A (vpiše se A ali prazno)
Obstaja povezanost z oznako B (vpiše se B ali prazno)
Obstaja povezanost z oznako C (vpiše se C ali prazno)
Obstaja povezanost z oznako D (vpiše se D ali prazno)
Skupni promet terjatev
Skupni promet obveznosti

Priloga 16 – Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med
povezanimi osebami rezidenti po 13. þlenu ZDDPO-1

Osnovni zapis
En zapis, þe obstaja obrazec
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
29
36

8
11
14
17
20
23
28
36
44

8
3
3
3
3
3
5
8
8

N
N
N
AN
AN
AN
N
D
D

MF-DURS obr. DDPO

Opis polja
Davþna številka
016
001
000
000
000
Verzija obrazca
Obdobje od
Obdobje do
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Priloga 17

Podatki
Po en zapis za vsak podatek (vrstico)
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2.16

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24

8
11
14
17
20
23
43

8
3
3
3
3
3
20

N
N
N
AN
AN
AN
N

44
46
61

45
60
75

2
15
15

AN
N
N

Opis polja
Davþna številka
016
002
Zaporedna številka vrstice, vpisana kot 001, 002 ...
000
000
Davþna številka povezane osebe
Ker so tu tudi tuje pravne osebe, je za davþno številko rezerviranih
20 mest. ýe je davþna številka krajša, mora biti LEVO poravnana.
Ugodnejši davþni položaj (DA/NE)
Skupni promet terjatev
Skupni promet obveznosti

Zadnji – kontrolni zapis obraþuna

En (vedno obvezen) zapis
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24

8
11
14
17
20
23
37

8
3
3
3
3
3
14

N
N
N
AN
AN
AN
N

MF-DURS obr. DDPO

Opis polja
Davþna številka
999
999
999
999
999
Število vrstic tega obraþuna (vkljuþno s to vrstico)
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Pravilnik o obrazcu za davčni obračun
akontacije dohodnine od dohodka,
doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto
2006

Na podlagi drugega odstavka 275. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 21/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 58/06 – popr.) ter 420. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o obrazcu za davčni obračun akontacije
dohodnine od dohodka, doseženega
z opravljanjem dejavnosti, za leto 2006
1. člen
S tem pravilnikom se določajo obrazec za obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem
dejavnosti, metodologija za izpolnjevanje obrazca, priloge k
obrazcu, metodologija za izpolnjevanje prilog in način predložitve obrazca davčnemu organu.
2. člen
(1) Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) za dohodnino od dohodkov iz
dejavnosti sestavi in predloži davčnemu organu davčni obračun
akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem
dejavnosti, na obrazcu, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov
sestavni del in ga izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca, ki je Priloga 2 tega pravilnika in je njegov
sestavni del.
(2) Zavezanec poleg podatkov na obrazcu iz Priloge 1
tega pravilnika predloži tudi podatke na obrazcih, ki sta Prilogi
3 in 4 tega pravilnika in njegov sestavni del, ter podatke na
obrazcih, ki so skupaj s posamezno metodologijo za izpolnjevanje posameznega obrazca Priloge 5 do 13 tega pravilnika in
njegov sestavni del.
(3) Zavezanec, ki v skladu s prvim odstavkom 277. člena
Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 21/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 58/06 – popr.) podatke na obrazcih, ki
sta Prilogi 3 in 4 tega pravilnika, predloži Agenciji Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem
besedilu: AJPES), mora v davčnem obračunu akontacije dohodnine, ki je Priloga 1 tega pravilnika, označiti, da ne prilaga
navedenih podatkov, ker jih je predložil AJPES.
3. člen
Zavezanec predloži davčni obračun akontacije dohodnine
od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, v papirni ali računalniški obliki. Navodilo za predložitev podatkov iz
obrazca za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka,
doseženega z opravljanjem dejavnosti, v računalniški obliki je
Priloga 14 tega pravilnika in njegov sestavni del.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-198/2006/11
Ljubljana, dne 26. januarja 2007
EVA 2006-1611-0168
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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PRILOGA 1

DAVýNI OBRAýUN
AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA, DOSEŽENEGA
Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI,
za obdobje od …….. do ………….
PODATKI O ZAVEZANCU

Davþna številka:

Ime in priimek: ………………………………………………………..
Podatki o prebivališþu:
(naselje, ulica, hišna številka, pošta) ……………………………………………………………
Zavezanec je rezident Republike Slovenije:
 da,
 ne.

Država rezidentstva: ............................

Sedež obrata oziroma poslovanja: ________________________
Vrsta dejavnosti: _______________________________

Matiþna številka obrata:
____________________

Sistem vodenja poslovnih knjig:
 enostavno knjigovodstvo,
 dvostavno knjigovodstvo.
Vrsta obveznega socialnega zavarovanja:
 iz naslova opravljanja dejavnosti ________________________ (obraþunani
znesek prispevkov za socialno varnost v tem poslovnem letu),
 iz delovnega razmerja,
 plaþevanje prispevkov za socialno varnost v skladu z drugim odstavkom 43. þlena
ZDoh-1; sklad, v katerega se plaþujejo prispevki za socialno varnost, je v državi
___________; višina prispevkov je v tem poslovnem letu znašala
__________________________,
 druge vrste obveznega socialnega zavarovanja.
UVELJAVLJANJE UGODNOSTI PO ZDoh-1 (USTREZNO OZNAýITE)






Izjavljam, da sem rezident Slovenije, samostojno opravljam specializiran poklic
(navedite: ________________) na podroþju kulturne dejavnosti in sem vpisan v
razvid samozaposlenih v kulturi (navedite: ___________________), nimam
sklenjenega delovnega razmerja in ne opravljam druge dejavnosti, zato
uveljavljam zmanjšanje davþne osnove od dohodka iz dejavnosti v višini 15
odstotkov prihodkov.
Izjavljam, da sem rezident Slovenije, samostojno opravljam novinarski poklic
(navedite: ________________) in sem vpisan v razvid samostojnih novinarjev
(navedite: ________________), nimam sklenjenega delovnega razmerja in ne
opravljam druge dejavnosti, zato uveljavljam zmanjšanje davþne osnove od
dohodka iz dejavnosti v višini 15 odstotkov prihodkov.
Izjavljam, da sem v zadnjih petih letih zahteval davþno obravnavo po þetrtem
odstavku 38. þlena ZDoh-1.

MF-DURS obr. DOHDEJ št.12
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Znesek v tolarjih brez stotinov

1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20

PRIHODKI, ugotovljeni po raþunovodskih predpisih, od tega:
Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vkljuþno z davþnim
odtegljajem
Popravek prihodkov na raven davþno priznanih – zmanjšanja (vsota
2.1 do 2.5)
Zmanjšanje prihodkov za odpravo in porabo že obdavþenih rezervacij
Izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega
obdavþevanja
Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, þe se predhodna
oslabitev ni upoštevala
Izvzem prihodkov iz naslova dividend, obresti, dohodka iz vzajemnih
skladov, dohodka iz odsvojitve lastniških deležev ali odsvojitve dolžniških
vrednostnih papirjev, ki se obdavþujejo kot dohodek iz premoženja
Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov v skladu z
19.a þlenom ZDDPO-1
Popravek prihodkov na raven davþno priznanih – poveþanja (vsota
3.1 do 3.3)
Poveþanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami
Poveþanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami
rezidenti
Poveþanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam
DAVýNO PRIZNANI PRIHODKI (1 – 2 + 3)
ODHODKI, ugotovljeni po raþunovodskih predpisih
Popravek odhodkov na raven davþno priznanih – zmanjšanja (vsota
6.1 do 6.27)
Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami
Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami
rezidenti
Zmanjšanje odhodkov od obresti na prejeta posojila od povezanih oseb
Zmanjšanje odhodkov za oblikovane rezervacije na raþun dolgoroþno
vnaprej vraþunanih stroškov oziroma odhodkov
Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja sredstev in dolgov
(razen odhodkov prevrednotenja dolgov, terjatev, finanþnih naložb in
denarnih terjatev, ki se po slovenskih raþunovodskih standardih
prevrednotujejo zaradi spremembe valutnega teþaja)
Izvzem odhodkov, ki se nanašajo na izvzete prihodke na podlagi
mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavþevanja
Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let
Nepriznani odhodki za rezervacije za kritje možnih izgub
Nepriznani odhodki za stroške, ki se nanašajo na privatno življenje
Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov in drugih dajatev
Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izreþe pristojni organ
Nepriznani odhodki za davke
Nepriznani odhodki za obresti od nepravoþasno plaþanih davkov ali
drugih dajatev
Nepriznani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, doloþenih v
9.b toþki prvega odstavka 21. þl. ZDDPO-1
Nepriznani odhodki za podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi
Nepriznani odhodki za donacije
Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 20. þlenom ZDDPO-1
Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance
Zmanjšanje odhodkov za uþinke ob spremembi izbrane metode
vrednotenja zalog pred potekom petih let
Nepriznani odhodki za obraþunano amortizacijo, ki presega amortizacijo,
obraþunano po metodi enakomernega þasovnega amortiziranja in na
podlagi predpisanih stopenj, oziroma celotni znesek davþno priznane
amortizacije

MF-DURS obr. DOHDEJ št.12
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6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6
8.
9.
10.
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12.
12.1

12.2
12.3
13.
14.
15.
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Nepriznani odhodki za amortizacijo dokonþno amortiziranih sredstev
Nepriznani odhodki za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev,
katerih nabavna vrednost je bila predhodno odpisana in davþno priznana
Nepriznani odhodki za nagrade vajencem
Nepriznani odhodki za druga izplaþila v zvezi z zaposlitvijo
Odhodki, nastali v zvezi s prihodki iz zap. št. 2.4
Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugaþne odtujitve sredstva
pred dokonþno obraþunano amortizacijo za znesek razlike med
amortizacijo, obraþunano za davþne namene, in amortizacijo,
obraþunano za poslovne namene
Drugi nepriznani odhodki
Popravek odhodkov na raven davþno priznanih – poveþanja (vsota
7.1 do 7.6)
Poveþanje odhodkov za porabo rezervacij
Poveþanje odhodkov za odhodke prevrednotenja, ki se priznajo ob
prodaji oziroma odtujitvi sredstev in ob poravnavi oziroma odtujitvi dolgov
Poveþanje odhodkov za predhodne odpise terjatev, ki niso bili davþno
priznani
Poveþanje odhodkov za odpis celotne nabavne vrednosti za
opredmetena osnovna sredstva
Poveþanje odhodkov za razliko pri amortizaciji do zneska, obraþunanega
po metodi enakomernega þasovnega amortiziranja in na podlagi
predpisanih stopenj
Poveþanje odhodkov v primeru prodaje ali drugaþne odtujitve sredstva
pred dokonþno obraþunano amortizacijo za znesek razlike med
amortizacijo, obraþunano za poslovne namene, in amortizacijo,
obraþunano za davþne namene
DAVýNO PRIZNANI ODHODKI (5 – 6 + 7)
RAZLIKA med davþno priznanimi prihodki in odhodki (4 – 8)
RAZLIKA med davþno priznanimi odhodki in prihodki (8 – 4)
Sprememba davþne osnove pri prehodu na nov naþin
raþunovodenja, pri spremembah raþunovodskih usmeritev,
popravkih napak in prevrednotenjih (11.1 - 11.2 + 11.3 -11.4 + 11.5)
Poveþanje davþne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na
spremenjen naþin sestavljanja raþunovodskih poroþil, ki se vkljuþi v
davþno osnovo v tem obraþunu
Zmanjšanje davþne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na
spremenjen naþin sestavljanja raþunovodskih poroþil, ki se vkljuþi v
davþno osnovo v tem obraþunu
Poveþanje davþne osnove za znesek razlik zaradi sprememb
raþunovodskih usmeritev in popravkov napak
Zmanjšanje davþne osnove za znesek razlik zaradi sprememb
raþunovodskih usmeritev in popravkov napak
Poveþanje davþne osnove za znesek prevrednotovalnega popravka
kapitala zaradi prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec
prenese v preneseni poslovni izid
Poveþanje davþne osnove (vsota 12.1 do 12.3)
Znesek izkorišþene davþne olajšave za znesek investicij, zaradi prodaje
oziroma odtujitve ali prenosa sredstev izven RS, zaradi izgube pravice do
uporabe opredmetenega osnovnega sredstva pri finanþnem najemu,
zaradi prenosa sredstva iz podjetja v gospodinjstvo in odtujitve sredstva,
kakor je doloþeno s prvim odstavkom 38. þlena ZDoh-1
Znesek izkorišþene davþne olajšave za novozaposlene delavce zaradi
predþasne prekinitve delovnega razmerja
Neporabljeni del investicijskih rezerv
DAVýNA OSNOVA (9 + 11 + 12) ali (11+12-10), þe je > 0
DAVýNA IZGUBA (11 + 12 – 10), þe je < 0
Zmanjšanje davþne osnove in davþne olajšave (vsota 15.1 do 15.11,
vendar najveþ do višine davþne osnove iz zap. št. 13)
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Pokrivanje izgube
Olajšava za investirani znesek v opredmetena osnovna sredstva in v
neopredmetena dolgoroþna sredstva
Olajšava za zaposlovanje delavcev, ki prviþ sklenejo delovno razmerje, in
brezposelnih oseb
Olajšava za zaposlovanje doktorjev znanosti
Olajšava za zaposlovanje invalidov
Olajšava za zavezanca invalida
Olajšava za izvajanje praktiþnega dela v strokovnem izobraževanju
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Olajšava za donacije – izplaþila za humanitarne, dobrodelne, znanstvene,
vzgojno-izobraževalne, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene
Izplaþila politiþnim strankam in reprezentativnim sindikatom
Posebna osebna olajšava
OSNOVA ZA AKONTACIJO DOHODNINE (13 – 15)
AKONTACIJA DOHODNINE
Izraþun akontacije dohodnine od osnove za akontacijo dohodnine
Nad
Do
Znesek davka
Stopnja davka
……………….
………………
…………………
…………………
………………….
………………
……………......
…………………
Odbitek tujega davka
Poveþanje davka zaradi spremembe odbitka tujega davka
DAVýNA OBVEZNOST (17 – 18 + 19)
Zmanjšanje davþne obveznosti za plaþani znesek odtegnjenega davka
Obraþunana predhodna akontacija
OBVEZNOST ZA DOPLAýILO AKONTACIJE (20 – 21 – 22), þe je > 0
PREVEý OBRAýUNANA PREDHODNA AKONTACIJA (20 – 21 – 22),
þe je < 0
OSNOVA ZA DOLOýITEV PREDHODNE AKONTACIJE
Zneski v
eurih s centi
Predhodna akontacija
Meseþni obrok predhodne akontacije
Trimeseþni obrok predhodne akontacije

Sestavni del obraþuna so naslednje priloge (oznaþite z x):
PRILOGA 3: Bilanca stanja
PRILOGA 4: Izkaz poslovnega izida
IZJAVA:
Izjavljam, da ne prilagam podatkov, ki so navedeni kot Priloga 3 in Priloga 4, ker so bili
podatki predloženi Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
PRILOGA 5: Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o
izogibanju dvojnega obdavþevanja
PRILOGA 6: Podatki v zvezi s pokrivanjem davþne izgube
PRILOGA 7: Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje
PRILOGA 8: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje
PRILOGA 9: Podatki v zvezi z olajšavo za donacije
PRILOGA 10: Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka
PRILOGA 11: Podatki v zvezi s poveþanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega
davka
PRILOGA 12: Podatki o dohodku iz oddajanja premoženja v najem in dohodku iz
prenosa premoženjskih pravic
PRILOGA 13: Podatki o davþni obravnavi po þetrtem odstavku 38. þlena ZDoh-1
V/Na …………………………., dne ………………
MF-DURS obr. DOHDEJ št.12

Podpis zavezanca:

Uradni list Republike Slovenije
METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA

Št.

10 / 6. 2. 2007 /

Stran

PRILOGA 2

PRAVNE PODLAGE – pomen uporabljenih kratic:












ZDoh-1: Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno preþišþeno besedilo in 69/06 –
odl. US)
ZDoh-1D: Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (Uradni list RS, št.
115/05)
ZDDPO-1: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno
preþišþeno besedilo)
ZDDPO-1B: Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
(Uradni list RS, št. 108/05)
ZDDPO-2: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06)
ZDDPO: Zakon o davku od dobiþka pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno
preþišþeno besedilo, 40/04 – ZDDPO-1, 58/04 – odl. US in 61/04 – odl. US)
ZDavP-1: Zakon o davþnem postopku (Uradni list RS, št. 21/06 – uradno preþišþeno besedilo
in 58/06-popr.)
ZDavP-2: Zakon o davþnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06)
ZDavP: Zakon o davþnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 78/96 – odl. US, 87/97, 35/98
– odl. US, 82/98, 91/98, 1/99, 108/99, 37/01 – odl. US, 97/01, 14/03, 31/03 – odl. US, 33/03
– skl. US, 105/03 – odl. US in 109/04 – odl. US)
Pravilnik o izvajanju ZDDPO-1: Pravilnik o izvajanju zakona o davku od dohodkov pravnih
oseb (Uradni list RS, št. 49/04)
ZPIZ-1: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 –
uradno preþišþeno besedilo)

Zap. št.
1.
1.1
2.
2.1

2.2
2.3
2.4

Znesek prihodkov, ugotovljenih v izkazu poslovnega izida
Znesek dohodkov, izkazanih v zap. št. 1, od katerih je bil odtegnjen davek na viru,
vkljuþno z davþnim odtegljajem (127. þlen ZDoh-1, 54. þllen ZDoh-1, v povezavi s 40.
þlenom ZDoh-1)
Skupni znesek zmanjšanja prihodkov, izkazanih v zap. št. 1, za posamezne vrste
prihodkov iz zap. št. 2.1 do 2.5
Znesek prihodkov pri odpravi in porabi rezervacij, ki predhodno niso bile priznane
oziroma so bile obdavþene že ob njihovem oblikovanju (drugi in tretji odstavek 16.
þlena ZDDPO-1 v povezavi s prvim odstavkom tega þlena in 82. þlen ZDDPO-1 v
povezavi s 23. þlenom ZDDPO)
Znesek prihodkov, izvzetih iz obdavþitve na podlagi mednarodne pogodbe o izogibanju
dvojnega obdavþevanja (metoda izvzetja)
Znesek prihodkov pri odpravi oslabitve, ki se v skladu z drugim odstavkom 17. þlena
ZDDPO-1 izvzamejo iz obdavþitve, þe predhodna oslabitev ni bila upoštevana
Znesek prihodkov, ki po doloþbi 41. þlena ZDoh-1 ne veljajo kot prihodek, dosežen z
opravljanjem dejavnosti:
1. dividenda, kakor je doloþeno v poglavju III.4.4 ZDoh-1,
2. obresti, kakor so doloþene v poglavju III.4.3 ZDoh-1 in dosežene na podlagi
dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih v seriji, za katere so z zakonom, ki ureja trg
vrednostnih papirjev, doloþeni pogoji in naþin poslovanja z njimi,
3. prihodek, dosežen na podlagi odsvojitve lastniškega deleža, kakor je doloþeno v
poglavju III.4.4 ZDoh-1 ali na podlagi odsvojitve investicijskih kuponov
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3.
3.1

3.2
3.3

4.
5.
6.
6.1

6.2
6.3

6.4
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6.6
6.7
6.8
6.9

6.10
6.11
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Znesek prihodkov, ki v tekoþem ali predhodnih davþnih obdobjih kot nepriznani
odhodki, doloþeni v 6., 7. in 9.a toþki prvega odstavka 21. þlena ZDDPO-1, niso
zmanjševali davþne osnove, in ki se izvzemajo iz davþne osnove v tekoþem davþnem
obdobju v skladu z 19.a þlenom ZDDPO-1
Skupni znesek poveþanja prihodkov iz zap. št. 1 glede na doloþbe ZDDPO-1 (zap. št.
3.1 do 3.3)
Znesek prilagoditve (poveþanja) prihodkov pri transfernih cenah s povezanimi osebami
iz 16. þlena ZDoh-1, v skladu z doloþbami prvega in tretjega odstavka 12. þlena
ZDDPO-1, ki se opravi najmanj do višine, ugotovljene z upoštevanjem primerljivih
tržnih cen
Znesek prilagoditve (poveþanja) prihodkov pri transfernih cenah s povezanimi osebami
rezidenti iz 16. þlena ZDoh-1, v skladu z doloþbami prvega odstavka 13. þlena ZDDPO1, þe se je zaradi tega znižal celotni davþni uþinek
Znesek prilagoditve (poveþanja) prihodkov od obresti na dana posojila povezanim
osebam, ki se, þe so bile obresti obraþunane po nižji obrestni meri ali sploh niso bile
obraþunane, opravi najmanj do višine, ugotovljene z upoštevanjem zadnje objavljene,
ob þasu odobritve posojila priznane obrestne mere (prvi in tretji odstavek 15. þlena
ZDDPO-1)
Izraþun v obrazcu
Znesek odhodkov, ugotovljenih v izkazu poslovnega izida
Skupni znesek zmanjšanja odhodkov, izkazanih v zap. št. 5, za zneske, ki se ne
priznajo kot odhodki (zap. št. 6.1 do 6.27)
Znesek prilagoditve (zmanjšanja) odhodkov pri transfernih cenah s povezanimi
osebami iz 16. þlena ZDoh-1, v skladu z doloþbami drugega in tretjega odstavka 12.
þlena ZDDPO-1, tako da so odhodki upoštevani najveþ do višine, ugotovljene z
upoštevanjem primerljivih tržnih cen
Znesek prilagoditve (zmanjšanja) odhodkov pri transfernih cenah s povezanimi
osebami rezidenti iz 16. þlena ZDoh-1, v skladu z doloþbami prvega odstavka 13.
þlena ZDDPO-1, þe se je zaradi tega znižal celotni davþni uþinek
Znesek prilagoditve (zmanjšanja) odhodkov od obresti na prejeta posojila od
povezanih oseb, ki se, þe so bile obresti obraþunane po višji obrestni meri, opravi
tako, da so odhodki od obresti upoštevani najveþ do višine, ugotovljene z
upoštevanjem zadnje objavljene, ob þasu odobritve posojila priznane obrestne mere
(drugi in tretji odstavek 15. þlena ZDDPO-1)
Znesek zmanjšanja odhodkov pri oblikovanju rezervacij na raþun dolgoroþno vnaprej
vraþunanih stroškov oziroma odhodkov, ki se v skladu s prvim in tretjim odstavkom
16. þlena ZDDPO-1 pri ugotavljanju davþne osnove ne priznajo
Znesek zmanjšanja odhodkov v skladu z drugim odstavkom 17. þlena ZDDPO-1 za
odhodke prevrednotenja sredstev in dolgov (brez upoštevanja odhodkov zaradi
prevrednotenja dolgov, terjatev, finanþnih naložb in denarnih terjatev, ki se po
slovenskih raþunovodskih standardih prevrednotujejo zaradi spremembe valutnega
teþaja)
Znesek odhodkov, ki se nanašajo na prihodke iz zap. št. 2.2, izvzete iz obdavþitve na
podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavþevanja
Znesek odhodkov, ki se nanaša na pokrivanje izgub iz preteklih let (3. toþka prvega
odstavka 21. þlena ZDDPO-1)
Znesek odhodkov pri oblikovanih rezervacijah za kritje možnih izgub (4. toþka prvega
odstavka 21. þlena ZDDPO-1)
Znesek stroškov, ki se nanašajo na privatno življenje lastnikov zavezanca, povezanih
oseb in drugih oseb ter delavcev, kakor so, glede na posamezen primer, stroški za
zabavo, oddih, šport in rekreacijo, vkljuþno s pripadajoþim davkom na dodano
vrednost (5. toþka prvega odstavka 21. þlena ZDDPO-1)
Znesek stroškov prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev (6. toþka prvega odstavka
21. þlena ZDDPO-1)
Znesek kazni, ki jih izreþe pristojni organ (7. toþka prvega odstavka 21. þlena ZDDPO1)
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Znesek odhodkov za davke, ki jih je zavezanec plaþal kot fiziþna oseba (npr. davek od
premoženja, davek na dedišþine in darila), dohodnina, davek na dodano vrednost, ki
ga je zavezanec uveljavil kot odbitek davka v skladu z zakonom, ki ureja davek na
dodano vrednost (42. þlena ZDoh-1)
Znesek obresti od nepravoþasno plaþanih davkov ali drugih dajatev (9.a toþka prvega
odstavka 21. þlena ZDDPO-1)
Znesek obresti od posojil, prejetih od oseb, ki imajo sedež ali prebivališþe v državah z
ugodnejšim davþnim okoljem, za katere veljajo države (razen držav þlanic EU), v
katerih je splošna nominalna stopnja obdavþitve dobiþka nižja od 12,5 odstotka (9.b
toþka prvega odstavka 21. þlena ZDDPO-1)
Znesek odhodkov, ki se nanaša na podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi,
dane fiziþnim ali pravnim osebam (10. toþka prvega odstavka 21. þlena ZDDPO-1)
Znesek odhodkov, ki se nanaša na sredstva z naravo donacij, dana fiziþnim ali
pravnim osebam (11. toþka prvega odstavka 21. þlena ZDDPO-1)
Znesek drugih odhodkov, ki se ne priznajo v skladu z 20. þlenom ZDDPO-1 in þe niso
neposredno navedeni v 21. þlenu tega zakona, zlasti pri odhodkih, ki niso v skladu z
obiþajno poslovno prakso, þe niso obiþajni pri poslovanju v posamezni dejavnosti
glede na pretekle in druge izkušnje in glede na primerjavo z drugimi dejavnostmi ter
dejstvi in okolišþinami
Znesek nepriznanih odhodkov v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance (22. þlen
ZDDPO-1)
Znesek zmanjšanja odhodkov porabljenih oziroma prodanih zalog za uþinke pri
spremembi izbrane metode vrednotenja zalog pred potekom petih let; navedeno
zmanjšanje se opravi za znesek preseganja dejansko obraþunanih odhodkov nad
zneskom, ki se ugotovi v skladu z izbrano metodo vrednotenja zalog (24. þlen ZDDPO1)
Znesek obraþunane amortizacije, ki presega amortizacijo, obraþunano po metodi
enakomernega þasovnega amortiziranja in z uporabo predpisanih najvišjih letnih
amortizacijskih stopenj, oziroma celotni znesek davþno priznane amortizacije v skladu
s 26. þlenom ZDDPO-1
Znesek obraþunane amortizacije od dokonþno amortiziranih sredstev, ki se ne prizna
kot odhodek v skladu s 6. odstavkom 26. þlena ZDDPO-1
Znesek amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev, katerih nabavna vrednost je bila
predhodno odpisana in davþno priznana v skladu s petim odstavkom 26. þlena
ZDDPO-1
Vpišejo se zneski nagrad vajencem, ki niso obraþunane v skladu z zakonom
(nepriznani odhodki v skladu s tretjim odstavkom 28. þlena ZDDPO-1)
Vpišejo se zneski drugih izplaþil v zvezi z zaposlitvijo (regres za letni dopust, jubilejne
nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoþi, povraþila stroškov v zvezi z
delom, kakor so stroški prehrane med delom, prevoza na delo in z dela, terenski
dodatek, nadomestilo za loþeno življenje in povraþila stroškov na službenem
potovanju, ki zajemajo dnevnice, povraþila stroškov prevoza, vkljuþno s povraþilom
stroškov za uporabo delojemalþevega osebnega vozila za službene namene in s
povraþilom stroškov za prenoþišþe), ki presegajo višino, predpisano z Uredbo o višini
povraþil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davþno
osnovo (nepriznani odhodki v skladu s þetrtim odstavkom 28. þlena ZDDPO-1 in 44.
þlenom ZDoh-1)
Znesek odhodkov, nastalih v zvezi z doseganjem prihodkov iz zap. št. 2.4
Za sredstvo, za katero je bila za poslovne namene obraþunana nižja amortizacija od
amortizacije, ki je bila upoštevana kot odhodek pri obraþunu davka, se v primeru
prodaje ali drugaþne odtujitve sredstva pred dokonþno obraþunano amortizacijo, vpiše
znesek razlike med amortizacijo, obraþunano za davþne namene in amortizacijo,
obraþunano za poslovne namene (sedmi odstavek 26. þlena ZDDPO-1)
Drugi nepriznani odhodki, ki niso vkljuþeni v prejšnje zap. št.
Skupni znesek poveþanja odhodkov iz zap. št. 5 glede na doloþbe ZDDPO-1 (zap. št.
7.1 do 7.6)
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Znesek predhodno nepriznanih odhodkov za oblikovane rezervacije, ki se priznajo ob
porabi rezervacij (drugi in tretji odstavek 16. þlena ZDDPO-1 v povezavi s prvim
odstavkom tega þlena in 82. þlen ZDDPO-1 v povezavi s 23. þlenom ZDDPO)
Znesek predhodno nepriznanih odhodkov prevrednotenja, ki se priznajo ob prodaji
oziroma odtujitvi sredstev in ob poravnavi oziroma odtujitvi dolgov (tretji odstavek 17.
þlena ZDDPO-1)
Znesek poveþanja odhodkov za predhodne odpise terjatev, ki niso bili davþno priznani
(23. þlen ZDDPO-1)
Znesek odpisa nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev iz petega odstavka
26. þlena ZDDPO-1, ki se prizna kot odhodek v celoti ob prenosu v uporabo
Znesek poveþanja odhodkov za razliko med amortizacijo, obraþunano po metodi
enakomernega þasovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj v skladu s
26. þlenom ZDDPO-1 ter amortizacijo, obraþunano za poslovne namene
Za sredstvo, za katero je bila za poslovne namene obraþunana višja amortizacija od
amortizacije, ki je bila upoštevana kot odhodek pri obraþunu davka, se v primeru
prodaje ali drugaþne odtujitve sredstva pred dokonþno obraþunano amortizacijo, vpiše
znesek razlike med amortizacijo, obraþunano za poslovne namene in amortizacijo,
obraþunano za davþne namene (sedmi odstavek 26. þlena ZDDPO-1)
Izraþun v obrazcu
Izraþun v obrazcu
Izraþun v obrazcu
Izraþun v obrazcu. V skladu s prehodno doloþbo 98. þlena ZDDPO-2, ki se uporablja
tudi že pri sestavi davþnega obraþuna za leto 2006, se pri prehodu na nov naþin
sestavljanja raþunovodskih poroþil po 14. þlenu ZDDPO-1B dodatno oblikovanje ali
odprava rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine štejejo kot
spremembe raþunovodskih usmeritev zavezanca po 14. þlenu ZDDPO-2 oziroma po
prvem odstavku 11.a þlena ZDDPO-1. Navedeno je treba upoštevati pri izpolnjevanju
zap. št. 11.1 in 11.2 – poveþanje oziroma zmanjšanje davþne osnove za znesek razlik
zaradi prilagoditev in preraþunov, nastalih ob prehodu na spremenjen naþin
sestavljanja raþunovodskih poroþil, ter pri izpolnjevanju zap. št. 11.3 in 11.4 –
poveþanje oziroma zmanjšanje davþne osnove pri spremembah raþunovodskih
usmeritev.
Poveþanje davþne osnove za znesek razlik zaradi prilagoditev in preraþunov, nastalih
ob prehodu na spremenjen naþin sestavljanja raþunovodskih poroþil, pri prehodih,
doloþenih z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ki poveþujejo preneseni poslovni
izid in se vkljuþijo v davþno osnovo v tem obraþunu (14. þlen ZDDPO-1B)
Zmanjšanje davþne osnove za znesek razlik zaradi prilagoditev in preraþunov, nastalih
ob prehodu na spremenjen naþin sestavljanja raþunovodskih poroþil, pri prehodih,
doloþenih z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ki znižujejo preneseni poslovni izid
in se vkljuþijo v davþno osnovo v tem obraþunu (14. þlen ZDDPO-1B)
Poveþanje davþne osnove za znesek razlik zaradi preraþunov, opravljenih zaradi
sprememb raþunovodskih usmeritev in popravkov napak, pri obdavþljivih prihodkih in
davþno priznanih odhodkih (prvi odstavek 11.a þlena ZDDPO-1 in 98. þlen ZDDPO-2)
Zmanjšanje davþne osnove za znesek razlik zaradi preraþunov, opravljenih zaradi
sprememb raþunovodskih usmeritev in popravkov napak, pri obdavþljivih prihodkih in
davþno priznanih odhodkih (prvi odstavek 11.a þlena ZDDPO-1 in 98. þlen ZDDPO-2)
Poveþanje davþne osnove za znesek prevrednotovalnega popravka kapitala, ki je
posledica prevrednotenja gospodarskih kategorij in ga je zavezanec v letu, za
katerega se sestavlja ta obraþun, prenesel neposredno v preneseni poslovni izid ali
drugo kapitalsko postavko (drugi odstavek 11.a þlena ZDDPO-1)
Izraþun v obrazcu
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Poveþanje davþne osnove v skladu s tretjim in þetrtim odstavkom 47. þlena, prvim
odstavkom 38. þlena in s prvim odstavkom 137. þlena ZDoh-1 za znesek predhodno
uveljavljene investicijske davþne olajšave, zaradi predþasne prodaje oziroma odtujitve
ali prenosa sredstev izven RS, zaradi izgube pravice do uporabe opredmetenega
osnovnega sredstva pri finanþnem najemu, zaradi prenosa sredstva iz podjetja v
gospodinjstvo in odtujitve sredstva, kakor je doloþeno s prvim odstavkom 38. þlena
ZDoh-1
Poveþanje davþne osnove v skladu s þetrtim odstavkom 48. þlena ZDoh-1 za znesek
predhodno uveljavljene davþne olajšave za novozaposlene delavce, zaradi predþasne
prekinitve delovnega razmerja
Poveþanje davþne osnove v skladu s 137. þlenom ZDoh-1 za neporabljeni del
investicijskih rezerv
Izraþun v obrazcu
Izraþun v obrazcu
Izraþun v obrazcu
Zmanjšanje davþne osnove za znesek pokrivanja davþne izgube v skladu s 46. þlenom
ZDoh-1 in þetrtim odstavkom 61. þlena ZDoh-1D
Zmanjšanje davþne osnove v skladu s prvim in drugim odstavkom 47. þlena ZDoh-1
Zmanjšanje davþne osnove za del plaþ novozaposlenih delavcev v skladu s prvim
odstavkom 48. þlena ZDoh-1
Zmanjšanje davþne osnove za del plaþ novozaposlenih oseb z doktoratom znanosti, ki
se prizna zavezancu v skladu z drugim odstavkom 48. þl. ZDoh-1
Zmanjšanje davþne osnove za del plaþ zaposlenih invalidov, ki se prizna kot davþna
olajšava v skladu s šestim in sedmim odstavkom 48. þlena ZDoh-1
Zmanjšanje davþne osnove za zavezanca, ki je invalid, v skladu z 49. þlenom ZDoh-1
Zmanjšanje davþne osnove za del plaþila vajencem, dijakom ali študentom, ki jih je
zavezanec sprejel po uþni pogodbi za izvajanje praktiþnega dela v strokovnem
izobraževanju v skladu s 50. þlenom ZDoh-1
Znesek plaþanih premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki se
priznajo kot davþna olajšava v skladu z 51. þlenom ZDoh-1 zavezancu delodajalcu, ki
financira pokojninski naþrt kolektivnega zavarovanja in izpolnjuje pogoje iz 302. do
305. þlena ZPIZ-1
Znesek izplaþil v denarju ali v naravi za humanitarne, dobrodelne, znanstvene,
vzgojno-izobraževalne, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene, izplaþanih
rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje
navedenih dejavnosti; znesek navedenih izplaþil se prizna najveþ do zneska, ki ustreza
0,3 odstotka obdavþenih prihodkov zavezanca (prvi in tretji odstavek 52. þlena ZDoh1)
Znesek izplaþil v denarju ali v naravi politiþnim strankam in reprezentativnim
sindikatom, vendar najveþ do zneska, ki je enak trikratni povpreþni meseþni plaþi na
zaposlenega pri zavezancu (drugi in tretji odstavek 52. þlena ZDoh-1)
Znesek posebne osebne olajšave za rezidenta, ki samostojno opravlja specializiran
poklic na podroþju kulturne dejavnosti, oziroma rezidenta, ki samostojno opravlja
novinarski poklic v skladu z drugim oziroma tretjim odstavkom 107. þlena ZDoh-1
Izraþun v obrazcu
Akontacija dohodnine se izraþuna z uporabo zneska iz zap. št. 16 in lestvice iz 116.
þlena ZDoh-1
Znesek odbitka tujega davka, ki ga je zavezanec plaþal od dohodkov iz virov izven
Slovenije, vkljuþen v njegovo davþno osnovo; znesek odbitka tujega davka se izraþuna
in uveljavlja v skladu z doloþbami 127., 128., 129., 130., 131. in 132. þlena ZDoh-1
Znesek poveþanja davka za razliko med predhodno priznanim odbitkom tujega davka
in odbitkom, ki bi bil možen ob upoštevanju naknadnih sprememb odbitka tujega
davka (130. þlen ZDoh-1)
Izraþun v obrazcu
Znesek zmanjšanja davþne obveznosti za znesek odtegnjenega davka (þetrti odstavek
54. þlena in tretji odstavek 122. þlena ZDoh-1)
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Znesek predhodne akontacije dohodnine za davþno obdobje (tretji odstavek 122.
þlena ZDoh-1)
Izraþun v obrazcu
Izraþun v obrazcu
Znesek osnove za akontacijo dohodnine iz zap. št. 16, preraþunan na letno osnovo, þe
davþni obraþun velja za krajše obdobje
Znesek iz zap. št. 25, pomnožen s stopnjo iz 116 þlena ZDoh-1 in preraþunan v eure
po menjalnem razmerju 239,640 tolarjev za euro, z zaokrožitvijo na najbližji cent
Znesek iz zap. št. 26, deljen z 12, þe je zap. št. 26 veþja od 400 eurov (tretji odstavek
298. þlena ZDavP-2)
Znesek iz zap. št. 26, deljen s 4, þe zap. št. 26 ne presega 400 eurov (tretji odstavek
298. þlena ZDavP-2)
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PRILOGA 3

Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________

Zneski v tolarjih brez stotinov

PODATKI IZ BILANCE STANJA

Znesek na dan
Tekoþega leta
Preteklega leta

I. SREDSTVA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Neopredmetena sredstva
Dolgoroþne aktivne þasovne razmejitve
Opredmetena osnovna sredstva
Naložbene nepremiþnine
Dolgoroþne finanþne naložbe, razen posojil
Dolgoroþna posojila
Dolgoroþne poslovne terjatve
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Zaloge
Kratkoroþne finanþne naložbe, razen posojil
Kratkoroþna posojila
Kratkoroþne poslovne terjatve
Denarna sredstva
Kratkoroþne aktivne þasovne razmejitve
Terjatve do podjetnika
SKUPAJ SREDSTVA

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Podjetnikov kapital
Rezervacije
Dolgoroþne pasivne þasovne razmejitve
Dolgoroþne finanþne obveznosti
Dolgoroþne poslovne obveznosti
Obveznosti, vkljuþene v skupine za odtujitev
Kratkoroþne finanþne obveznosti
Kratkoroþne poslovne obveznosti
Kratkoroþne pasivne þasovne razmejitve
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV
SREDSTEV

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

26

_________________________
(kraj in datum)

MF-DURS obr. DOHDEJ št.12

________________________
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PRILOGA 4

Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________

Zneski v tolarjih brez stotinov

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
Znesek
leta
1

2
3
4
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.3
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

19
20

tekoþega

Znesek preteklega
leta

ýisti prihodki od prodaje
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in
nedokonþane proizvodnje
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
Drugi poslovni prihodki (s
prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
Stroški blaga, materiala in storitev (5.1 +
5.2)
Nabavna vrednost prodanih blaga in
materiala ter stroški porabljenega materiala
Stroški storitev
Stroški dela (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)
Stroški plaþ
Stroški socialnih zavarovanj (brez stroškov
pokojninskih zavarovanj)
Stroški pokojninskih zavarovanj
Drugi stroški dela
Odpisi vrednosti (7.1 + 7.2 + 7.3)
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih
osnovnih sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
obratnih sredstvih
Drugi poslovni odhodki
Finanþni prihodki iz deležev
Finanþni prihodki iz danih posojil
Finanþni prihodki iz poslovnih terjatev
Finanþni odhodki iz oslabitve in odpisov
finanþnih naložb
Finanþni odhodki iz finanþnih obveznosti
Finanþni odhodki iz poslovnih obveznosti
Drugi prihodki
Drugi odhodki
Skupni prihodki (1 ± 2 + 3 + 4 + 9 + 10 +
11 + 15)
Skupni odhodki (5 + 6 + 7 + 8 + 12 + 13 +
14 + 16)
Poslovni izid
Podjetnikov dohodek (17 – 18)
Negativni poslovni izid (18 – 17)

_________________________
(kraj in datum)
MF-DURS obr. DOHDEJ št.12

________________________
(podpis zavezanca)
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PRILOGA 5

Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________
PODATKI V ZVEZI Z IZVZETJEM PRIHODKOV NA PODLAGI
MEDNARODNIH POGODB O IZOGIBANJU DVOJNEGA
OBDAVýEVANJA
Za obdobje od_______________do___________________
PODATEK POD ZAP. ŠT. 2.2 IN 6.6 OBRAýUNA

Zneski v tolarjih brez stotinov

Država, v kateri imajo
izvzeti prihodki vir

Vrsta dohodka

Znesek izvzetega
prihodka

Znesek izvzetega
odhodka

1

2

3

4

Skupaj

Skupaj

Skupaj

Skupaj
Skupaj

V siva polja se podatki ne vpisujejo.

___________________________________
(kraj in datum)

MF-DURS obr. DOHDEJ št.12
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(podpis zavezanca)
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 5
PODATKI V ZVEZI Z IZVZETJEM PRIHODKOV NA PODLAGI MEDNARODNIH POGODB O
IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVýEVANJA
(zap. št. 2.2 in 6.6 obraþuna)
Obrazec Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega
obdavþevanja se izpolnjuje, þe ima zavezanec vpisan podatek pod zap. št. 2.2 in/ali 6.6 obrazca
Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti. Izvzetje
prihodkov oziroma izvzetje odhodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega
obdavþevanja je možno le, þe je s posamezno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega
obdavþevanja v doloþbi þlena, ki ureja metode za odpravo dvojnega obdavþevanja, doloþeno, da se
dohodek oprosti davka (metoda izvzetja).
Zavezanec mora skupaj z davþnim obraþunom predložiti tudi dokazila oziroma pojasnila, na podlagi
katerih davþni organ ugotavlja upraviþenost zavezanca do navedenih ugodnosti.
Obrazec Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega
obdavþevanja se izpolnjuje v tolarjih brez stotinov.
V tabelo vpisujejo podatke zavezanci, þe imajo med prihodki izkazane prihodke, ki se lahko na podlagi
mednarodne pogodbe izvzamejo iz prihodkov (metoda izvzetja).
Stolpec 1 – Država (v kateri imajo izvzeti prihodki vir)
Vpiše se država, v kateri ima izvzeti prihodek vir, oziroma druga država pogodbenica.
Stolpec 2 – Vrsta dohodka
Vpiše se vrsta dohodka. Vrsta dohodka mora biti opredeljena tako, da je na njeni podlagi mogoþe
doloþiti metodo za odpravo dvojnega obdavþevanja, ki se uporablja za navedeni dohodek s
posamezno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavþevanja.
Stolpec 3 – Znesek izvzetega prihodka
Vpiše se znesek izvzetih prihodkov.
Stolpec 4 – Znesek izvzetega odhodka
Vpiše se znesek izvzetih odhodkov, ki se nanašajo na izvzete prihodke.

MF-DURS obr. DOHDEJ št.12

Sprememba višine
davþne izgube zaradi
odloþbe v postopku
nadzora
3

___________________________________
(podpis zavezanca)
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_________________________________
(kraj in datum)

Skupaj nepokrita
davþna izguba
4=2+3

Pokrivanje
davþne izgube v
davþnem obdobju
n
5

Zneski v tolarjih brez stotinov

PRILOGA 6

Št.

V siva polja se podatki ne vpisujejo.

n: obdobje, za katero se sestavlja davþni obraþun.

Skupaj

n-7
n-6
n-5
n-4
n-3
n-2
n-1
n

Davþno obdobje
1

Nepokrita davþna
izguba iz
preteklih davþnih
obdobij
2

PODATKI V ZVEZI S POKRIVANJEM DAVýNE IZGUBE
Za obdobje od ____________ do ____________
PODATEK POD ZAP. ŠT. 15.1 OBRAýUNA

Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 6
PODATKI V ZVEZI S POKRIVANJEM DAVýNE IZGUBE
(zap. št. 15.1 obraþuna)
Obrazec Podatki v zvezi s pokrivanjem davþne izgube se izpolnjuje, þe ima zavezanec vpisan podatek pod
zap. št. 15.1 obrazca Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem
dejavnosti, ali ima nepokrito davþno izgubo iz preteklih davþnih obdobij. Obrazec se izpolnjuje in predlaga
tudi, þe je v davþnem obdobju, za katero se predlaga obraþun, na podlagi davþnega nadzora nastopila
sprememba višine davþne izgube, ki se nanaša na davþna obdobja od n-7 do n-1.
Obrazec Podatki v zvezi s pokrivanjem davþne izgube se izpolnjuje v tolarjih brez stotinov.
Stolpec 1 – Davþno obdobje
Vpiše se ustrezno davþno obdobje v obliki LLLL, kjer n pomeni davþno obdobje, za katero se sestavlja
davþni obraþun.
Stolpec 2 – Nepokrita davþna izguba iz preteklih davþnih obdobij
Vpiše se znesek davþne izgube iz preteklih davþnih obdobij, ki je zavezanec še ni pokrival in jo ima možnost
pokrivati (podatki iz stolpca 6 obrazca Podatki v zvezi s pokrivanjem davþne izgube iz predhodnega
davþnega obdobja).
Stolpec 3 – Sprememba zneska davþne izgube zaradi odloþbe v postopku nadzora
Vpiše se znesek, ki pomeni razliko med davþno izgubo, ugotovljeno v morebitnem davþnem nadzoru, in
davþno izgubo, ugotovljeno v obraþunu davka. ýe je bila v postopku nazora ugotovljena nižja davþna izguba
kakor v obraþunu zavezanca, se vpiše razlika z negativnim predznakom. Vpisujejo se tiste spremembe, ki so
posledica nadzora v davþnem obdobju, za katero se sestavlja obraþun, in se nanašajo na davþna obdobja
od n-7 do n-1 in še niso bile vkljuþene v podatke za pretekla obdobja.
Stolpec 4 – Skupaj nepokrita davþna izguba
Vpiše se seštevek stolpcev 2 in 3, pri tem pa je treba upoštevati morebitni negativni predznak pred
zneskom v stolpcu 3. ýe je seštevek negativen, se vpiše 0.
Stolpec 5 – Pokrivanje davþne izgube v letu n
Vpiše se znesek pokrivanja davþne izgube iz posameznega davþnega obdobja, pri tem pa se najprej pokriva
izguba starejšega datuma. Znesek pokrivanja davþne izgube v posameznem letu ne sme biti višji od zneska
v stolpcu 4. Skupni znesek pokrivanja davþne izgube mora biti enak znesku iz zap. št. 15.1 obrazca Davþni
obraþun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti.
Stolpec 6 – Ostanek nepokrite davþne izgube
Vpiše se razlika med stolpcema 4 in 5.

MF-DURS obr. DOHDEJ št.12

Neizkorišþeni
del dav. ol.
preteklega obd.
3
Skupaj neizkorišþeni
del davþne olajšave
7 = 2+3 – 4+5 + 6

___________________________________
(podpis zavezanca)

Poveþanje
dav. ol.
zaradi
nadaljevanja
opravljanja
dejavnosti
6

Korišþenje
davþne
olajšave v
letu n
8

Neizkorišþeni
del dav. ol.
9=7–8
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Sprememba
neizkorišþenega
dela dav. ol. iz
preteklega obd.
zaradi
spremembe po
odloþbi
5

Zneski v toilarjih brez stotinov

PRILOGA 7

Št.

V siva polja se podatki ne vpisujejo.

n: obdobje, za katero se sestavlja davþni obraþun.

Skupaj

n-6
n-5
n-4
n-3
n-2
n-1
n

Davþno
obdobje
1

20 odstotkov
investiranega
zneska tekoþega
obdobja
2

Zmanjšanje
neizkorišþenega
dela dav. ol. iz
preteklega obd.
zaradi odtujitve
ali prenosa izven
Slovenije pred
potekom 3 let
4

PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA INVESTIRANJE (prvi odstavek 47. þl. ZDoh-1)
Za obdobje od ____________ do ____________
PODATEK POD ZAP. ŠT. 15.2 OBRAýUNA

Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 7
PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA INVESTIRANJE
(zap. št. 15.2 obraþuna)

Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje se izpolnjuje, þe ima zavezanec vpisan podatek pod
zap. št. 15.2 obrazca Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem
dejavnosti, ali ima neizkorišþen del davþne olajšave iz preteklih davþnih obdobij. Obrazec se izpolnjuje
in predlaga tudi, þe je v davþnem obdobju, za katero se predlaga obraþun, na podlagi davþnega
nadzora nastopila sprememba višine davþne olajšave, ki se nanaša na davþna obdobja od n-6 do n-1,
þe je v davþnem obdobju zavezanec upraviþen do olajšav zaradi nadaljevanja opravljanja dejavnosti
zasebnika, ki je prenehal opravljati dejavnost (prvi odstavek 38. þlena ZDoh-1).
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje se izpolnjuje v tolarjih brez stotinov.
Stolpec 1 – Davþno obdobje
Vpiše se ustrezno davþno obdobje v obliki LLLL, kjer n pomeni davþno obdobje, za katero se sestavlja
davþni obraþun.
Stolpec 2 – 20 odstotkov investiranega zneska tekoþega obdobja
Vpiše se 20 odstotkov investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva, razen v osebna
motorna vozila, pohištvo in pisarniško opremo brez raþunalniške opreme, in v neopredmetena
dolgoroþna sredstva, þe so to investicije v Sloveniji.
Stolpec 3 – Neizkorišþeni del davþne olajšave preteklega obdobja
Vpiše se znesek neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklih davþnih obdobij (podatek iz stolpca
9 iz obrazca Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje iz predhodnega davþnega obdobja).
Stolpec 4 – Zmanjšanje neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklega obdobja
zaradi odtujitve ali prenosa izven Slovenije pred potekom 3 let
ýe zavezanec odtuji ali prenese izven Slovenije opredmeteno osnovno sredstvo oziroma
neopredmeteno dolgoroþno sredstvo, za katero je izkoristil davþno olajšavo, prej kakor v 3 letih po
letu, za katero je izkoristil davþno olajšavo po tretjem in þetrtem odstavku 47. þlena ZDoh-1, se v
stolpec 4 vpiše znesek zmanjšanja neizkorišþenega dela davþne olajšave za ta sredstva.
Stolpec 5 – Sprememba neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklega obdobja
zaradi spremembe po odloþbi
Vpiše se znesek, ki pomeni razliko med višino davþne olajšave, kakor jo je uveljavljal zavezanec v
davþnem obraþunu akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, in višino
davþne olajšave, ugotovljeno v morebitnem davþnem nadzoru (znesek je lahko s pozitivnim ali
negativnim predznakom). Vpisujejo se tiste spremembe, ki so posledica nadzora v davþnem obdobju,
za katero se sestavlja obraþun, se nanašajo na davþna obdobja od n-6 do n-1 in še niso bile vkljuþene
v prilogo 7 za pretekla obdobja.
Stolpec 6 – Poveþanje davþne olajšave zaradi nadaljevanja opravljanja dejavnosti
ýe dejavnost nadaljuje drug zasebnik ob izpolnjevanju pogojev iz 1. toþke þetrtega odstavka in
sedmega odstavka 38. þlena ZDoh-1, v skladu s petim odstavkom 47. þlena ZDoh-1 velja, da je
olajšavo prevzela nova oseba pod pogoji, kakor þe odtujitve sploh ne bi bilo. V stolpec 6 se vpiše
MF-DURS obr. DOHDEJ št.12
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znesek prevzete davþne olajšave, vkljuþno z neizkorišþenim delom davþne olajšave iz preteklih
obdobij.
Stolpec 7 – Skupaj neizkorišþeni del davþne olajšave
Vpiše se seštevek stolpcev 2, 3, 5 in 6, zmanjšan za zneske iz stolpca 4, pri tem pa je treba upoštevati
morebitni negativni predznak pred zneskom v stolpcu 5. ýe je seštevek negativen, se vpiše 0.
Stolpec 8 – Korišþenje davþne olajšave v letu n
Vpiše se znesek korišþenja davþne olajšave iz posameznega davþnega obdobja, pri tem pa se najprej
koristi neizkorišþeni del davþne olajšave starejšega datuma. Znesek korišþenja davþne olajšave v
posameznem letu ne sme biti višji od zneska v stolpcu 7. Skupni znesek korišþenja davþne olajšave
mora biti enak znesku iz zap. št. 15.2 obrazca Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka,
doseženega z opravljanjem dejavnosti.
Stolpec 9 – Neizkorišþeni del davþne olajšave
Vpiše se razlika med stolpcema 7 in 8.
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TABELA B: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje doktorjev znanosti (drugi odstavek 48. þlena ZDoh-1)
Datum sklenitve
Zap.
Davþna
delovnega
Ime in priimek
Plaþa zaposlenega
30 odstotkov plaþe
št.
številka
razmerja
1
2
3
4
5
6 = 5 * 0,3
1
2
3
4
5
6

Št.

Skupaj

1130 /

TABELA A: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje delavcev, ki prviþ sklenejo delovno razmerje, in brezposelnih oseb
(prvi odstavek 48. þlena ZDoh-1)
Zap.
Davþna
Vrsta olajšave za
Datum sklenitve
št.
Ime in priimek
številka
zaposlovanje
delovnega razmerja
Plaþa zaposlenega 30 odstotkov plaþe
1
2
3
4
5
6
7 = 6 * 0,3
1
2
3
4
5
6

Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________
PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE (48. þlen ZDoh-1)
Za obdobje od ____________ do ____________
PODATKI POD ZAP. ŠT. 15.3, 15.4 IN 15.5 OBRAýUNA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Ime in priimek
2

Davþna številka
3

(podpis zavezanca)

______________________________

Vrsta olajšave za
Datum sklenitve
zaposlovanje
delovnega razmerja Plaþa zaposlenega
4
5
6
50% plaþe
7=6*0.5

70% plaþe
8=6*0.7

Št.
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(kraj in datum)

______________________________

V siva polja se podatki ne vpisujejo.

Zap.
št.
1
1
2
3
4
5
6
Skupaj

TABELA C: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje invalidov (šesti in sedmi odstavek 48. þlena ZDoh-1)
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 8
PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE
(zap. št. 15.3, 15.4 in 15.5 obraþuna)
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje se izpolnjuje, þe ima zavezanec vpisan
podatek pod zap. št. 15.3, 15.4 ali 15.5 obrazca Davþni obraþun akontacije dohodnine od
dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti. Na obrazcu se razkrivajo podatki v zvezi z
olajšavo za zaposlovanje v skladu z 48. þlenom ZDoh-1.
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje je sestavljen iz treh delov:
TABELA A – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje delavcev, ki prviþ sklenejo
delovno razmerje, in brezposelnih oseb (prvi odstavek 48. þlena ZDoh-1)
TABELA B – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje doktorjev znanosti (drugi
odstavek 48. þlena ZDoh-1)
TABELA C – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje invalidov (šesti in sedmi
odstavek 48. þlena ZDoh-1)
Olajšave po posameznih odstavkih 48. þlena ZDoh-1 se med seboj izkljuþujejo, tako da lahko
zavezanec uveljavlja olajšavo za posameznega delavca le po doloþbi enega odstavka.
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje se izpolnjuje v tolarjih brez stotinov.
Stolpec 1 – Zaporedna številka
V stolpcu 1 je predhodno natisnjena zaporedna številka zaposlenega.
Stolpec 2 – Ime in priimek
Vpišeta se ime in priimek osebe, za katero zavezanec za davek uveljavlja olajšavo.
Stolpec 3 – Davþna številka
Vpiše se davþna številka osebe, za katero zavezanec za davek uveljavlja olajšavo.
Vrsta olajšave za zaposlovanje
TABELA A – stolpec 4
Vpiše se ustrezna oznaka:
A - delavec, ki je prviþ sklenil delovno razmerje,
B - delavec, ki je bil pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi najmanj 12 mesecev prijavljen pri
Zavodu RS za zaposlovanje.
TABELA C – stolpec 4
Vpiše se ustrezna oznaka:
C - invalid (po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov),
D - invalidna oseba s 100-odstotno telesno okvaro ali gluha oseba,
MF-DURS obr. DOHDEJ št.12
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E - invalid, ki ga zaposli zavezanec nad predpisano kvoto po zakonu, ki ureja zaposlitveno
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov in þigar invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali
poklicne bolezni pri istem delodajalcu.
Datum sklenitve delovnega razmerja
Vpiše se datum sklenitve delovnega razmerja v obliki DD.MM.LL.
TABELA A – stolpec 5
Pri korišþenju olajšave za zaposlovanje v skladu z 48. þlenom ZDoh-1, þe dejavnost nadaljuje
drug zasebnik in ob izpolnjevanju pogojev iz 1. toþke þetrtega odstavka in sedmega odstavka 38.
þlena ZDoh-1, se vpiše datum zaposlitve pri zasebniku, ki je prenehal opravljati dejavnost.
TABELA B – stolpec 4
Pri korišþenju olajšave za zaposlovanje v skladu z 48. þlenom ZDoh-1, þe dejavnost nadaljuje
drug zasebnik in ob izpolnjevanju pogojev iz 1. toþke þetrtega odstavka in sedmega odstavka 38.
þlena ZDoh-1, se vpiše datum zaposlitve pri zasebniku, ki je prenehal opravljati dejavnost.
TABELA C – stolpec 5
Datum sklenitve delovnega razmerja zaposlenega pri zasebniku, ki je prenehal opravljati
dejavnost.
Plaþa zaposlenega
Vpiše se znesek plaþe.
TABELA A in TABELA C – stolpec 6
TABELA B – stolpec 5
Odstotek plaþe (30 odstotkov, 50 odstotkov oziroma 70 odstotkov)
TABELA A - stolpec 7
V stolpec 7 se vpiše znesek 30-odstotne izplaþane plaþe. Skupni znesek v stolpcu 7 je enak
znesku pod 15.3 v obrazcu Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z
opravljanjem dejavnosti.
TABELA B - stolpec 6
Vpiše se znesek 30-odstotne izplaþane plaþe. Skupni znesek v stolpcu 6 je enak znesku pod 15.4
v obrazcu Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem
dejavnosti.
TABELA C - stolpca 7 in 8
Vpiše se znesek 50-odstotne izplaþane plaþe pri tistih zaposlenih, ki imajo v stolpcu 4 vpisano
oznako C.
Vpiše se znesek 70-odstotne izplaþane plaþe pri tistih zavezancih, ki imajo v stolpcu 4 vpisani
oznaki D in E.
Seštevek skupnih zneskov iz stolpcev 7 in 8 je enak znesku pod 15.5 v obrazcu Davþni obraþun
akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti.
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Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________

PRILOGA 9

PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA DONACIJE (52. þlen ZDoh-1)
Za obdobje od _________________ do ________________
PODATKA POD ZAP. ŠT. 15.9 in 15.10 OBRAýUNA
Podatki v zvezi z izplaþili po prvem in drugem odstavku 52. þlena
ZDoh-1
Zneski v tolarjih brez stotinov

Zap.
št.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Skupaj

Namen donacije
2
Humanitarni nameni
Dobrodelni nameni
Znanstveni nameni
Vzgojno-izobraževalni nameni
Športni nameni
Kulturni nameni
Ekološki nameni
Religiozni nameni

Znesek donacij v davþnem
obdobju
3

Kontrolni podatek – 0,3 odstotka
obdavþenega prihodka davþnega
obdobja zavezanca
4

Kontrolni podatek – znesek
trikratne povpreþne meseþne
plaþe na zaposlenega pri
zavezancu
9 Izplaþila politiþnim strankam
Izplaþila reprezentativnim
10 sindikatom
Skupaj
V siva polja se podatki ne vpisujejo.

_________________________________
(kraj in datum)
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(podpis zavezanca)
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 9
PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA DONACIJE
(zap. št. 15.9 in 15.10 obraþuna)
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za donacije se izpolnjuje, þe ima zavezanec vpisan podatek
pod zap. št. 15.9 ali 15.10 obrazca Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka,
doseženega z opravljanjem dejavnosti.
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za donacije se izpolnjuje v tolarjih brez stotinov.
V prvi del tabele se vpišejo podatki v zvezi z izplaþili v skladu s prvim odstavkom 52. þlena ZDoh1, to je izplaþili v denarju in v naravi za humanitarne, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene, in to le za takšna izplaþila
rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih
dejavnosti, in glede na namen donacije. V drugi del tabele pa se vpišejo podatki v zvezi z izplaþili
v skladu z drugim odstavkom 52. þlena ZDoh-1, to je izplaþili v denarju in naravi politiþnim
strankam in reprezentativnim sindikatom.
Stolpec 1 – Zaporedna številka
V stolpcu 1 je predhodno natisnjena zaporedna številka.
Stolpec 2 – Namen donacije
V stolpcu 2 je predhodno natisnjen namen donacije v skladu s prvim odstavkom 52. þlena ZDoh1.
Stolpec 3 – Znesek donacij v davþnem obdobju
Vpiše se seštevek donacij, ki jih je zavezanec izplaþal (v denarju in/ali naravi) v davþnem
obdobju, in to po posameznih namenih.
Stolpec 4– Kontrolni podatek
V zadnjo vrstico se vpiše kontrolni podatek.
V prvem delu tabele (zap. št. od 1 do 8) se kot kontrolni podatek vpiše znesek, ki pomeni 0,3
odstotka obdavþenega prihodka davþnega obdobja zavezanca, v drugem delu tabele (zap. št. 9 in
10) pa se kot kontrolni podatek vpiše znesek, ki pomeni trikratno povpreþno meseþno plaþo na
zaposlenega pri zavezancu v davþnem obdobju.
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Osnova
za
plaþilo Stopnja
davka davka
3
4
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____________________________________
(podpis zavezanca)

(kraj in datum)

Znesek
plaþanega
davka
8

___________________________________

Znesek
davka
5

Skupaj

Možni
odbitek
(nižji od
zneskov iz
stolpcev 9
in 10)
11
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V siva polja se podatki ne vpisujejo.

Skupaj

Skupaj

Vrsta
posameznega
dohodka
2

Znesek
konþneg
a in
plaþane
ga
tujega
davka
9

Priznani
odbitek
(znesek iz
stolpca 11,
vendar ne veþ
kakor znesek
iz zap. št. 17
obraþuna
DOHDEJ)
12

Zneski v tolarjih brez stotinov

Št.

Država, v
kateri imajo
tuji dohodki
vir

Znesek davka,
þe se
upošteva
stopnja davka
iz
mednarodne
pogodbe
7

Znesek
davka, ki
bi ga bilo
treba
plaþati po
ZDoh-1 za
tuje
dohodke,
þe odbitek
ne bi bil
možen
10

PRILOGA 10
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Stopnja
davka iz
mednarod
ne
pogodbe
6

Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________
PODATKI V ZVEZI Z ODBITKOM TUJEGA DAVKA
Za obdobje od _______________ do ___________________
PODATEK POD ZAP. ŠT. 18 OBRAýUNA

Stran
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 10
PODATKI V ZVEZI Z ODBITKOM TUJEGA DAVKA
(zap. št. 18 obraþuna)
Obrazec Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka se izpolnjuje, þe ima zavezanec vpisan podatek
pod zap. št. 18 obrazca Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z
opravljanjem dejavnosti. Odbitek tujega davka lahko uveljavlja le rezident Republike Slovenije, þe
je bil tuji davek od dohodkov iz virov izven Slovenije plaþan in je dohodek, od katerega je bil
plaþan tuji davek, vkljuþen v davþno osnovo.
Za uveljavljanje odbitka tujega davka morajo biti priložena ustrezna dokazila v skladu s prvim
odstavkom 128. þlena ZDoh-1 in 256. þlena ZDavP-1 kot sestavni del davþnega obraþuna.
Obrazec Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka se izpolnjuje v tolarjih brez stotinov.
Stolpec 1 – Država, v kateri imajo tuji dohodki svoj vir
Vpiše se država, v kateri ima dohodek, od katerega zavezanec uveljavlja odbitek plaþanega
tujega davka, vir.
Stolpec 2 – Vrsta posameznega dohodka
Vpiše se vrsta prejetega tujega dohodka. Vrsta prejetega tujega dohodka mora biti opredeljena
tako, da je na njeni podlagi mogoþe doloþiti davþno stopnjo, ki se uporablja za navedeni dohodek
ob sklenjeni mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavþevanja. Vrsta dohodka mora biti
razvidna iz priloženih dokazil. Vrsta prejetega tujega dohodka se nanaša tudi na dobiþek poslovne
enote v tujini.
Stolpec 3 – Osnova za plaþilo davka
Vpiše se znesek, ki pomeni osnovo za plaþilo davka od tujega dohodka. V primeru poslovne enote
je to razlika med prihodki in odhodki poslovne enote, ugotovljenimi v skladu z doloþbami ZDDPO1. Osnova za plaþilo davka mora biti razvidna iz priloženih dokazil.
Stolpec 4 – Stopnja davka
Vpiše se stopnja, po kateri je bil obraþunan tuji davek od tujega dohodka.
Stolpec 5 – Znesek davka
Vpiše se znesek davka od tujih dohodkov, ki je bil obraþunan. Znesek davka mora biti razviden iz
priloženih dokazil.
Stolpec 6 – Stopnja davka iz mednarodne pogodbe
ýe ima Slovenija z državo v stolpcu 1 sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega
obdavþevanja, se vpiše stopnja iz te mednarodne pogodbe, ki velja za vrsto dohodka iz stolpca 2.
Stolpec 7 – Znesek davka, þe se upošteva stopnja davka iz mednarodne pogodbe
Vpiše se znesek davka ob upoštevanju stopnje davka iz mednarodne pogodbe. ýe Slovenija nima
sklenjene mednarodne pogodbe z državo iz stolpca 1, sta stolpca 6 in 7 prazna.
MF-DURS obr. DOHDEJ št.12
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Stolpec 8 – Znesek plaþanega davka
Vpiše se znesek davka, ki je bil dejansko plaþan. ýe je v posamezni mednarodni pogodbi
dogovorjen odbitek za zmanjšani davek v državi vira in so izpolnjeni pogoji za njegovo
uveljavitev, se lahko vpiše znesek v višini, v kateri bi bil plaþan davek, þe posebnih olajšav ne bi
bilo. Znesek plaþanega davka mora biti razviden iz priloženih dokazil.
Stolpec 9 – Znesek konþnega in plaþanega tujega davka
Vpiše se nižji od zneskov v stolpcih 5 in 8, razen þe ima zavezanec za to vrsto dohodka podatek v
stolpcu 7. V tem primeru se vpiše nižji od zneskov v stolpcih 7 in 8.
Stolpec 10 – Znesek davka, ki bi ga bilo treba plaþati po ZDoh-1 za tuje dohodke, þe
odbitek ne bi bil možen
Vpiše se znesek, ki se izraþuna po formuli:
(skupni znesek dohodkov, od katerih je bil plaþan tuji davek, z virom v
posamezni državi (skupni znesek iz stolpca 3 za posamezno državo)
deljeno z razliko med celotnimi davþno priznanimi prihodki in celotnimi
davþno priznanimi odhodki zavezanca (zap. št. 4 obrazca DOHDEJ – zap.
št. 8 obrazca DOHDEJ)) pomnoženo z davkom (zap.št. 17 obrazca
DOHDEJ)
Stolpec 11 – Možni odbitek
Vpiše se nižji od zneskov iz stolpcev 9 in 10.
Stolpec 12 – Priznani odbitek
Vpiše se znesek iz stolpca 11, vendar ne veþ kakor znesek iz zap. št. 17 obrazca Davþni obraþun
akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti.

MF-DURS obr. DOHDEJ št.12

Priznani odbitek v obdobju
odbitka tujega davka
2

Možni odbitek tujega davka ob
upoštevanju sprememb*
3

Poveþanje davka
4=2–3

Zneski v tolarjih brez stotinov
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________________________
(podpis zavezanca)

Št.

___________________________________
(kraj in datum)

V siva polja se podatki ne vpisujejo.

*Ponovni izraþun možnega odbitka tujega davka se opravi na obrazcu Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka z oznako PONOVNI PRERAýUN, ki
je priloga temu obrazcu.

Skupaj

Obdobje odbitka tujega davka
1

PODATKI V ZVEZI S POVEýANJEM DAVKA ZARADI SPREMEMB ODBITKA TUJEGA DAVKA (130. þlen ZDoh1)
Za obdobje od _______________ do ___________________
PODATEK POD ZAP. ŠT. 19 OBRAýUNA

Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 11
PODATKI V ZVEZI S POVEýANJEM DAVKA
ZARADI SPREMEMB ODBITKA TUJEGA DAVKA
(zap. št. 19 obraþuna)
Obrazec Podatki v zvezi s poveþanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka se
izpolnjuje, þe ima zavezanec vpisan podatek pod zap. št. 19 obrazca Davþni obraþun akontacije
dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti. Zavezanec mora v obdobju, ko so
nastopile spremembe (zlasti vraþila) tujega davka, poveþati davek za znesek, ki je enak razliki
med priznanim odbitkom in odbitkom, ki bi bil možen, þe bi se sprememba upoštevala.
Obrazec Podatki v zvezi s poveþanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka se izpolnjuje
v tolarjih brez stotinov.
Stolpec 1 – Obdobje odbitka tujega davka
Vpiše se davþno obdobje, v katerem je zavezanec uveljavljal odbitek tujega davka, pri katerem je
v tem davþnem obdobju nastopila sprememba. Davþno obdobje se vpiše v obliki LLLL ali v obliki
DD.MM.LL-DD.MM.LL.
Stolpec 2 – Priznani odbitek v obdobju odbitka tujega davka
Vpiše se podatek iz stolpca 12 obrazca Podatki o odbitku tujega davka, izpolnjenega za davþno
obdobje, v katerem je zavezanec uveljavljal odbitek tujega davka, pri katerem je v tem davþnem
obdobju nastopila sprememba. ýe je zavezanec predhodno že poveþal davek zaradi sprememb
odbitka tujega davka, se pri izpolnjevanju obrazca Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka kot
priloge k temu obrazcu upošteva podatek iz zadnjega predloženega preraþuna.
Stolpec 3 – Možni odbitek tujega davka ob upoštevanju sprememb
Vpiše se podatek o odbitku tujega davka, ki bi bil možen, þe bi se sprememba upoštevala v
davþnem obdobju, ko je zavezanec uveljavljal odbitek tujega davka. Za pridobitev navedenega
podatka je treba narediti ponoven preraþun uveljavljanja pravice do odbitka na obrazcu Podatki v
zvezi z odbitkom tujega davka, kjer se podatek, ki je predmet spremembe, ustrezno popravi
(popravek se ustrezno oznaþi – npr. z drugo barvo), druge postavke pa se ustrezno preraþunajo.
Obrazec Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka, v katerem je opravljen ponovni preraþun, se v
desnem zgornjem kotu oznaþi z oznako PONOVNI PRERAýUN. ýe je zavezanec predhodno že
poveþal davek zaradi sprememb odbitka tujega davka, izhaja iz zadnjega predloženega
preraþuna. V tem primeru doda oznaki PONOVNI PRERAýUN oznako (ZADNJI PRERAýUN V
OBDOBJU__________), kjer vpiše obdobje, ko je zadnjiþ poveþal davek zaradi spremembe
odbitka tujega davka za obdobje iz stolpca 1.
Stolpec 4 – Poveþanje davka
Vpiše se razlika med zneskom v stolpcu 2 in zneskom v stolpcu 3 za posamezno obdobje.
Seštevek stolpca 4 mora biti enak znesku pod zap. št. 19 obrazca Davþni obraþun akontacije
dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti.
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PRILOGA 12
Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________

Podatki o dohodku iz oddajanja premoženja v najem in o dohodku iz
prenosa premoženjskih pravic
TABELA A: PODATKI O DOHODKU IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM
Zneski v tolarjih brez stotinov

PODATKI O DOHODKU IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM
1.
Davþno priznani prihodki iz naslova oddajanja premoženja v najem
2.
Davþno priznani odhodki iz naslova oddajanja premoženja v najem
3.
Davþna osnova (1 – 2)
4.
Poveþanje davþne osnove
5.
Zmanjšanje davþne osnove in davþne olajšave
6.
Osnova za davek (3 + 4 – 5)
TABELA B: PODATKI O DOHODKU IZ PRENOSA PREMOŽENJSKIH PRAVIC

Zneski v tolarjih brez stotinov

PODATKI O DOHODKU IZ PRENOSA PREMOŽENJSKIH PRAVIC
1.
Davþno priznani prihodki iz naslova prenosa premoženjskih pravic
2.
Davþno priznani odhodki iz naslova prenosa premoženjskih pravic
3.
Davþna osnova (1 – 2)
4.
Poveþanje davþne osnove
5.
Zmanjšanje davþne osnove in davþne olajšave
6.
Osnova za davek (3 + 4 – 5)

_________________________
(kraj in datum)

MF-DURS obr. DOHDEJ št.12
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(podpis zavezanca)
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 12
PODATKI O DOHODKU IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM IN O DOHODKU IZ
PRENOSA PREMOŽENJSKIH PRAVIC
Obrazec Podatki o dohodku iz oddajanja premoženja v najem in o dohodku iz prenosa
premoženjskih pravic se izpolnjuje, þe zavezanec poleg opravljanja dejavnosti dosega dohodek iz
oddajanja premoženja v najem in dohodek iz prenosa premoženjskih pravic.
Obrazec se izpolnjuje zaradi izkljuþitve osnove za davek iz naslova doseganja dohodka iz
oddajanja premoženja v najem in dohodka iz prenosa premoženjskih pravic iz zavarovalne osnove
za samozaposlene.
Kot dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti, se po doloþbi 33. þlena ZDoh-1 šteje dohodek,
dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat
opravljanja dejavnosti. Opravljanje dejavnosti pomeni opravljanje vsakršne podjetniške, kmetijske
ali gozdarske in s tem povezane dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne
dejavnosti, vkljuþno z izkorišþanjem premoženja in premoženjskih pravic.
Ne glede na doloþbo 33. þlena ZDoh-1 se po doloþbi drugega odstavka 34. þlena ZDoh-1 za
dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti, ne štejeta dohodek iz oddajanja premoženja v
najem in dohodek iz prenosa premoženjskih pravic, þe:
¾ za opravljanje dejavnosti ni potrebna registracija,
¾ zavezancu v skladu s predpisi o davku na dodano vrednost ni treba obraþunavati davka
na dodano vrednost oziroma se ni prostovoljno odloþil za obraþunavanje davka na
dodano vrednost,
ýe zavezanec ne izpolnjuje pogojev, opredeljenih v drugem odstavku 34. þllena ZDoh-1, se
dohodek iz oddajanja premoženja v najem obravnava v okviru dohodka, doseženega z
opravljanjem dejavnosti.
Obrazec Podatki o dohodku iz oddajanja premoženja v najem in dohodku iz prenosa
premoženjskih pravic se izpolnjuje v tolarjih brez stotinov.
Zap. št. 1: Vpiše se znesek davþno priznanih prihodkov iz naslova oddajanja premoženja v
najem oziroma prenosa premoženjskih pravic. Znesek davþno priznanih prihodkov se ugotovi na
podlagi metodologije, ki velja za izpolnjevanje obrazca Davþni obraþun akontacije dohodnine od
dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti.
Zap. št. 2: Vpiše se znesek davþno priznanih odhodkov iz naslova oddajanja premoženja v najem
oziroma prenosa premoženjskih pravic. Znesek davþno priznanih odhodkov se ugotovi na podlagi
metodologije, ki velja za izpolnjevanje obrazca Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka,
doseženega z opravljanjem dejavnosti.
Zap. št. 3: Izraþun davþne osnove.
Zap. št. 4: Znesek poveþanja davþne osnove. Znesek poveþanja davþne osnove se ugotovi na
podlagi metodologije, ki velja za izpolnjevanje obrazca Davþni obraþun akontacije dohodnine od
dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti.
Zap. št. 5: Znesek zmanjšanja davþne osnove in davþne olajšave. Znesek zmanjšanja davþne
osnove in davþne olajšave se ugotovi na podlagi metodologije, ki velja za izpolnjevanje obrazca
Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti.
MF-DURS obr. DOHDEJ št.12
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Zap. št. 6: Izraþun osnove za davek. Navedeni izraþun osnove za davek ne pomeni dodatne
davþne obremenitve, kajti navedeno je že vkljuþeno v osnovo za davek v obrazcu Davþni obraþun
akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti.
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PRILOGA 13

Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________

Podatki o davþni obravnavi po þetrtem odstavku 38. þlena ZDoh-1

PODATKI O DAVýNI OBRAVNAVI PO 4. ODST. 38. ýL. ZDOH-1
1
Znesek uveljavljene olajšave po 47. þlenu ZDoh-1 za prevzeta sredstva
Znesek uveljavljene olajšave za novozaposlene delavce ( prvi odstavek
2
48. þlena ZDoh-1)
Znesek uveljavljene olajšave za delavce, ki prviþ sklenejo delovno
3
razmerje (prvi odstavek 48. þlena ZDoh-1)
Znesek uveljavljene olajšave za zaposlitev doktorjev znanosti (drugi
4
odstavek 48. þlena ZDoh-1)
5
Obraþunana amortizacija za prevzeta sredstva

_________________________
(kraj in datum)

MF-DURS obr. DOHDEJ št.12

________________________
(podpis zavezanca)
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 13
PODATKI O DAVýNI OBRAVNAVI PO ýETRTEM ODSTAVKU 38. ýLENA ZDoh-1
Obrazec Podatki o davþni obravnavi po þetrtem odstavku 38. þlena ZDoh-1 se izpolnjuje, þe je
zavezanec – pridobitelj sredstev prijavil posebno davþno obravnavo. Zavezanec – pridobitelj
sredstev mora beležiti davþni uþinek posebne davþne obravnave.
Po doloþbi šestega odstavka 283. þlena ZDavP-1 morajo osebe, ki so prijavile davþno obravnavo,
v davþnem obraþunu posebej izkazati uþinke na davþno osnovo, ki so posledica upoštevanja
prijavljene davþne obravnave.
Obrazec Podatki o davþni obravnavi po þetrtem odstavku 38. þlena ZDoh-1 se izpolnjuje v tolarjih
brez stotinov.
Zap. št. 1: Zavezanec vpiše znesek uveljavljene olajšave po 47. þlenu ZDoh-1 za prevzeta
sredstva, katere zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, ni izkoristil oziroma jo je
izkoristil v nižjem znesku zaradi prenizke davþne osnove.
Zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, je lahko po doloþbi 47. þena. ZDoh-1
uveljavljal znižanje davþne osnove v višini 20 odstotkov investiranega zneska v opredmetena
osnovna sredstva, razen v osebna motorna vozila, pohištvo in pisarniško opremo (brez
raþunalniške opreme), in v neopredmetena dolgoroþna sredstva, þe so to investicije v
opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoroþna sredstva v Sloveniji. Zavezanec
lahko v davþnem letu neizkorišþeni del davþne olajšave po tem þlenu prenaša v naslednjih
zaporednih pet davþnih let. V tem primeru za zaþetek roka iz tretjega odstavka tega þlena velja,
da je olajšavo izkoristil v davþnem letu, v katerem je ni izkoristil ali jo je delno izkoristil, ker ni
imel ali ni imel dovolj visoke davþne osnove. Pri zmanjšanju davþne osnove na raþun
prenesenega neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklih let se davþna osnova najprej
zmanjša za neizkorišþeni del davþne olajšave starejšega datuma.
Zap. št. 2: Zavezanec vpiše znesek prenesene olajšave za novozaposlene delavce, katere
zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, ni izkoristil v celoti.
Po doloþbi prvega odstavka 48. þlena ZDoh-1 lahko zavezanec, þe v davþnem letu za nedoloþen
þas in najmanj za dve leti zaposli delavca, ki je bil pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi najmanj
12 mesecev prijavljen pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, uveljavlja znižanje davþne
osnove v višini 30 odstotkov izplaþane plaþe tega delavca.
Zap. št. 3: Zavezanec vpiše znesek prenesene olajšave za zaposlitev delavcev, ki prviþ sklenejo
delovno razmerje, katere zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, ni izkoristil v celoti.
Po doloþbi prvega odstavka 48. þlena ZDoh-1 lahko zavezanec, þe v davþnem letu za nedoloþen
þas in najmanj za dve leti zaposli delavca, ki prviþ sklene delovno razmerje, uveljavlja znižanje
davþne osnove v višini 30 odstotkov izplaþane plaþe tega delavca.
Zap. št. 4: Zavezanec vpiše znesek prenesene olajšave za zaposlitev oseb, ki imajo doktorat
znanosti, katere zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, ni izkoristil v celoti.
Po drugem odstavku 48. þlena ZDoh-1 lahko zavezanec, þe v davþnem letu za nedoloþen þas in
najmanj za dve leti zaposli osebo, ki ima doktorat znanosti in predtem ni bila zaposlena v drugi
gospodarski družbi ali pri fiziþni osebi, ki opravlja dejavnost, uveljavlja znižanje davþne osnove v
višini 30 odstotkov izplaþane plaþe tega delavca.
Zap. št. 5: Znesek obraþunane amortizacije za prevzeta sredstva.
MF-DURS obr. DOHDEJ št.12
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PRILOGA 14

NAVODILO ZA PREDLOŽITEV PODATKOV IZ OBRAZCA ZA
DAVýNI OBRAýUN AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA,
DOSEŽENEGA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI V
RAýUNALNIŠKI OBLIKI
1

OBLIKA IN NAýIN DOSTAVE PODATKOV

1.1 Zavezanci lahko predložijo dokument v elektronski obliki prek sistema
eDavki na spletni naslov: <<http://edavki.durs.si/>>.
1.2 Zavezanci lahko predložijo podatke iz obrazca za obraþun akontacije
dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti tudi na
magnetnih medijih - PC disketah ali zgošþenkah (CD) na pristojni davþni
urad, skupaj z izpisom podatkov obraþuna na papirju (brez prilog). Navedeni
izpis potrdi odgovorna oseba zavezanca, enako kakor originalni obrazec za
obraþun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem
dejavnosti.
Davþna uprava Republike Slovenije bo pripravila program za vnos podatkov za
obraþun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem
dejavnosti. Zavezanci ga bodo lahko prevzeli s spletne strani DURS
<<http://www.durs.gov.si>>.
1.2.1. Magnetni medij:
o diskete velikosti 3.5" (1,44MB) ali zgošþenka kapacitete 700 MB,
o datoteka ima ime DDD.DAT,
o v eni datoteki so lahko podatki za veþ zavezancev; vrstice s podatki enega
obraþuna morajo biti skupaj,
o vsi podatki enega obraþuna mora biti v eni datoteki,
o podatki posameznega obraþuna se zakljuþijo s kontrolnim zapisom (definiran
v opisih),
o vsak zapis je predpisane dolžine, ki je doloþen v posameznem tabelariþnem
prikazu individualnih oziroma zbirnih podatkov pri posamezni vrsti podatkov,
in ga zakljuþujeta dva posebna kontrolna znaka CR ter LF.
1.2.2 . Na magnetni medij je treba þitljivo napisati:
- priimek in ime zavezanca,
- število zapisov,
MF-DURS obr. DOHDEJ št.12
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- vse izbrane in v tej toþki naštete lastnosti magnetnega medija (PC diskete
ali zgošþenke).

2

PODROBNA VSEBINA RAýUNALNIŠKEGA ZAPISA –
STRUKTURA DATOTEKE

2.1

Splošna struktura vseh zapisov

Vsi zapisi, ne glede na obrazec, imajo enako sestavljeno strukturo zapisa na
pozicijah 1 do 23. Podatki od kolon 24 do 173 pa so odvisni od vrste in dela
posameznega obrazca in so posebej opisani.
Zap.
št.
Od Do Dolžina Oblika
1
1
8
8 N
2
9
11
3 N
3 12
14
3 N
4 15
17
3 AN
5 18
20
3 AN
6 21
23
3 AN
7 24 173
150 AN

Opis polja
Davþna številka
Šifra obrazca
Del obrazca
Nivo 1
Nivo 2
Nivo 3
Podatki odvisni od obrazca, dela obrazca in nivojev

Šifre obrazcev so:
Šifra
obrazca
001
311
312
004
005
006
008
009
010
011
012
013
999

Opis obrazca
Obraþun davka
Priloga 3: Bilanca stanja
Priloga 4: Izkaz poslovnega izida
Priloga 5: Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju
dvojnega obdavþevanja
Priloga 6: Podatki v zvezi s pokrivanjem davþne izgube
Priloga 7: Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje
Priloga 8: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje
Priloga 9: Podatki v zvezi z olajšavo za donacije
Priloga 10: Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka
Priloga 11: Podatki v zvezi s poveþanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka
Priloga 12: Podatki o dohodku od oddajanja premoženja v najem in dohodku iz premoženjskih
pravic
Priloga 13: Podatki o davþni obravnavi po þetrtem odstavku 38. þlena ZDoh-1
Oznaka za zadnji, kontrolni zapis

(Šifre obrazcev se ne ujemajo v vseh prilogah z zaporedno številko priloge, da se posamezni
obrazci »pokrivajo« s prilogami obraþuna pravnih oseb – enaki ali podobni obrazci na obeh
obraþunih so s šiframi 004 do 011)


Vedno – tudi pri praznem obraþunu so obvezne vrstice z naslednjimi podatki v stolpcih 123 (dddddddd je davþna številka):
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Dddddddd001001000000 – prvi del obraþuna
Dddddddd001002000000 – drugi del obraþuna
Dddddddd999999999999 – zadnji, kontrolni zapis
Od ostalih se vpišejo le tiste vrstice, v katerih so podatki.

Vsi zneski so dolgi 15 znakov. V prvih 14 znakov polja zneska se vpiše celi del zneska desno
poravnano, z vodilnimi niþlami, v tolarjih brez stotinov, samo številke brez posebnih znakov, v 15.
znaku je za pozitivne zneske znak + (plus) ali prazno. Za negativne zneske (v tistih primerih, ki so
dovoljeni) se vpiše sem znak – (minus), v prvih 14 znakov pa znesek.
Vse stopnje (razen stopnja davka iz tabele v obraþunu) imajo 3 cela mesta in dve decimalki,
vpišejo se brez decimalne pike z vodilnimi in konþnimi niþlami.
Vsi datumi so v obliki llllmmdd.
Kjer so v poljih z zaporednimi številkami 1 do 6 (do kolone 23) vpisani teksti (šifre, deli, nivoji
obrazca), so vsi desno poravnani. ýe so v teh poljih številke, imajo vpisane tudi vodilne niþle.
Npr. vrednost 1 se vpiše kot »001«, vrednost A pa kot » A«
Vsi teksti v podatkih (od zaporedne številke 7 oz. od kolone 24 dalje) pa so levo poravnani –
razen þe je v opisu posameznega zapisa drugaþe doloþeno.
V opisih za posamezne tabele so za kolone 9-23 veþinoma že vpisane šifre, kakršne morajo biti
za ta del obrazca. Le v nekaterih primerih je pisno navodilo, kako se sestavi šifra.
Primer enostavnega zapisa:
- zavezanec ima davþno številko 12345678,
- zavezanec ima matiþno številko 7654321,
- obrazec je izšel v uradnem listu 123/05,
- šifra dejavnosti je 12.345,
- vodi dvostavno knjigovodstvo,
- prispevke plaþuje iz naslova opravljanja dejavnosti; znesek je bil 300.000 SIT,
- ne uveljavlja nobenih ugodnosti,
- prihodki so 100.000 SIT (s tem so izpolnjene vrstice 1, 4, 13, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 28),
- priloga je le bilanca stanja (tudi izšla v uradnem listu 123/05) z vpisano le vrstico 001 z
zneskoma 55.555 in 0 (teoretiþno to sicer ni prav, le primer je poenostavljen).








016

000









123456780010010000000001230520052005010120051231Testna firma
123456780010020000000007654321123451100000000300000000NENENE
1234567800101000100000000000000100000+
1234567800101000400000000000000100000+
1234567800101001300000000000000100000+
1234567800101001600000000000000100000+
1234567800101001700000000000000016000+
1234567800101001700100000000000000000+00000000100000+00000000016000+00000000000
1234567800101001700200000000000000000+00000000000000+00000000000000+00000000000
1234567800101002000000000000000016000+
1234567800101002300000000000000016000+
1234567800101002500000000000000100000+
1234567800101002600000000000000025000+
1234567800101002800000000000000025000+
12345678311001000000000123052005010120051231
1234567831100200100000000000000055555+00000000000000+
123456789999999999999990000000000017+
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Opozorilo: ýe se oddaja popravek obrazca ali þe je dodana kakšna nova priloga, se pri
ponovnem pošiljanju še enkrat pošljejo vsi podatki iz vseh obrazcev in ne le tisti, ki je dodan ali
spremenjen.

2.2

Obraþun davka (šifra 001)

Obraþun davka - prvi del
zap.
St.
Od Do Dolžina Oblika
1
1
8
8 N
2
9
11
3 N
3 12
14
3 N
4 15
17
3 AN
5 18
20
3 AN
6 21
23
3 AN
7 24
8 29
9 33
10 41
11 49
12 165
13 173

28
32
40
48
164
172
173

5
4
8
8
116
8
1

AN
D
D
AN
AN
D
AN

Opis polja
Davþna številka
001
001
000
000
000
Verzija obrazca (vpiše se številko in leto uradnega lista, ko je
obrazec izšel; v obliki nnnll; nnn z vodilnimi niþlami - npr. 00106 za
uradni list številka 001 v letu 2006)
Leto, za katero velja obraþun
Obdobje OD
Obdobje DO
Firma
Prazno
Prazno


Obraþun davka - drugi del
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
31
54
56

8
11
14
17
20
23
30
53
55
58

8
3
3
3
3
3
7
23
2
3

N
N
N
AN
AN
AN
N
AN
AN
N

11
12
13

59
64
65

63
64
66

5
1
2

N
N
AN

MF-DURS obr. DOHDEJ št.12

Opis polja

Davþna številka
001
002
000

000
000
Matiþna številka
Priimek in ime zavezanca
Zavezanec je rezident RS (DA/NE)
Šifra države rezidentstva po standardu ISO 3166 (obvezna
þe je v prejšnjem polju NE).
Vrsta dejavnosti (šifra dejavnosti - brez vmesnega loþila)
Sistem vodenja poslovnih knjig (1-enostavno, 2-dvostavno)
Vrsta obveznega socialnega zavarovanja – 1: iz naslova
opravljanja dejavnosti (DA/NE)
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67

68

2

AN

15

69

70

2

AN

16

71

72

2

AN

17

73

87

15

N

18

88

102

15

N

19

103 105

3

N

20

106 107

2

AN

21

108 109

2

AN

22

110 111

2

AN

ýe je podatek, se v polje vpiše DA, þe ga ni, lahko NE ali
prazno (presledki).
Vrsta obveznega socialnega zavarovanja – 2: iz delovnega
razmerja (DA/NE)
ýe je podatek, se v polje vpiše DA, þe ga ni lahko NE ali
prazno (presledki).
Vrsta obveznega socialnega zavarovanja – 3:plaþevanje
prispevkov za socialno varnost v skladu z drugim odstavkom
43. þlena ZDoh-1. (DA/NE)
ýe je podatek, se v polje vpiše DA, þe ga ni lahko NE ali
prazno (presledki).
Druge vrste obveznega socialnega zavarovanja. (DA/NE)
ýe je podatek, se v polje vpiše DA, þe ga ni lahko NE ali
prazno (presledki).
Znesek prispevkov za socialno varnost iz naslova opravljanja
dejavnosti (obvezen vpis zneska, þe je v polju z zaporedno
številko 13 vpisano DA)
Znesek prispevkov za socialno varnost pri plaþevanju
prispevkov za socialno varnost v skladu z 2. odstavkom 43.
þlena ZDoh-1 (obvezen vpis zneska, þe je v polju z
zaporedno številko 15 vpisano DA)
Šifra države, v kateri se nahaja sklad v katerega se
vplaþujejo prispevki (þe plaþuje prispevke v skladu z 2.
odstavkom 43. þlena ZDoh-1) po standardu ISO 3166.
Izjavljam, da sem rezident Slovenije, samostojno opravljam
specializiran poklic ___ na podroþju kulturne dejavnosti in
sem vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi ____, nimam
sklenjenega delovnega razmerja in ne opravljam druge
dejavnosti, zato uveljavljam zmanjšanje davþne osnove od
dohodka iz dejavnosti v višini 15% prihodkov (DA/NE)
Izjavljam, da sem rezident Slovenije, samostojno opravljam
novinarski poklic ____ in sem vpisan v razvid samostojnih
novinarjev ___ nimam sklenjenega delovnega razmerja in ne
opravljam druge dejavnosti, zato uveljavljam zmanjšanje
davþne osnove od dohodka iz dejavnosti v višini 15%
prihodkov (DA/NE)
Izjavljam, da sem v zadnjih petih letih zahteval davþno
obravnavo po 4. odstavku 38. þlena ZDoh-1 (DA/NE)




Dodatni podatki za kulturno dejavnost
Ta zapis v podatkih je obvezen, þe je v stolpcu 16 (kolone 104-105) tabele Obraþun davka –
drugi del (šifra obrazca 001, del obrazca 002) vpisano DA (kulturna dejavnost); drugaþe se
izpusti.
Zap.
št.
1
2
3
4
5

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18

8
11
14
17
20

8
3
3
3
3

N
N
N
AN
AN

MF-DURS obr. DOHDEJ št.12

Opis polja
Davþna številka
001
003
000
000

Uradni list Republike Slovenije
6
7
8

21
24
99

23
98
173

Št.

3
75
75

AN
AN
AN

10 / 6. 2. 2007 /

Stran

000
Poklic
Razvid samozaposlenih v kulturi




Dodatni podatki za novinarski poklic
Ta zapis v podatkih je obvezen, þe je v stolpcu 17 (kolone 106-107) tabele Obraþun davka –
drugi del (šifra obrazca 001, del obrazca 002) vpisano DA (novinarski poklic); drugaþe se izpusti

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8




Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
99

8
11
14
17
20
23
98
173

8
3
3
3
3
3
75
75

N
N
N
AN
AN
AN
AN
AN

Opis polja
Davþna številka
001
004
000
000
000
poklic
Razvid samostojnih novinarjev

Obraþun davka - zneski
Po en zapis za vsak podatek
Zap.
št.
1
2
3
4

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15

8
11
14
17

8
3
3
3

N
N
AN
AN

5

18

20

3

AN

6

21

23

3

AN

7

24

38

15

N




-



Opis polja
Davþna številka
001
010
Prvi nivo zaporedne številke (1 - 28) – desno poravnano, z
vodilnimi niþlami (001, 002, ...)
Drugi nivo zaporedne številke (kjer je doloþen) – desno
poravnano, z vodilnimi niþlami (001, 002, ...)
Tretji nivo zaporedne številke (kjer je doloþen) – desno
poravnano, z vodilnimi niþlami (001, 002, ...)
Znesek (*)

* Opomba: vpis izraþuna akontacije dohodnine iz vrstice 17:
v vrstico 17 se vpiše akontacija dohodnine
kot vrstice 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3, in 17.1.4 se definirajo vsi 4 zneski iz prve dodatne
vrstice izraþuna,
kot vrstice 17.2.1, 17.2.2, 17.2.3, in 17.2.4 se definirajo vsi 4 zneski iz druge dodatne
vrstice izraþuna,
stopnja iz þetrte kolone se vpiše enako kot znesek - le celi del, desno poravnano z
vodilnimi niþlami.

MF-DURS obr. DOHDEJ št.12

1151

Stran

1152 /

2.3

Št.

10 / 6. 2. 2007

Uradni list Republike Slovenije

Priloga 3 – Bilanca stanja

Osnovni zapis
En zapis za obrazec
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7






Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24

8
11
14
17
20
23
28

8
3
3
3
3
3
5

N
N
N
AN
AN
AN
AN

Opis polja
Davþna številka
311
001
000
000
000
Verzija obrazca

Podatki

Po en zapis za vsak podatek

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8




2.4

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
39

8
11
14
17
20
23
38
53

8
3
3
3
3
3
15
15

N
N
N
AN
AN
AN
N
N

Opis polja
Davþna številka
311
002
Številka vrstice
000
000
Znesek za tekoþe leto
Znesek za preteklo leto

Priloga 4 – Izkaz poslovnega izida

Osnovni zapis
En zapis za obrazec
Zap.
št.
1
2
3

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12

8
11
14

8
3
3

N
N
N

MF-DURS obr. DOHDEJ št.12

Opis polja
Davþna številka
312
001

Uradni list Republike Slovenije
4
5
6
7

15
18
21
24

17
20
23
28

3
3
3
5

Št.

AN
AN
AN
AN
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000
000
000
Verzija obrazca

Podatki

Po en zapis za vsak podatek

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8




2.5

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
39

8
11
14
17
20
23
38
53

8
3
3
3
3
3
15
15

N
N
N
AN
AN
AN
N
N

Opis polja
Davþna številka
312
002
Številka na prvem nivoju (od 001 do 020)
Številka na drugem nivoju, kjer obstaja (ostali 000)
000
Znesek za tekoþe leto
Znesek za preteklo leto

Priloga 5 - Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi
mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavþevanja

Osnovni zapis
En zapis, þe obstaja priloga

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9


Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
29
37

8
11
14
17
20
23
28
36
44

8
3
3
3
3
3
5
8
8

N
N
N
AN
AN
AN
N
D
D

Podatki
Po en zapis za vsak podatek (vrstico)
MF-DURS obr. DOHDEJ št.12

Opis polja
Davþna številka
004
001
000
000
000
Verzija obrazca
Za obdobje OD (iz glave dokumenta)
Za obdobje DO (iz glave dokumenta)

Stran

1153

Stran

1154 /
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Št.

10 / 6. 2. 2007
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Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21

8
11
14
17
20
23

8
3
3
3
3
3

N
N
N
AN
AN
AN

100
15
15

AN
N
N

24 123
124 138
139 153

Opis polja
Davþna številka
004
002
» A« (zaradi ujemanja z obrazcem za pravne osebe)
Šifra države po standardu ISO 3166
Zaporedna številka vrstice za posamezno državo, vpisana kot
001, 002, ...; podatek »Skupaj« v vrstici 999
Stolpec 2 - vrsta dohodka
Stolpec 3 - znesek izvzetega prihodka
Stolpec 4 - znesek izvzetega odhodka





2.6

Priloga 6: Podatki v zvezi s pokrivanjem davþne izgube

Osnovni zapis
Po en zapis za vsak obrazec
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9





Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
29
37

8
11
14
17
20
23
28
36
44

8
3
3
3
3
3
5
8
8

N
N
N
AN
AN
AN
AN
D
D

Opis polja
Davþna številka
005
001
000
000
000
Verzija obrazca
Za obdobje OD (iz glave dokumenta)
Za obdobje DO (iz glave dokumenta)

Podatki


Po en zapis za vsako vrstico

Zap.
št.
1
2
3
4

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15

8
11
14
17

8
3
3
3

N
N
N
AN

5

18

20

3

AN

MF-DURS obr. DOHDEJ št.12

Opis polja
Davþna številka
005
002
Šifra vrstice (001 -> n-7, 002 -> n-6, … 008 -> n, 999 - >
skupaj)
000

Uradni list Republike Slovenije

Št.

6
7
8
9
10

21
21
29
37
52

23
28
36
51
66

3
8
8
15
15

AN
D
D
N
N

11
12
13

67
82
97

81
96
111

15
15
15

N
N
N
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Stran

000
Davþno obdobje - OD
Davþno obdobje - DO
Nepokrita davþna izguba iz preteklih davþnih obdobij
Sprememba višine davþne izgube zaradi odloþbe v postopku
nadzora
Skupaj nepokrita davþna izguba
Pokrivanje davþne izgube v dav. obdobju n
Ostanek nepokrite davþne izgube




2.7

Priloga 7: Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje

Osnovni zapis
Po en zapis za vsak obrazec
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9





Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
29
37

8
11
14
17
20
23
28
36
44

8
3
3
3
3
3
5
8
8

N
N
N
AN
AN
AN
AN
D
D

Opis polja
Davþna številka
006
001
000
000
000
Verzija obrazca
Za obdobje OD (iz glave dokumenta)
Za obdobje DO (iz glave dokumenta)

Podatki


Po en zapis za vsako vrstico

Zap.
št.
1
2
3
4

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15

8
11
14
17

8
3
3
3

N
N
N
AN

5
6
7
8
9

18
21
21
29
37

20
23
28
36
51

3
3
8
8
15

AN
AN
D
D
N

MF-DURS obr. DOHDEJ št.12

Opis polja
Davþna številka
006
002
Šifra vrstice (001 -> n-6, 002 -> n-5, … 007 -> n, 999 - >
skupaj)
000
000
Davþno obdobje - OD
Davþno obdobje - DO
30 % investiranega zneska tekoþega obdobja

1155

Stran

1156 /

Št.

10 / 6. 2. 2007
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10
11

52
67

66
81

15
15

N
N

12

82

96

15

N

13

97

111

15

N

14
15
16

111 126
127 141
143 156

15
15
15

N
N
N

Neizkorišþen del davþne olajšave preteklega obdobja
Zmanjšanje neizkorišþenega dela davþne olajšave iz
preteklega obdobja zaradi odtujitve ali prenosa izven
Slovenije pred potekom 3 let
Sprememba neizkorišþenega dela davþne olajšave iz
preteklega obdobja zaradi spremembe po odloþbi
Poveþanje davþne olajšave zaradi nadaljevanja opravljanja
dejavnosti
Skupaj neizkorišþen del davþne olajšave
Korišþenje davþne olajšave v letu n
Neizkorišþen del davþne olajšave





2.8

Priloga 8: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje

Osnovni zapis
En zapis þe obstaja obrazec
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9





Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
29
37

8
11
14
17
20
23
28
36
44

8
3
3
3
3
3
5
8
8

N
N
N
AN
AN
AN
AN
D
D

Opis polja
Davþna številka
008
001
000
000
000
Verzija obrazca
Za obdobje OD (iz glave dokumenta)
Za obdobje DO (iz glave dokumenta)

Podatki


Po en zapis za vsako vrstico podatka v vsaki tabeli
Tabela A:

Zap. Od
št.
1
1
2
9
3
12
4
15
5
18
6

21

Do

Dolžina

Oblika

8
11
14
17
20

8
3
3
3
3

N
N
N
AN
AN

23

3

AN

MF-DURS obr. DOHDEJ št.12

Opis polja
Davþna številka
008
002
A
Zaporedna številka vrstice, vpisana kot 001, 002, ... (podatek
»Skupaj« v vrstici 999)
000

Uradni list Republike Slovenije

Št.

7
8
9

24
47
55

46
54
55

23
8
1

AN
N
AN

10
11
12

56
64
79

63
78
93

8
15
15

D
N
N

10 / 6. 2. 2007 /

Stran

1157

Podatek iz kolone 2 – prvih 23 znakov imena in priimka
Podatek iz kolone 3 - davþna številka
Podatek iz kolone 4 - vrsta olajšave za zaposlovanje
A - delavec, ki je prviþ sklenil delovno razmerje
B - delavec, ki je bil pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi
najmanj 12 mesecev prijavljen pri Zavodu RS za
zaposlovanje
Podatek iz kolone 5 - datum sklenitve delovnega razmerja
Podatek iz kolone 6 - plaþa zaposlenega
Podatek iz kolone 7 - 30% plaþe (7=6*0.3)


Tabela B:
Zap.
št.
1
2
3
4
5

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18

8
11
14
17
20

8
3
3
3
3

N
N
N
AN
AN

6
7
8
9
10
11

21
24
47
70
78
93

23
46
69
77
92
107

3
23
8
8
15
15

AN
AN
N
D
N
N

Opis polja
Davþna številka
008
002
B
Zaporedna številka vrstice, vpisana kot 001, 002, ... (podatek
»Skupaj« v vrstici 999)
000
Podatek iz kolone 2 – prvih 23 znakov imena in priimka
Podatek iz kolone 3 - davþna številka
Podatek iz kolone 4 - datum sklenitve delovnega razmerja
Podatek iz kolone 5 - plaþa zaposlenega
Podatek iz kolone 6 - 30% plaþe (7=6*0.3)


Tabela C:
Zap.
št.
1
2
3
4
5

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18

8
11
14
17
20

8
3
3
3
3

N
N
N
AN
AN

6
7
8
9

21
24
47
55

23
46
54
55

3
23
8
1

AN
AN
N
AN

MF-DURS obr. DOHDEJ št.12

Opis polja
Davþna številka
008
002
C
Zaporedna številka vrstice, vpisana kot 001, 002, ... (podatek
»Skupaj« v vrstici 999)
000
Podatek iz kolone 2 – prvih 23 znakov imena in priimka
Podatek iz kolone 3 - davþna številka
Podatek iz kolone 4 - vrsta olajšave za zaposlovanje
C - invalid (po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in
zaposlovanje invalidov)
D - invalidna oseba s 100 % telesno okvaro ali gluha oseba
E - invalid, ki ga zaposli zavezanec nad predpisano kvoto po
zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in
zaposlovanje invalidov in þigar invalidnost ni posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem
delodajalcu

Stran

1158 /

Št.

10
11
12
13

56
64
79
94

10 / 6. 2. 2007
63
78
93
108

8
15
15
15

Uradni list Republike Slovenije
D
N
N
N

Podatek iz kolone 5 - datum sklenitve delovnega razmerja
Podatek iz kolone 6 - plaþa zaposlenega
Podatek iz kolone 7 – 50 % plaþe (7=6*0.5)
Podatek iz kolone 8 – 70 % plaþe (8=6*0.7)





2.9

Priloga 9: Podatki v zvezi z olajšavo za donacije

Osnovni zapis
En zapis þe obstaja obrazec
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9





Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
29
37

8
11
14
17
20
23
28
36
44

8
3
3
3
3
3
5
8
8

N
N
N
AN
AN
AN
AN
D
D

Opis polja
Davþna številka
009
001
000
000
000
Verzija obrazca
Za obdobje OD (iz glave dokumenta)
Za obdobje DO (iz glave dokumenta)

Podatki


Po en zapis za vsak podatek (vrstico)

Zap. Od Do Dolžina
Oblika
št.
1
1
8
8
N
2
9
11
3
N
3
12 14
3
N
4
15 17
3
AN
5
6
7
8

18
21
24
39

20
23
38
53

3
3
15
15

AN
AN
N
N

Opis polja
Davþna številka
009
002
Zaporedna številka vrstice, vpisana kot 001, 002 ... do 010
(prvi skupaj S01, drugi skupaj S02)
000
000
Stolpec 3 - znesek donacij v davþnem obdobju
Stolpec 4 - kontrolni podatek - 0,3% obdavþenega prihodka
davþnega obdobja zavezanca




2.10

Priloga 10 - Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka

MF-DURS obr. DOHDEJ št.12

Uradni list Republike Slovenije

Št.

10 / 6. 2. 2007 /

Stran

Osnovni zapis
En zapis þe obstaja obrazec
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9


Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
29
37

8
11
14
17
20
23
28
36
44

8
3
3
3
3
3
5
8
8

N
N
N
AN
AN
AN
N
D
D




Podatki



Prvi del - Vrste dohodka

Opis polja
Davþna številka
010
001
000
000
000
Verzija obrazca
Za obdobje OD (iz glave dokumenta)
Za obdobje DO (iz glave dokumenta)


Za vsako vrstico v tabeli po eden od spodnjih zapisov (zaradi velike koliþine podatkov v
tabeli razdeljeno na dva zapisa v datoteki)


Zap.
št.
1
2
3
4

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15

8
11
14
17

8
3
3
3

N
N
N
AN

5

18

20

3

AN

6
7

21
24

23
123

3
100

AN
AN

Opis polja
Davþna številka
010
002
Šifra države, v kateri imajo tuji dohodki svoj vir, po standardu
ISO 3166
Konþna vsota podatkov se vpiše v državo 999
Zaporedna številka vrstice v okviru podatkov posamezne
države vpisana kot 001, 002...; v šifro 999 se vpiše se tudi
vrstica v datoteko za vsoto – v tekstu prazno.
001
Vrsta posameznega dohodka







Drugi del - ostali podatki


(zaporedna številka vrstice s podatki se mora ujemati z zaporedno številko, kjer je
vpisana vrsta dohodka za te podatke)


Zap. Od Do Dolžina
Oblika Opis polja
št.
1
1
8
8
N
Davþna številka
2
9
11
3
N
010
3
12 14
3
N
002
4
15 17
3
AN
Šifra države, v kateri imajo tuji dohodki svoj vir, po standardu
ISO 3166
Konþna vsota podatkov se vpiše v državo 999
MF-DURS obr. DOHDEJ št.12

1159

Stran

1160 /

Št.
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5

18

20

3

AN

6
7
8
9
10
11

21
24
39
44
59
64

23
38
43
58
63
78

3
15
5
15
5
15

AN
N
N
N
N
N

12
13
14

79 93
94 108
109 123

15
15
15

N
N
N

15

124 138

15

N

16

139 153

15

N

Zaporedna številka vrstice v okviru podatkov posamezne
države, vpisana kot 001, 002...; podatki za »Skupaj« v vrstici
999
002
Stolpec 3 - osnova za plaþilo davka
Stolpec 4 - stopnja davka
Stolpec 5 - znesek davka
Stolpec 6 - stopnja davka iz mednarodne pogodbe
Stolpec 7 - znesek davka, þe se upošteva stopnja davka iz
mednarodne pogodbe
Stolpec 8 - znesek plaþanega davka
Stolpec 9 - znesek konþnega in plaþanega tujega davka
Stolpec 10 - znesek davka, ki bi ga bilo treba plaþati po
ZDoh-1 za tuje dohodke, þe odbitek ne bi bil možen
Stolpec 11 - možni odbitek (nižji od zneskov iz stolpcev 9 in
10)
Stolpec 12 - priznani odbitek (znesek iz stolpca 11, vendar ne
veþ kot znesek iz zap. št. 17. obraþuna DOHDEJ)





2.11 Priloga 11 - Podatki v zvezi s poveþanjem davka zaradi sprememb
odbitka tujega davka
Osnovni zapis
En zapis þe obstaja obrazec
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9





Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24
29
37

8
11
14
17
20
23
28
36
44

8
3
3
3
3
3
5
8
8

N
N
N
AN
AN
AN
N
AN
N

Opis polja
Davþna številka
011
001
000
000
000
Verzija obrazca
Za obdobje OD (iz glave dokumenta)
Za obdobje DO (iz glave dokumenta)

Podatki


Po en zapis za vsak podatek (vrstico)

Zap. Od Do Dolžina
Oblika
št.
1
1
8
8
N
2
9
11
3
N

MF-DURS obr. DOHDEJ št.12

Opis polja
Davþna številka
011

Uradni list Republike Slovenije

Št.

3
4

12
15

14
17

3
3

N
AN

5
6
7
8
9
10

18
21
24
32
40
55

20
23
31
39
54
69

3
3
8
8
15
15

AN
AN
D
D
N
N

11

70

84

15

N
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002
Zaporedna številka vrstice, vpisana kot 001, 002...; podatki
za »Skupaj« v vrstici 999
000
000
Obdobje od
Obdobje do
Stolpec 2 - priznani odbitek v obdobju odbitka tujega davka
Stolpec 3 - možni odbitek tujega davka ob upoštevanju
sprememb
Stolpec 4 - poveþanje davka (4=2-3)





2.12

Priloga 12: Podatki o dohodku od oddajanja premoženja v najem in
dohodku iz premoženjskih pravic

Za vsako tabelo po en zapis

Zap. Od Do
št.
1
1
8
2
9
11
3
12 14
4
15 17
5
18 20
6
21 23
7
24 28
8
29 43
9
44 58
10
59 73
11
74 88
12
89 103
13 104 118


2.13

Dolžina

Oblika

8
3
3
3
3
3
5
15
15
15
15
15
15

N
N
N
AN
AN
AN
AN
N
N
N
N
N
N

Opis polja
Davþna številka
012
Šifra tabele (A ali B)
000
000
000
Verzija obrazca
Znesek iz ustrezne tabele v vrstici 1
Znesek iz ustrezne tabele v vrstici 2
Znesek iz ustrezne tabele v vrstici 3
Znesek iz ustrezne tabele v vrstici 4
Znesek iz ustrezne tabele v vrstici 5
Znesek iz ustrezne tabele v vrstici 6

Priloga 13: Podatki o davþni obravnavi po 4. odstavku 38, þlena
ZDoh-1

Osnovni zapis
En zapis þe obstaja obrazec
Zap.
št.
1
2

Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9

8
11

8
3

N
N

MF-DURS obr. DOHDEJ št.12

Opis polja
Davþna številka
013

1161

Stran
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3
4
5
6
7
8

12
15
18
21
24
29

14
17
20
23
28
43

3
3
3
3
5
15

N
AN
AN
AN
AN
N

9

44

58

15

N

10

59

73

15

N

11

74

88

15

N

12

89

103

15

N

Uradni list Republike Slovenije
000
000
000
000
Verzija obrazca
Znesek uveljavljene olajšave po 47. þlenu ZDoh-1 za prevzeta
sredstva
Znesek uveljavljene olajšave za novo zaposlene delavce (prvi
odstavek 48. þena ZDoh-1)
Znesek uveljavljene olajšave za delavce, ki prviþ sklenejo
delovno razmerje (prvi odstavek 48. þlena ZDoh-1)
Znesek uveljavljene olajšave za zaposlitev doktorjev znanosti
(drugi odstavek 48. þlena ZDoh-1)
Obraþunana amortizacija za prevzeta sredstva




2.14

Zadnji – kontrolni zapis obraþuna

En (vedno obvezen) zapis
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7



Od

Do

Dolžina

Oblika

1
9
12
15
18
21
24

8
11
14
17
20
23
38

8
3
3
3
3
3
15

N
N
N
AN
AN
AN
N

MF-DURS obr. DOHDEJ št.12

Opis polja
Davþna številka
999
999
999
999
999
Število vrstic tega obraþuna (vkljuþno s to vrstico)

Uradni list Republike Slovenije
454.

Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne
listine, elektronskem poslovanju s Carinsko
upravo Republike Slovenije in o drugih
obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih
postopkih

Na podlagi 30., tretjega odstavka 33. in tretjega odstavka
34. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske
skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04 in 28/06 – odl. US) izdaja
minister za finance

Št.
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ta jezika uporabljata. Prevod nadomesti ustrezne navedbe v
carinski deklaraciji.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti carinska deklaracija izpolnjena v enem od uradnih jezikov Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnosti), ki je sprejemljiv za
slovenske carinske organe v vseh primerih, ko se carinska
deklaracija v Republiki Sloveniji kot namembni državi odda na
drugih izvodih carinske deklaracije, kot so bili prvotno predloženi carinskemu uradu odpremne države članice.
6. člen

PRAVILNIK
o izpolnjevanju enotne upravne listine,
elektronskem poslovanju s Carinsko upravo
Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se
uporabljajo v carinskih postopkih
1. člen
(uporaba enotne upravne listine)
V okviru običajnega postopka se kot uradni obrazec za
pisno carinsko deklaracijo za vnos blaga v carinski postopek
ali njegov ponovni izvoz ter za dokazovanje statusa blaga
uporablja enotna upravna listina (v nadaljnjem besedilu: EUL),
razen če ni drugače izrecno določeno.
2. člen
(obrazec EUL)
(1) Obrazec EUL mora imeti značilnosti iz 215. člena
Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o uvedbi
Carinskega zakonika Skupnosti (UL L, št. 253, z dne 11. 10.
1993, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu:
izvedbena uredba).
(2) Na obrazcu morajo biti natisnjeni naziv in naslov
tiskarja ali druga oznaka, ki omogoča prepoznavo tiskarja, in
številka predhodnega tehničnega soglasja za tiskanje obrazca, ki ga da Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni
carinski urad (v nadaljnjem besedilu: Generalni carinski urad).
3. člen
(deklaracija, izdelana z uporabo sistema za računalniško
obdelavo podatkov)
Ne glede na 2. člen tega pravilnika predstavlja pri uporabi
sistema za računalniško obdelavo podatkov deklaracija, izdelana z uporabo tega sistema, carinsko deklaracijo iz 1. člena
tega pravilnika.
4. člen
(elektronsko poslovanje s Carinsko upravo Republike
Slovenije)
(1) Elektronsko poslovanje s Carinsko upravo Republike
Slovenije se izvaja na podlagi sklenjenega ustreznega dogovora o elektronskem poslovanju. Vsebina dogovora je objavljena
na spletni strani Carinske uprave Republike Slovenije.
(2) Seznam vrste elektronskih sporočil s pogoji uporabe
določi generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije
in jih objavi na spletni strani Carinske uprave Republike Slovenije.
5. člen
(jezik)
(1) Kadar se carinska deklaracija vloži v Republiki Sloveniji, mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
(2) Kadar je Republika Slovenija namembna država,
lahko carinski organi po potrebi zahtevajo od deklaranta ali
njegovega zastopnika prevod carinske deklaracije v slovenski
jezik oziroma v jezike narodnih skupnosti na območjih, kjer se

(navodila za uporabo in izpolnjevanje EUL)
EUL se uporablja in izpolnjuje v skladu z navodili iz priloge
37 izvedbene uredbe in v skladu z navodili, ki so v prilogi 1 tega
pravilnika, ki je njegov sestavni del. Navodila iz priloge 1 tega
pravilnika povzemajo in za nacionalne potrebe dopolnjujejo
navodila iz priloge 37 izvedbene uredbe.
7. člen
(podatki, ki se zahtevajo za predvideni carinski postopek,
ponovni izvoz ali za dokazovanje statusa blaga)
Navodila iz priloge 1 tega pravilnika vsebujejo tabelo polj,
ki jih je treba izpolniti na obrazcu EUL ob vnosu blaga v carinski postopek, ob ponovnem izvozu blaga ali za dokazovanje
statusa blaga.
8. člen
(šifre, ki se uporabljajo pri izpolnjevanju EUL)
Šifre, ki se uporabljajo pri izpolnjevanju EUL, so navedene
v prilogi 38 izvedbene uredbe in v prilogi 2 tega pravilnika, ki je
njegov sestavni del. Seznam šifer iz priloge 2 tega pravilnika
povzema in za nacionalne potrebe dopolnjuje seznam šifer iz
priloge 38 izvedbene uredbe.
9. člen
(vzorci obrazcev EUL)
Vzorci obrazca EUL iz 2. člena tega pravilnika so v prilogah 3 do 6 tega pravilnika, ki so njegov sestavni del, in sicer:
– vzorec obrazca EUL (osemlistni set) je v prilogi 3,
– vzorec obrazca EUL (štirilistni dvonamenski set) je v
prilogi 4,
– vzorec dopolnilnega obrazca EUL (osemlistni set) je v
prilogi 5,
– vzorec dopolnilnega obrazca EUL (štirilistni dvonamenski set) je v prilogi 6.
10. člen
(vzorec obrazca dopolnilne carinske deklaracije v obliki
seznama)
Vzorec obrazca dopolnilne carinske deklaracije v obliki
seznama in navodila za izpolnjevanje obrazca so v prilogi 7
tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
11. člen
(vzorec obrazca skupne deklaracije)
(1) Skupna deklaracija se vloži na obrazcu skupne deklaracije ali na drugem dokumentu, katerega vsebina ustreza
obrazcu skupne deklaracije.
(2) Vzorec obrazca skupne deklaracije in navodila za
izpolnjevanje obrazca so v prilogi 8 tega pravilnika, ki je njegov
sestavni del.
12. člen
(vzorec obrazca potrdila o plačilu uvoznih dajatev)
Vzorec obrazca potrdila o plačilu uvoznih dajatev v potniškem prometu je v prilogi 9 tega pravilnika, ki je njegov
sestavni del.
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13. člen
(prehodne določbe)

Do obvezne uporabe elektronskega podpisa, osebe, ki
le-tega še ne uporabljajo, poslujejo v skladu z obstoječimi dovoljenji za računalniško izmenjavo podatkov. Datum obvezne
uporabe elektronskega podpisa, za namene tega pravilnika,
objavi Carinska uprava Republike Slovenije na svoji spletni
strani.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški
izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v
carinskih postopkih (Uradni list RS, št. 111/05, 93/06).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-900/2006/14
Ljubljana, dne 24. januarja 2007
EVA 2006-1611-0218
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

Uradni list Republike Slovenije

Priloge
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A URAD ODPREME/IZVOZA

EVROPSKA SKUPNOST

Izvod za državo odpreme/izvoza

1

1 DEKLARACIJA

2 Pošiljatelj/izvoznik

Št.

8 Prejemnik

Št.

3 Obrazci

4 Nakladnice

5 Postavke

6 Število tovorkov

7 Opravilna številka

9 Odgovorni za plaþilni promet

10 Prva namembna

Št.

11 Država trg.

13 S.K.P.

država
14 Deklarant/zastopnik

Št.

15 Država odpreme/izvoza

16 Država porekla

18 Registracija in država prevoznega sredstva ob odhodu

19 Zab.

a

b

b

20 Dobavni pogoji

22 Valuta in skupni znesek raþuna

25 Vrsta prevoza na meji

28 Finanþni in banþni podatki

27 Kraj natovarjanja

17 Šifra namembne države

a

17 Namembna država

21 Registracija in država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

26 Vrsta prevoza v no-

15 Šifra drž. odpr./izv.

23 Valutni teþaj

24 Vrsta posla

tranjosti

1
31 Tovorki
in opis
blaga

29 Urad izstopa

30 Blago se nahaja v/na

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

b

37 POSTOPEK

38 Neto masa (v kg)

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota
44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

Šifra D. I.

46 Statistiþna vrednost

47 Obraþun
dajatev

Vrsta

Osnova

Stopnja

Znesek

NP

48 Odloženo plaþilo

49 Oznaka skladišþa

B PODATKI ZA VKNJIŽBO

Skupni znesek:
50 Glavni zavezanec

51 Predvideni
uradi tranzita
(in država)

Št.:

Podpis:

C URAD ODHODA

Zastopnik:
Kraj in datum:

52 Zavarovanje

Šifra

53 Namembni urad (in država)

ne velja za

D KONTROLA URADA ODHODA

Peþat

54 Kraj in datum:

Ugotovitev:
Namešþene car. oznake:

Število:
Id. oznake:

Rok (zadnji dan):
Podpis:

Ime, priimek in podpis deklaranta/zastopnika:

39 Kvota

Uradni list Republike Slovenije

E KONTROLA URADA ODPREME/IZVOZA

Št.

10 / 6. 2. 2007 /

Stran

1241

Stran

1242 /

Št.

10 / 6. 2. 2007

Uradni list Republike Slovenije
A URAD ODPREME/IZVOZA

EVROPSKA SKUPNOST

Izvod za statistiko države odpreme/izvoza

2

1 DEKLARACIJA

2 Pošiljatelj/izvoznik

Št.

8 Prejemnik

Št.

3 Obrazci

4 Nakladnice

5 Postavke

6 Število tovorkov

7 Opravilna številka

9 Odgovorni za plaþilni promet

10 Prva namembna

Št.

11 Država trg.

13 S.K.P.

država
14 Deklarant/zastopnik

Št.

15 Država odpreme/izvoza

15 Šifra drž. odpr./izv.

17 Šifra namembne države

a

a

16 Država porekla

18 Registracija in država prevoznega sredstva ob odhodu

19 Zab.

20 Dobavni pogoji

22 Valuta in skupni znesek raþuna

25 Vrsta prevoza na meji

28 Finanþni in banþni podatki

27 Kraj natovarjanja

b

17 Namembna država

21 Registracija in država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

26 Vrsta prevoza v no-

b

23 Valutni teþaj

24 Vrsta posla

tranjosti

2
31 Tovorki
in opis
blaga

29 Urad izstopa

30 Blago se nahaja v/na

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

b

37 POSTOPEK

38 Neto masa (v kg)

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota
44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

Šifra D. I.

46 Statistiþna vrednost

47 Obraþun
dajatev

Vrsta

Osnova

Stopnja

Znesek

NP

48 Odloženo plaþilo

49 Oznaka skladišþa

B PODATKI ZA VKNJIŽBO

Skupni znesek:
50 Glavni zavezanec

51 Predvideni
uradi tranzita
(in država)

Št.:

Podpis:

C URAD ODHODA

Zastopnik:
Kraj in datum:

52 Zavarovanje

Šifra

53 Namembni urad (in država)

ne velja za

D KONTROLA URADA ODHODA

Peþat

54 Kraj in datum:

Ugotovitev:
Namešþene car. oznake:

Število:
Id. oznake:

Rok (zadnji dan):
Podpis:

Ime, priimek in podpis deklaranta/zastopnika:

39 Kvota

Uradni list Republike Slovenije

Št.

10 / 6. 2. 2007 /

Stran

A URAD ODPREME/IZVOZA

EVROPSKA SKUPNOST

Izvod za pošiljatelja/izvoznika

3

1 DEKLARACIJA

2 Pošiljatelj/izvoznik

Št.

8 Prejemnik

Št.

3 Obrazci

4 Nakladnice

5 Postavke

6 Število tovorkov

7 Opravilna številka

9 Odgovorni za plaþilni promet

10 Prva namembna

Št.

11 Država trg.

13 S.K.P.

država
14 Deklarant/zastopnik

Št.

15 Država odpreme/izvoza

16 Država porekla

18 Registracija in država prevoznega sredstva ob odhodu

19 Zab.

a

b

b

20 Dobavni pogoji

22 Valuta in skupni znesek raþuna

25 Vrsta prevoza na meji

28 Finanþni in banþni podatki

27 Kraj natovarjanja

17 Šifra namembne države

a

17 Namembna država

21 Registracija in država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

26 Vrsta prevoza v no-

15 Šifra drž. odpr./izv.

23 Valutni teþaj

24 Vrsta posla

tranjosti

3
31 Tovorki
in opis
blaga

29 Urad izstopa

30 Blago se nahaja v/na

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

b

37 POSTOPEK

38 Neto masa (v kg)

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota
44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

Šifra D. I.

46 Statistiþna vrednost

47 Obraþun
dajatev

Vrsta

Osnova

Stopnja

Znesek

NP

48 Odloženo plaþilo

49 Oznaka skladišþa

B PODATKI ZA VKNJIŽBO

Skupni znesek:
50 Glavni zavezanec

51 Predvideni
uradi tranzita
(in država)

Št.:

Podpis:

C URAD ODHODA

Zastopnik:
Kraj in datum:

52 Zavarovanje

Šifra

53 Namembni urad (in država)

ne velja za

D KONTROLA URADA ODHODA

Peþat

54 Kraj in datum:

Ugotovitev:
Namešþene car. oznake:

Število:
Id. oznake:

Rok (zadnji dan):
Podpis:

Ime, priimek in podpis deklaranta/zastopnika:

39 Kvota

1243

Stran

1244 /

Št.

10 / 6. 2. 2007

Uradni list Republike Slovenije
A URAD ODPREME/IZVOZA

EVROPSKA SKUPNOST

Izvod za namembni urad

4

2 Pošiljatelj/izvoznik

1 DEKLARACIJA
Št.

8 Prejemnik

Št.

14 Deklarant/zastopnik

Št.

3 Obrazci

4 Nakladnice

5 Postavke

6 Število tovorkov

VAŽNO NAVODILO:
ýe se ta izvod uporabi izkljuþno za DOKAZ SKUPNOSTNEGA STATUSA BLAGA,
KI SE NE PREVAŽA V SKUPNOSTNEM TRANZITNEM POSTOPKU, so v ta
namen potrebni samo podatki v poljih 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54 in po potrebi v
poljih 4, 33, 38, 40 in 44.

15 Država odpreme/izvoza

17 Namembna država

18 Registracija in država prevoznega sredstva ob odhodu

19 Zab.

21 Registracija in država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

25 Vrsta prevoza na meji

27 Kraj natovarjanja

4
31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

35 Bruto masa (v kg)

38 Neto masa (v kg)

40 Skupna deklaracija/predlistina

44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

55 Pretovor

Šifra D. I.

Kraj in država:

Kraj in država:

Registracija in država novega prevoznega sredstva:

Registracija in država novega prevoznega sredstva:

Ktr.

Ktr.

(1) Številka novega zabojnika:

(1) Vnesi 1 za DA in 0 za NE
F Zaznamek
pristojnega
organa

Nove car. oznake:

Število:

Id. oznake:

Podpis:

Nove car. oznake:
Peþat

50 Glavni zavezanec

51 Predvideni
uradi tranzita
(in država)

(1) Številka novega zabojnika:

(1) Vnesi 1 za DA in 0 za NE

Št.:

Število:

Id. oznake:

Podpis:

Peþat

Podpis:

C URAD ODHODA

Zastopnik:
Kraj in datum:

Šifra

52 Zavarovanje

53 Namembni urad (in država)

ne velja za

D KONTROLA URADA ODHODA

Peþat

54 Kraj in datum:

Ugotovitev:
Namešþene car. oznake:

Število:
Id. oznake:

Rok (zadnji dan):
Podpis:

Ime, priimek in podpis deklaranta/zastopnika:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

56 Drugi dogodki med prevozom

10 / 6. 2. 2007 /

G ZAZNAMKI PRISTOJNIH ORGANOV

Podrobnosti in ukrepi:

H NAKNADNA KONTROLA (þe se kopija uporabi kot dokaz skupnostnega statusa blaga)
ZAHTEVA ZA NAKNADNO PREVERJANJE

REZULTAT PREVERJANJA

Zahteva za preverjanje pristnosti dokumenta in toþnosti podatkov v njem

Ta dokument (1)
je potrdil pristojni carinski urad in podatki v njem so toþni.

ne ustreza zahtevam pristnosti in pravilnosti (glej pripombo spodaj).

Kraj in datum:
Podpis:

Kraj in datum:
Peþat

Peþat

Podpis:

Pripomba:

(1) Ustrezno X prekrižati.
I KONTROLA NAMEMBNEGA URADA (SKUPNOSTNI TRANZIT)
Datum prispetja:

Izvod št. 5 vrnjen

Kontrola carinskih oznak:

dne:
po knjiženju pod

Pripomba:

št.:
Podpis:

Peþat

Stran

1245

Stran

1246 /

Št.

10 / 6. 2. 2007

Uradni list Republike Slovenije
A URAD ODPREME/IZVOZA

EVROPSKA SKUPNOST

Potrditev prejema - skupnostni tranzit

5

2 Pošiljatelj/izvoznik

1 DEKLARACIJA
Št.

8 Prejemnik

Št.

14 Deklarant/zastopnik

Št.

3 Obrazci

4 Nakladnice

5 Postavke

6 Število tovorkov

15 Država odpreme/izvoza

VRNITI:
18 Registracija in država prevoznega sredstva ob odhodu

17 Namembna država

19 Zab.

21 Registracija in država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

25 Vrsta prevoza na meji

27 Kraj natovarjanja

5
31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

35 Bruto masa (v kg)

38 Neto masa (v kg)

40 Skupna deklaracija/predlistina

44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

55 Pretovor

Šifra D. I.

Kraj in država:

Kraj in država:

Registracija in država novega prevoznega sredstva:

Registracija in država novega prevoznega sredstva:

Ktr.

Ktr.

(1) Številka novega zabojnika:

(1) Vnesi 1 za DA in 0 za NE
F Zaznamek
pristojnega
organa

Nove car. oznake:

Število:

Id. oznake:

Podpis:

Nove car. oznake:
Peþat

50 Glavni zavezanec

51 Predvideni
uradi tranzita
(in država)

(1) Številka novega zabojnika:

(1) Vnesi 1 za DA in 0 za NE

Št.:

Število:

Id. oznake:

Podpis:

Peþat

Podpis:

C URAD ODHODA

Zastopnik:
Kraj in datum:

Šifra

52 Zavarovanje

53 Namembni urad (in država)

ne velja za

D KONTROLA URADA ODHODA

Peþat

54 Kraj in datum:

Ugotovitev:
Namešþene car. oznake:

Število:
Id. oznake:

Rok (zadnji dan):
Podpis:

Ime, priimek in podpis deklaranta/zastopnika:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

56 Drugi dogodki med prevozom

10 / 6. 2. 2007 /

G ZAZNAMKI PRISTOJNIH ORGANOV

Podrobnosti in ukrepi:

I KONTROLA NAMEMBNEGA URADA (SKUPNOSTNI TRANZIT)
Datum prispetja:

Izvod št. 5 vrnjen

Kontrola carinskih oznak:

dne:
po knjiženju pod
št.:

Pripomba:

Podpis:

Peþat

SKUPNOSTNI TRANZIT - POTRDILO O PREJEMU (izpolni se pred predložitvijo namembnemu uradu)
Potrjujemo, da je dokument ....................................................................................................................…………………………………….., izdan pri carinskem uradu
................................................................................................................................... (naziv in država), pod št. .......................................................................................
predložen in da v zvezi s pošiljko, na katero se ta dokument nanaša, do spodaj navedenega datuma ni bila ugotovljena nobena nepravilnost.

Datum:

Podpis:

Peþat
namembnega urada

Stran

1247

Stran

1248 /

Št.

10 / 6. 2. 2007

Uradni list Republike Slovenije
A NAMEMBNI URAD

EVROPSKA SKUPNOST

6

1 DEKLARACIJA

2 Pošiljatelj/izvoznik

Št.

Izvod za namembno državo

8 Prejemnik

Št.

3 Obrazci

4 Nakladnice

5 Postavke

6 Število tovorkov

9 Odgovorni za plaþilni promet

10 Drž. konþ.

Št.

11 Država trg./
prej.

14 Deklarant/zastopnik

7 Opravilna številka

Št.

12 Podatki o vrednosti

15 Država odpreme/izvoza

15 Šifra drž. odpr./izv.

17 Šifra namembne države

a

a

16 Država porekla

18 Registracija in država prevoznega sredstva ob prihodu

19 Zab.

b

20 Dobavni pogoji

22 Valuta in skupni znesek raþuna

25 Vrsta prevoza na meji

28 Finanþni in banþni podatki

27 Kraj raztovarjanja

b

17 Namembna država

21 Registracija in država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

26 Vrsta prevoza v no-

13 S.K.P.

proizv.

23 Valutni teþaj

24 Vrsta posla

tranjosti

6
31 Tovorki
in opis
blaga

29 Urad vstopa

30 Blago se nahaja v/na

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

36 Ugodnosti

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

b

37 POSTOPEK

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota
44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

42 Vrednost postavke

vred.
Šifra D. I.

45 Popravek

46 Statistiþna vrednost

47 Obraþun
dajatev

Vrsta

Osnova

Stopnja

Znesek

NP

48 Odloženo plaþilo

49 Oznaka skladišþa

B PODATKI ZA VKNJIŽBO

Skupni znesek:
50 Glavni zavezanec

51 Predvideni
uradi tranzita
(in država)

43 Šifra

Št.:

Podpis:

C URAD ODHODA

Zastopnik:
Kraj in datum:

52 Zavarovanje

Šifra

53 Namembni urad (in država)

ne velja za

J KONTROLA NAMEMBNEGA URADA

54 Kraj in datum:

Ime, priimek in podpis deklaranta/zastopnika:

Uradni list Republike Slovenije

J KONTROLA NAMEMBNEGA URADA

Št.

10 / 6. 2. 2007 /

Stran

1249

Stran

1250 /

Št.

10 / 6. 2. 2007

Uradni list Republike Slovenije
A NAMEMBNI URAD

EVROPSKA SKUPNOST

Izvod za statistiko namembne države

7

1 DEKLARACIJA

2 Pošiljatelj/izvoznik

Št.

8 Prejemnik

Št.

3 Obrazci

4 Nakladnice

5 Postavke

6 Število tovorkov

9 Odgovorni za plaþilni promet

10 Drž. konþ.

Št.

11 Država trg./
prej.

14 Deklarant/zastopnik

7 Opravilna številka

Št.

12 Podatki o vrednosti

15 Država odpreme/izvoza

15 Šifra drž. odpr./izv.

17 Šifra namembne države

a

a

16 Država porekla

18 Registracija in država prevoznega sredstva ob prihodu

19 Zab.

b

20 Dobavni pogoji

22 Valuta in skupni znesek raþuna

25 Vrsta prevoza na meji

28 Finanþni in banþni podatki

27 Kraj raztovarjanja

b

17 Namembna država

21 Registracija in država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

26 Vrsta prevoza v no-

13 S.K.P.

proizv.

23 Valutni teþaj

24 Vrsta posla

tranjosti

7
31 Tovorki
in opis
blaga

29 Urad vstopa

30 Blago se nahaja v/na

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

36 Ugodnosti

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

b

37 POSTOPEK

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota
44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

42 Vrednost postavke

vred.
Šifra D. I.

45 Popravek

46 Statistiþna vrednost

47 Obraþun
dajatev

Vrsta

Osnova

Stopnja

Znesek

NP

48 Odloženo plaþilo

49 Oznaka skladišþa

B PODATKI ZA VKNJIŽBO

Skupni znesek:
50 Glavni zavezanec

51 Predvideni
uradi tranzita
(in država)

43 Šifra

Št.:

Podpis:

C URAD ODHODA

Zastopnik:
Kraj in datum:

52 Zavarovanje

Šifra

53 Namembni urad (in država)

ne velja za

J KONTROLA NAMEMBNEGA URADA

54 Kraj in datum:

Ime, priimek in podpis deklaranta/zastopnika:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

10 / 6. 2. 2007 /

1251

Stran

A NAMEMBNI URAD

EVROPSKA SKUPNOST

Izvod za prejemnika/uvoznika

8

1 DEKLARACIJA

2 Pošiljatelj/izvoznik

Št.

8 Prejemnik

Št.

3 Obrazci

4 Nakladnice

5 Postavke

6 Število tovorkov

9 Odgovorni za plaþilni promet

10 Drž. konþ.

Št.

11 Država trg./
prej.

14 Deklarant/zastopnik

7 Opravilna številka

Št.

12 Podatki o vrednosti

15 Država odpreme/izvoza

16 Država porekla

18 Registracija in država prevoznega sredstva ob prihodu

19 Zab.

17 Šifra namembne države

a

a

b

b

20 Dobavni pogoji

22 Valuta in skupni znesek raþuna

25 Vrsta prevoza na meji

28 Finanþni in banþni podatki

27 Kraj raztovarjanja

15 Šifra drž. odpr./izv.

17 Namembna država

21 Registracija in država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

26 Vrsta prevoza v no-

13 S.K.P.

proizv.

23 Valutni teþaj

24 Vrsta posla

tranjosti

8
31 Tovorki
in opis
blaga

29 Urad vstopa

30 Blago se nahaja v/na

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

36 Ugodnosti

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

b

37 POSTOPEK

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota
44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

42 Vrednost postavke

vred.
Šifra D. I.

45 Popravek

46 Statistiþna vrednost

47 Obraþun
dajatev

Vrsta

Osnova

Stopnja

Znesek

NP

48 Odloženo plaþilo

49 Oznaka skladišþa

B PODATKI ZA VKNJIŽBO

Skupni znesek:
50 Glavni zavezanec

51 Predvideni
uradi tranzita
(in država)

43 Šifra

Št.:

Podpis:

C URAD ODHODA

Zastopnik:
Kraj in datum:

52 Zavarovanje

Šifra

53 Namembni urad (in država)

ne velja za

J KONTROLA NAMEMBNEGA URADA

54 Kraj in datum:

Ime, priimek in podpis deklaranta/zastopnika:

Stran

1252 /

Št.

10 / 6. 2. 2007

Uradni list Republike Slovenije
A URAD ODPREME/IZVOZA / NAMEMBNI URAD

EVROPSKA SKUPNOST
2 Pošiljatelj/izvoznik

Št.

8 Prejemnik

Izvod za namembno državo

Izvod za državo odpreme/izvoza

1 6

1 DEKLARACIJA

Št.

3 Obrazci

4 Nakladnice

5 Postavke

6 Število tovorkov

9 Odgovorni za plaþilni promet

10 Prva nam. drž./

Št.

11 Država trg./

k. prej.
14 Deklarant/zastopnik

7 Opravilna številka

Št.

12 Podatki o vrednosti

15 Država odpreme/izvoza

15 Šifra drž. odpr./izv.

17 Šifra namembne države

a

a

16 Država porekla

18 Registracija in država prevoznega sredstva ob odhodu/prihodu

19 Zab.

b

20 Dobavni pogoji

22 Valuta in skupni znesek raþuna

25 Vrsta prevoza na meji

28 Finanþni in banþni podatki

27 Kraj natovarjanja/raztovarjanja

b

17 Namembna država

21 Registracija in država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

26 Vrsta prevoza v no-

13 S.K.P.

proizv.

23 Valutni teþaj

24 Vrsta posla

tranjosti

1 6
31 Tovorki
in opis
blaga

29 Urad izstopa/vstopa

30 Blago se nahaja v/na

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

36 Ugodnosti

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

b

37 POSTOPEK

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota
44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

42 Vrednost postavke

vred.
Šifra D. I.

45 Popravek

46 Statistiþna vrednost

47 Obraþun
dajatev

Vrsta

Osnova

Stopnja

Znesek

NP

48 Odloženo plaþilo

49 Oznaka skladišþa

B PODATKI ZA VKNJIŽBO

Skupni znesek:
50 Glavni zavezanec

51 Predvideni
uradi tranzita
(in država)

Št.:

Podpis:

C URAD ODHODA

Zastopnik:
Kraj in datum:

Šifra

52 Zavarovanje

53 Namembni urad (in država)

ne velja za

D/J KONTROLA URADA ODHODA/NAMEMBNEGA URADA

Peþat

54 Kraj in datum:

Ugotovitev:
Namešþene car. oznake:

Število:
Id. oznake:

Rok (zadnji dan):
Podpis:

43 Šifra

Ime, priimek in podpis deklaranta/zastopnika:

Uradni list Republike Slovenije

E/J KONTROLA URADA ODPREME/IZVOZA / NAMEMBNEGA URADA

Št.
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Stran
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Stran
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Št.
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Uradni list Republike Slovenije
A URAD ODPREME/IZVOZA / NAMEMBNI URAD

EVROPSKA SKUPNOST

Izvod za statistiko namembne države

Izvod za statistiko države odpreme/izvoza

2 7

1 DEKLARACIJA

2 Pošiljatelj/izvoznik

Št.

8 Prejemnik

Št.

3 Obrazci

4 Nakladnice

5 Postavke

6 Število tovorkov

9 Odgovorni za plaþilni promet

10 Prva nam. drž./

Št.

11 Država trg./

k. prej.
14 Deklarant/zastopnik

7 Opravilna številka

Št.

12 Podatki o vrednosti

15 Država odpreme/izvoza

16 Država porekla

18 Registracija in država prevoznega sredstva ob odhodu/prihodu

19 Zab.

17 Šifra namembne države

a

a

b

b

20 Dobavni pogoji

22 Valuta in skupni znesek raþuna

25 Vrsta prevoza na meji

28 Finanþni in banþni podatki

27 Kraj natovarjanja/raztovarjanja

15 Šifra drž. odpr./izv.

17 Namembna država

21 Registracija in država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

26 Vrsta prevoza v no-

13 S.K.P.

proizv.

23 Valutni teþaj

24 Vrsta posla

tranjosti

2 7
31 Tovorki
in opis
blaga

29 Urad izstopa/vstopa

30 Blago se nahaja v/na

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

36 Ugodnosti

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

b

37 POSTOPEK

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota
44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

42 Vrednost postavke

vred.
Šifra D. I.

45 Popravek

46 Statistiþna vrednost

47 Obraþun
dajatev

Vrsta

Osnova

Stopnja

Znesek

NP

48 Odloženo plaþilo

49 Oznaka skladišþa

B PODATKI ZA VKNJIŽBO

Skupni znesek:
50 Glavni zavezanec

51 Predvideni
uradi tranzita
(in država)

Št.:

Podpis:

C URAD ODHODA

Zastopnik:
Kraj in datum:

Šifra

52 Zavarovanje

53 Namembni urad (in država)

ne velja za

D/J KONTROLA URADA ODHODA/NAMEMBNEGA URADA

Peþat

54 Kraj in datum:

Ugotovitev:
Namešþene car. oznake:

Število:
Id. oznake:

Rok (zadnji dan):
Podpis:

43 Šifra

Ime, priimek in podpis deklaranta/zastopnika:

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Stran

A URAD ODPREME/IZVOZA / NAMEMBNI URAD

EVROPSKA SKUPNOST
2 Pošiljatelj/izvoznik

Št.

8 Prejemnik

Izvod za prejemnika

Izvod za pošiljatelja/izvoznika

3 8

1 DEKLARACIJA

Št.

3 Obrazci

4 Nakladnice

5 Postavke

6 Število tovorkov

9 Odgovorni za plaþilni promet

10 Prva nam. drž./

Št.

11 Država trg./

k. prej.
14 Deklarant/zastopnik

7 Opravilna številka

Št.

12 Podatki o vrednosti

15 Država odpreme/izvoza

15 Šifra drž. odpr./izv.

17 Šifra namembne države

a

a

16 Država porekla

18 Registracija in država prevoznega sredstva ob odhodu/prihodu

19 Zab.

b

20 Dobavni pogoji

22 Valuta in skupni znesek raþuna

25 Vrsta prevoza na meji

28 Finanþni in banþni podatki

27 Kraj natovarjanja/raztovarjanja

b

17 Namembna država

21 Registracija in država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

26 Vrsta prevoza v no-

13 S.K.P.

proizv.

23 Valutni teþaj

24 Vrsta posla

tranjosti

3 8
31 Tovorki
in opis
blaga

29 Urad izstopa/vstopa

30 Blago se nahaja v/na

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

36 Ugodnosti

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

b

37 POSTOPEK

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota
44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

42 Vrednost postavke

vred.
Šifra D. I.

45 Popravek

46 Statistiþna vrednost

47 Obraþun
dajatev

Vrsta

Osnova

Stopnja

Znesek

NP

48 Odloženo plaþilo

49 Oznaka skladišþa

B PODATKI ZA VKNJIŽBO

Skupni znesek:
50 Glavni zavezanec

51 Predvideni
uradi tranzita
(in država)

Št.:

Podpis:

C URAD ODHODA

Zastopnik:
Kraj in datum:

Šifra

52 Zavarovanje

53 Namembni urad (in država)

ne velja za

D/J KONTROLA URADA ODHODA/NAMEMBNEGA URADA

Peþat

54 Kraj in datum:

Ugotovitev:
Namešþene car. oznake:

Število:
Id. oznake:

Rok (zadnji dan):
Podpis:

43 Šifra

Ime, priimek in podpis deklaranta/zastopnika:

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
A URAD ODPREME/IZVOZA

EVROPSKA SKUPNOST

Potrditev prejema - skupnostni tranzit

Izvod za namembni urad

4 5

1 DEKLARACIJA

2 Pošiljatelj/izvoznik

Št.

8 Prejemnik

Št.

14 Deklarant/zastopnik

Št.

3 Obrazci

4 Nakladnice

5 Postavke

6 Število tovorkov

VAŽNO NAVODILO:
ýe se ta izvod uporabi izkljuþno za DOKAZ SKUPNOSTNEGA STATUSA BLAGA,
KI SE NE PREVAŽA V SKUPNOSTNEM TRANZITNEM POSTOPKU, so v ta
namen potrebni samo podatki v poljih 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54 in po potrebi v
poljih 4, 33, 38, 40 in 44.

15 Država odpreme/izvoza

VRNITI:
18 Registracija in država prevoznega sredstva ob odhodu/prihodu

17 Namembna država

19 Zab.

21 Registracija in država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

25 Vrsta prevoza na meji

27 Kraj natovarjanja/raztovarjanja

4 5
31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

35 Bruto masa (v kg)

38 Neto masa (v kg)

40 Skupna deklaracija/predlistina

44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

55 Pretovor

Šifra D. I.

Kraj in država:

Kraj in država:

Registracija in država novega prevoznega sredstva:

Registracija in država novega prevoznega sredstva:

Ktr.

Ktr.

(1) Številka novega zabojnika:

(1) Vnesi 1 za DA in 0 za NE
F Zaznamek
pristojnega
organa

Nove car. oznake:

Število:

Id. oznake:

Podpis:

Nove car. oznake:
Peþat

50 Glavni zavezanec

51 Predvideni
uradi tranzita
(in država)

(1) Številka novega zabojnika:

(1) Vnesi 1 za DA in 0 za NE

Št.:

Število:

Id. oznake:

Podpis:

Peþat

Podpis:

C URAD ODHODA

Zastopnik:
Kraj in datum:

Šifra

52 Zavarovanje

53 Namembni urad (in država)

ne velja za

D KONTROLA URADA ODHODA

Peþat:

54 Kraj in datum:

Ugotovitev:
Namešþene car. oznake:

Število:
Id. oznake:

Rok (zadnji dan):
Podpis:

Ime, priimek in podpis deklaranta/zastopnika:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

56 Drugi dogodki med prevozom

10 / 6. 2. 2007 /

G ZAZNAMKI PRISTOJNIH ORGANOV

Podrobnosti in ukrepi:

H NAKNADNA KONTROLA (þe se kopija uporabi kot dokaz skupnostnega statusa blaga)
ZAHTEVA ZA NAKNADNO PREVERJANJE

REZULTAT PREVERJANJA

Zahteva za preverjanje pristnosti dokumenta in toþnosti podatkov v njem

Ta dokument (1)
je potrdil pristojni carinski urad in podatki v njem so toþni.

ne ustreza zahtevam pristnosti in pravilnosti (glej pripombo spodaj).

Kraj in datum:

Kraj in datum:

Podpis:

Peþat

Peþat

Podpis:

Pripomba:

(1) Ustrezno X prekrižati.
I KONTROLA NAMEMBNEGA URADA (SKUPNOSTNI TRANZIT)
Datum prispetja:

Izvod št. 5 vrnjen

Kontrola carinskih oznak:

dne:
po knjiženju pod

Pripomba:

št.:
Podpis:

Peþat

SKUPNOSTNI TRANZIT - POTRDILO O PREJEMU (izpolni se pred predložitvijo namembnemu uradu)
Potrjujemo, da je dokument ....................................................................................................................………………………….………,

izdan pri carinskem uradu

................................................................................................................................... (naziv in država), pod št. .....................................................................................…
predložen in da v zvezi s pošiljko, na katero se ta dokument nanaša, do spodaj navedenega datuma ni bila ugotovljena nobena nepravilnost.

Datum:

Podpis:

Peþat
namembnega urada

Stran

1257

Stran

1258 /

Št.

10 / 6. 2. 2007

Uradni list Republike Slovenije
A URAD ODPREME/IZVOZA

EVROPSKA SKUPNOST
2 Pošiljatelj/izvoznik

1 DEKLARACIJA
Št.

C

BIS

3 Obrazci

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

1
32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

b

37 POSTOPEK

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota
44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

Šifra D. I.

46 Statistiþna vrednost

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

b

37 POSTOPEK

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota
44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

Šifra D. I.

46 Statistiþna vrednost

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

b

37 POSTOPEK

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota
44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

Šifra D. I.

46 Statistiþna vrednost

47 Obraþun
dajatev

Vrsta

Osnova

Stopnja

Znesek

NP

Vrsta

Stopnja

Znesek

NP

Vrsta

Vsota 1. postavke
Vrsta

Osnova

Osnova

Stopnja

Vsota 2. postavke
Znesek

NP

Znesek

ĸ

SEŠTEVEK

1
C URAD ODHODA

Vsota 3. postavke

S.S.:

Izvod za državo
odpreme/izvoza

NP

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Stran

1259

A URAD ODPREME/IZVOZA

EVROPSKA SKUPNOST
2 Pošiljatelj/izvoznik

1 DEKLARACIJA
Št.

C

BIS

3 Obrazci

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

2
32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

b

37 POSTOPEK

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota
44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

Šifra D. I.

46 Statistiþna vrednost

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

b

37 POSTOPEK

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota
44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

Šifra D. I.

46 Statistiþna vrednost

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

b

37 POSTOPEK

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota
44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

Šifra D. I.

46 Statistiþna vrednost

47 Obraþun
dajatev

Vrsta

Osnova

Stopnja

Znesek

NP

Vrsta

Stopnja

Znesek

NP

Vrsta

Vsota 1. postavke
Vrsta

Osnova

Osnova

Stopnja

Vsota 2. postavke
Znesek

NP

Znesek

ĸ
2

SEŠTEVEK

Izvod za statistiko države
odpreme/izvoza

C URAD ODHODA

Vsota 3. postavke

S.S.:

NP

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
A URAD ODPREME/IZVOZA

EVROPSKA SKUPNOST
2 Pošiljatelj/izvoznik

1 DEKLARACIJA
Št.

C

BIS

3 Obrazci

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

3
32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

b

37 POSTOPEK

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota
44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

Šifra D. I.

46 Statistiþna vrednost

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

b

37 POSTOPEK

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota
44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

Šifra D. I.

46 Statistiþna vrednost

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

b

37 POSTOPEK

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota
44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

Šifra D. I.

46 Statistiþna vrednost

47 Obraþun
dajatev

Vrsta

Osnova

Stopnja

Znesek

NP

Vrsta

Stopnja

Znesek

NP

Vrsta

Vsota 1. postavke
Vrsta

Osnova

Osnova

Stopnja

Vsota 2. postavke
Znesek

NP

Znesek

ĸ

SEŠTEVEK

3
C URAD ODHODA

Vsota 3. postavke

S.S.:

Izvod za
pošiljatelja/izvoznika

NP

Uradni list Republike Slovenije

Št.

10 / 6. 2. 2007 /

Stran

A URAD ODPREME/IZVOZA

EVROPSKA SKUPNOST
2 Pošiljatelj/izvoznik

1 DEKLARACIJA
Št.

C

BIS

3 Obrazci

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

4
32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

35 Bruto masa (v kg)

38 Neto masa (v kg)

40 Skupna deklaracija/predlistina

44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

31 Tovorki
in opis
blaga

Šifra D. I.

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

35 Bruto masa (v kg)

38 Neto masa (v kg)

40 Skupna deklaracija/predlistina

44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

31 Tovorki
in opis
blaga

Šifra D. I.

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

35 Bruto masa (v kg)

38 Neto masa (v kg)

40 Skupna deklaracija/predlistina

44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

Šifra D. I.

4
C URAD ODHODA

Izvod
za namembni urad

1261

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
A URAD ODPREME/IZVOZA

EVROPSKA SKUPNOST
2 Pošiljatelj/izvoznik

1 DEKLARACIJA
Št.

C

BIS

3 Obrazci

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

5
32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

35 Bruto masa (v kg)

38 Neto masa (v kg)

40 Skupna deklaracija/predlistina

44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

31 Tovorki
in opis
blaga

Šifra D. I.

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

35 Bruto masa (v kg)

38 Neto masa (v kg)

40 Skupna deklaracija/predlistina

44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

31 Tovorki
in opis
blaga

Šifra D. I.

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

35 Bruto masa (v kg)

38 Neto masa (v kg)

40 Skupna deklaracija/predlistina

44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

Šifra D. I.

5
C URAD ODHODA

Potrditev prejema skupnostni tranzit
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1263

Stran

A NAMEMBNI URAD

EVROPSKA SKUPNOST
8 Prejemnik

1 DEKLARACIJA
Št.

C

BIS

3 Obrazci

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

6
32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

36 Ugodnosti

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

b

37 POSTOPEK

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota

42 Vrednost postavke

44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

43 Šifra
vred.

Šifra D. I.

45 Popravek

46 Statistiþna vrednost

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

36 Ugodnosti

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

b

37 POSTOPEK

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota

42 Vrednost postavke

44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

43 Šifra
vred.

Šifra D. I.

45 Popravek

46 Statistiþna vrednost

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

36 Ugodnosti

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

b

37 POSTOPEK

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota
44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

42 Vrednost postavke

43 Šifra
vred.

Šifra D. I.

45 Popravek

46 Statistiþna vrednost

47 Obraþun
dajatev

Vrsta

Osnova

Stopnja

Znesek

NP

Vrsta

Stopnja

Znesek

NP

Vrsta

Vsota 1. postavke
Vrsta

Osnova

Osnova

Stopnja

Vsota 2. postavke
Znesek

NP

Znesek

ĸ

SEŠTEVEK

6
C URAD ODHODA

Vsota 3. postavke

S.S.:

Izvod
za namembno državo

NP

Stran
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A NAMEMBNI URAD

EVROPSKA SKUPNOST
8 Prejemnik

1 DEKLARACIJA
Št.

C

BIS

3 Obrazci

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

7
32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

36 Ugodnosti

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

b

37 POSTOPEK

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota

42 Vrednost postavke

44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

43 Šifra
vred.

Šifra D. I.

45 Popravek

46 Statistiþna vrednost

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

36 Ugodnosti

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

b

37 POSTOPEK

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota

42 Vrednost postavke

44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

43 Šifra
vred.

Šifra D. I.

45 Popravek

46 Statistiþna vrednost

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

36 Ugodnosti

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

b

37 POSTOPEK

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota
44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

42 Vrednost postavke

43 Šifra
vred.

Šifra D. I.

45 Popravek

46 Statistiþna vrednost

47 Obraþun
dajatev

Vrsta

Osnova

Stopnja

Znesek

NP

Vrsta

Stopnja

Znesek

NP

Vrsta

Vsota 1. postavke
Vrsta

Osnova

Osnova

Stopnja

Vsota 2. postavke
Znesek

NP

Znesek

ĸ

SEŠTEVEK

7
C URAD ODHODA

Vsota 3. postavke

S.S.:

Izvod za statistiko
namembne države

NP
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Stran

A NAMEMBNI URAD

EVROPSKA SKUPNOST
8 Prejemnik

1 DEKLARACIJA
Št.

C

BIS

3 Obrazci

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

8
32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

36 Ugodnosti

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

b

37 POSTOPEK

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota

42 Vrednost postavke

44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

43 Šifra
vred.

Šifra D. I.

45 Popravek

46 Statistiþna vrednost

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

36 Ugodnosti

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

b

37 POSTOPEK

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota

42 Vrednost postavke

44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

43 Šifra
vred.

Šifra D. I.

45 Popravek

46 Statistiþna vrednost

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

36 Ugodnosti

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

b

37 POSTOPEK

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota
44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

42 Vrednost postavke

43 Šifra
vred.

Šifra D. I.

45 Popravek

46 Statistiþna vrednost

47 Obraþun
dajatev

Vrsta

Osnova

Stopnja

Znesek

NP

Vrsta

Stopnja

Znesek

NP

Vrsta

Vsota 1. postavke
Vrsta

Osnova

Osnova

Stopnja

Vsota 2. postavke
Znesek

NP

Znesek

ĸ

SEŠTEVEK

8
C URAD ODHODA

Vsota 3. postavke

S.S.:

Izvod
za prejemnika

NP

Stran
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A URAD ODPREME/IZVOZA / NAMEMBNI URAD

EVROPSKA SKUPNOST
2 Pošiljatelj/izvoznik 8 Prejemnik

1 DEKLARACIJA
Št.

C

BIS

3 Obrazci

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

1 6
32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

36 Ugodnosti

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

b

37 POSTOPEK

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota

42 Vrednost postavke

44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

43 Šifra
vred.

Šifra D. I.

45 Popravek

46 Statistiþna vrednost

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

36 Ugodnosti

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

b

37 POSTOPEK

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota

42 Vrednost postavke

44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

43 Šifra
vred.

Šifra D. I.

45 Popravek

46 Statistiþna vrednost

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

36 Ugodnosti

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

b

37 POSTOPEK

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota
44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

42 Vrednost postavke

43 Šifra
vred.

Šifra D. I.

45 Popravek

46 Statistiþna vrednost

47 Obraþun
dajatev

Vrsta

Osnova

Stopnja

Znesek

NP

Vrsta

Stopnja

Znesek

NP

Vrsta

Vsota 1. postavke
Vrsta

Osnova

Osnova

Stopnja

Vsota 2. postavke
Znesek

NP

Znesek

ĸ

SEŠTEVEK

1

Izvod za državo
odpreme/izvoza

6

Izvod za namembno državo

C URAD ODHODA

Vsota 3. postavke

S.S.:

NP
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10 / 6. 2. 2007 /

1267

Stran

A URAD ODPREME/IZVOZA / NAMEMBNI URAD

EVROPSKA SKUPNOST
2 Pošiljatelj/izvoznik 8 Prejemnik

1 DEKLARACIJA
Št.

C

BIS

3 Obrazci

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

2 7
32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

36 Ugodnosti

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

b

37 POSTOPEK

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota

42 Vrednost postavke

44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

43 Šifra
vred.

Šifra D. I.

45 Popravek

46 Statistiþna vrednost

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

36 Ugodnosti

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

b

37 POSTOPEK

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota

42 Vrednost postavke

44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

43 Šifra
vred.

Šifra D. I.

45 Popravek

46 Statistiþna vrednost

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

36 Ugodnosti

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

b

37 POSTOPEK

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota
44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

42 Vrednost postavke

43 Šifra
vred.

Šifra D. I.

45 Popravek

46 Statistiþna vrednost

47 Obraþun
dajatev

Vrsta

Osnova

Stopnja

Znesek

NP

Vrsta

Stopnja

Znesek

NP

Vrsta

Vsota 1. postavke
Vrsta

Osnova

Osnova

Stopnja

Vsota 2. postavke
Znesek

NP

Znesek

ĸ

SEŠTEVEK

2

Izvod za statistiko države
odpreme/izvoza

7

Izvod za statistiko
namembne države

C URAD ODHODA

Vsota 3. postavke

S.S.:

NP

Stran
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A URAD ODPREME/IZVOZA / NAMEMBNI URAD

EVROPSKA SKUPNOST
2 Pošiljatelj/izvoznik 8 Prejemnik

1 DEKLARACIJA
Št.

C

BIS

3 Obrazci

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

3 8
32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

36 Ugodnosti

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

b

37 POSTOPEK

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota

42 Vrednost postavke

44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

43 Šifra
vred.

Šifra D. I.

45 Popravek

46 Statistiþna vrednost

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

36 Ugodnosti

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

b

37 POSTOPEK

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota

42 Vrednost postavke

44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

43 Šifra
vred.

Šifra D. I.

45 Popravek

46 Statistiþna vrednost

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

34 Šifra države porekla
a

35 Bruto masa (v kg)

36 Ugodnosti

38 Neto masa (v kg)

39 Kvota

b

37 POSTOPEK

40 Skupna deklaracija/predlistina

41 Posebna merska enota
44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

42 Vrednost postavke

43 Šifra
vred.

Šifra D. I.

45 Popravek

46 Statistiþna vrednost

47 Obraþun
dajatev

Vrsta

Osnova

Stopnja

Znesek

NP

Vrsta

Stopnja

Znesek

NP

Vrsta

Vsota 1. postavke
Vrsta

Osnova

Osnova

Stopnja

Vsota 2. postavke
Znesek

NP

Znesek

ĸ

SEŠTEVEK

3

Izvod za pošiljatelja/izvoznika

8

Izvod za prejemnika

C URAD ODHODA

Vsota 3. postavke

S.S.:

NP
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Št.
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Stran

A URAD ODPREME/IZVOZA

EVROPSKA SKUPNOST
2 Pošiljatelj/izvoznik

1 DEKLARACIJA
Št.

C

3 Obrazci

31 Tovorki
in opis
blaga

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

BIS

4 5
32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

35 Bruto masa (v kg)

38 Neto masa (v kg)

40 Skupna deklaracija/predlistina

44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

31 Tovorki
in opis
blaga

Šifra D. I.

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

35 Bruto masa (v kg)

38 Neto masa (v kg)

40 Skupna deklaracija/predlistina

44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

31 Tovorki
in opis
blaga

Šifra D. I.

Oznake in številke - Številke zabojnikov - Število in vrsta

32 Zap. št. p.

33 Tarifna oznaka

35 Bruto masa (v kg)

38 Neto masa (v kg)

40 Skupna deklaracija/predlistina

44 Dodatne
informacije/
predložene
listine/potrdila
in dovoljenja

Šifra D. I.

4

Izvod
za namembni urad

5

Potrditev prejema skupnostni tranzit

C URAD ODHODA
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Stran
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PRILOGA 7

VZOREC OBRAZCA DOPOLNILNE CARINSKE DEKLARACIJE V OBLIKI
SEZNAMA
LIST 1
1 Imetnik dovoljenja

Št.

2 Številka dovoljenja

3 Postopek
A

4 Carinski urad

DOPOLNILNA CARINSKA DEKLARACIJA V OBLIKI SEZNAMA
številka ____________

5 Obdobje

6 Deklarant

za obdobje
od ___________ do ____________
Št.

7 Kraj
Datum
Podpis

8 ZNESEK DAJATEV
Vrsta dajatve

Osnova

Stopnja

Znesek

Skupni znesek
9 Vpis opombe glede DDV
B Zabeležka carinskega urada

C Potrditev carinskega urada
Datum sprejema

Podpis

Peþat

NP

IZVOZ
Številka vpisa
v evidence oz.
poenostavljene
deklaracije

UVOZ
Številka vpisa
v evidence oz.
poenostavljene
deklaracije

LIST 2

Datum vpisa v
evidence oz.
datum
poenostavljene
deklaracije

Datum vpisa v
evidence oz.
datum
poenostavljene
deklaracije

Evidenþna
številka
vpisa v
evidence, ki
jo je dodelil
CIS

Evidenþna
številka
vpisa v
evidence, ki
jo je dodelil
CIS

32
Zaporedna
številka
postavke

32
Zaporedna
številka
postavke

33
Tarifna
oznaka

33
Tarifna
oznaka

37
Postopek

37
Postopek

38
Neto
masa
(v kg)

38
Neto
masa
(v kg)

46
Statistiþna
vrednost

36
39
Ugodnosti Kvota

46
47 Obraþun dajatev
Statistiþna
vrednost
Vrsta Osnova Stopnja

Znesek
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE LISTA 1 DOPOLNILNE CARINSKE DEKLARACIJE V
OBLIKI SEZNAMA
Polje 1 – Imetnik dovoljenja
Vpišejo se polno ime, naslov in identifikacijska številka imetnika dovoljenja za poenostavljeni
postopek.
Polje 2 – Številka dovoljenja
Vpiše se številka dovoljenja za poenostavljeni postopek, ki ga je izdal Generalni carinski
urad.
Polje 3 – Postopek
Vpiše se šifra vrste carinskega postopka iz šifranta postopkov v prilogi 2 tega pravilnika, za
katerega se vlaga dopolnilna carinska deklaracija v obliki seznama.
Polje 4 – Carinski urad
Vpišeta se šifra in ime carinskega urada iz šifranta slovenskih carinskih organov v prilogi 2
tega pravilnika, pristojnega za vlaganje dopolnilne carinske deklaracije v obliki seznama.
Polje 5 – Obdobje
Vpiše se obdobje, za katero se vlaga dopolnilna carinska deklaracija v obliki seznama.
Polje 6 – Deklarant
Vpišejo se polno ime, naslov in identifikacijska številka deklaranta.
Polje 7 – Kraj, datum in podpis
Vpišejo se kraj, datum in podpis deklaranta.
Polje 8 – Znesek dajatev
V prvo podpolje Vrsta dajatve se vpiše ustrezna šifra za vrsto dajatve iz šifrantov vrst
dajatev v prilogi 2 tega pravilnika.
V drugo podpolje Osnova se vpiše osnova za obraþun dajatev.
V tretje podpolje Stopnja se vpiše veljavna stopnja dajatve.
V þetrto podpolje Znesek se vpiše plaþljivi znesek dajatev.
V peto podpolje NP se vpiše ustrezna šifra za izbrani naþin plaþila iz šifranta naþinov plaþila
v prilogi 2 tega pravilnika.
V šesto podpolje Skupni znesek se vpiše skupni znesek dajatev.
Polje 9 – Opomba za DDV
V polje se v skladu z veljavno davþno zakonodajo o davku na dodano vrednost vpiše
opomba glede davka na dodano vrednost.
Pri izvoznih postopkih se vpiše besedilo: "Ni za namene DDV."
Pri uvoznih postopkih se vpiše besedilo: "Obraþunani davek je bil že upoštevan kot
vstopni DDV na podlagi vpisa v evidence."
Polje A – Dopolnilna carinska deklaracija
Vpiše se številka dopolnilne carinske deklaracije v obliki seznama.
Polje B – Zabeležka carinskega urada
Vpišejo se morebitne ugotovitve carinskega urada glede dopolnilne deklaracije v obliki
seznama.
Polje C – Potrditev carinskega urada
Vpišeta se datum sprejema dopolnilne deklaracije v obliki seznama in podpis carinskega
delavca ter odtisne peþat carinskega urada.
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE LISTA 2 DOPOLNILNE CARINSKE DEKLARACIJE V
OBLIKI SEZNAMA
Številka vpisa v evidence oz. poenostavljene deklaracije
Vpiše se številka vpisa v evidence oziroma številka poenostavljene deklaracije.
Datum vpisa v evidence oz. datum poenostavljene deklaracije
Vpiše se datum vpisa v evidence oziroma datum poenostavljene deklaracije.
Evidenþna številka vpisa v evidence, ki jo je dodelil uradni informacijski sistem
Vpiše se številka vpisa v evidence, ki jo je zadevnemu vpisu v evidence v okviru
raþunalniške izmenjave podatkov dodelil uradni informacijski sistem.
Zaporedna številka postavke
Vpiše se zaporedna številka od skupnega števila postavk prijavljenega blaga.
Tarifna oznaka
Vpiše se tarifna oznaka, ki ustreza zadevni postavki.
Postopek
Vpiše se ustrezna šifra za vrsto postopka iz šifranta postopkov 37/1 v prilogi 2 tega
pravilnika, za katerega se prijavlja blago.
Neto masa (v kg)
Vpiše se neto masa blaga, izražena v kilogramih, ki ustreza posamezni postavki.
Ugodnosti
Vpišejo se podatki o tarifni obravnavi blaga. Vpiše se ustrezna šifra iz šifranta ugodnosti v
prilogi 2 tega pravilnika.
Kvota
Vpiše se številka kvote, za katero se zaproša.
Statistiþna vrednost
Vpiše se statistiþna vrednost, kot je doloþeno pri polju 46 EUL v prilogi 1 tega pravilnika.
Obraþun dajatev
V prvo podpolje Vrsta se vpiše ustrezna šifra za vrsto dajatve iz šifrantov vrst dajatev v
prilogi 2 tega pravilnika.
V drugo podpolje Osnova se vpiše osnova za obraþun dajatev.
V tretje podpolje Stopnja se vpiše veljavna stopnja dajatve.
V þetrto podpolje Znesek se vpiše plaþljivi znesek dajatev.
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SKUPNA DEKLARACIJA
1 Vložnik/zastopnik

Št.

2 Obrazci

A CARINSKI URAD

3 Postavke

4 Registracija in država prevoznega sredstva ob prihodu

5 Prevoznik

6 Urad odhoda

7 Opravilna številka

8 Kraj natovarjanja / država

9 Število tovorkov

11 Blago se nahaja v/na

12 Vrsta predlistine

14 Zavarovanje

15 RIP številka

16 Zap. št. postavke

VKNJIŽBA

Št.

10 Skupna bruto masa (v kg)

13 Številka/leto predlistine

B RAZKNJIŽBA

17 Tovorki in opis blaga

18 Bruto masa (v kg)

a Oznaka evidence, zap. št. vpisa, datum

b Bruto masa (v kg)

19 Št. tovorkov

20 Prejemnik

Št.

C UGOTOVITVE IN OPOMBE

21 Predložene listine/potrdila in dovoljenja

16 Zap. št. postavke

22 Številka vhodne dispozicije

VKNJIŽBA

B RAZKNJIŽBA

17 Tovorki in opis blaga

18 Bruto masa (v kg)

a Oznaka evidence, zap. št. vpisa, datum

19 Št. tovorkov

20 Prejemnik

Št.

C UGOTOVITVE IN OPOMBE

21 Predložene listine/potrdila in dovoljenja

22 Številka vhodne dispozicije

D ROK ZAýASNE HRAMBE (ZADNJI DAN)

23 Kraj in datum

Ime, priimek in podpis vložnika/zastopnika

Carinski delavec:

Peþat

b Bruto masa (v kg)
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Dopolnilni list
1 Vložnik/zastopnik

Št.

2 Obrazci

A CARINSKI URAD

SKUPNA
DEKLARACIJA
16 Zap. št. postavke

VKNJIŽBA

B RAZKNJIŽBA

17 Tovorki in opis blaga

18 Bruto masa (v kg)

a Oznaka evidence, zap. št. vpisa, datum

b Bruto masa (v kg)

19 Št. tovorkov

20 Prejemnik

Št.

C UGOTOVITVE IN OPOMBE

21 Predložene listine/potrdila in dovoljenja

16 Zap. št. postavke

22 Številka vhodne dispozicije

VKNJIŽBA

B RAZKNJIŽBA

17 Tovorki in opis blaga

18 Bruto masa (v kg)

a Oznaka evidence, zap. št. vpisa, datum

b Bruto masa (v kg)

19 Št. tovorkov

20 Prejemnik

Št.

C UGOTOVITVE IN OPOMBE

21 Predložene listine/potrdila in dovoljenja

16 Zap. št. postavke

22 Številka vhodne dispozicije

VKNJIŽBA

B RAZKNJIŽBA

17 Tovorki in opis blaga

18 Bruto masa (v kg)

a Oznaka evidence, zap. št. vpisa, datum

b Bruto masa (v kg)

19 Št. tovorkov

20 Prejemnik

Št.

C UGOTOVITVE IN OPOMBE

21 Predložene listine/potrdila in dovoljenja

16 Zap. št. postavke

22 Številka vhodne dispozicije

VKNJIŽBA

B RAZKNJIŽBA

17 Tovorki in opis blaga

18 Bruto masa (v kg)

a Oznaka evidence, zap. št. vpisa, datum

19 Št. tovorkov

20 Prejemnik

21 Predložene listine/potrdila in dovoljenja

Št.

C UGOTOVITVE IN OPOMBE

22 Številka vhodne dispozicije

b Bruto masa (v kg)
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE POLJ SKUPNE DEKLARACIJE
1. SPLOŠNE OPOMBE
–
–
–

obrazec »SKUPNA DEKLARACIJA« se izpolnjuje v dveh izvodih. Po potrditvi
carinskega organa en izvod prejme vložnik/zastopnik, en izvod pa obdržijo carinski
organi;
vložnik/zastopnik izpolni polja od 1 do 23;
þrkovna polja izpolnijo carinski organi.

2. VSEBINA POSAMEZNIH POLJ SKUPNE DEKLARACIJE
Polje 1 – Vložnik/zastopnik
Vpišejo se polno ime, naslov in identifikacijska številka vložnika/zastopnika.
Polje 2 – Obrazci
V prvo podpolje se vpiše zaporedna številka podseta glede na skupno število uporabljenih
podsetov in dopolnilnih setov. V drugo podpolje se vpiše skupno število uporabljenih setov.
Polje 3 – Postavke
Vpiše se skupno število postavk, ki jih zadevna oseba deklarira na vseh uporabljenih
obrazcih in dopolnilnih obrazcih. Število postavk mora ustrezati številu izpolnjenih polj 17.
Polje 4 – Registracija in država aktivnega prevoznega sredstva ob prihodu
V prvo podpolje se vpiše registracija prevoznega sredstva, v drugo podpolje pa šifra države
iz šifranta držav v prilogi 2 tega pravilnika. ýe je prevozno sredstvo ladja, se v prvo podpolje
vpiše IMO-UN številka ladje (gre za 4-mestno oznako). ýe je prevozno sredstvo železnica,
se v prvo podpolje vpiše številka vagona. ýe imata vleþno vozilo in priklopnik razliþni
registrski številki, se vpišeta registrski številki vleþnega vozila in priklopnika, sledi pa šifra
države vleþnega vozila.
Polje 5 – Prevoznik
V prvo podpolje se vpišejo polno ime in priimek oziroma firma in naslov osebe, ki prevaža
blago. Za »Št.« v desnem zgornjem delu polja se vpiše njegova identifikacijska številka, þe je
znana.
Polje 6 – Urad odhoda
Polje se izpolni samo, þe je urad odhoda v Skupnosti.
Polje 7 – Opravilna številka
Polje se uporablja za identifikacijske podatke za potrebe vložnika/zastopnika in se lahko
izpolni, ni pa obvezno.
Polje 8 – Kraj natovarjanja/država
V prvo podpolje se vpiše kraj natovarjanja, v drugo podpolje pa šifra države iz šifranta držav
v prilogi 2 tega pravilnika.
Polje 9 – Število tovorkov
Vpiše se skupno število tovorkov, za katere se vlaga skupna deklaracija.
Polje 10 – Skupna bruto masa (v kg)
Vpiše se seštevek bruto mas blaga, navedenih v poljih 18 vseh postavk skupne deklaracije,
izražen v kilogramih, zaokrožen na tri decimalna mesta.
Polje 11 – Blago se nahaja v/na

Vpiše se skupno število tovorkov, za katere se vlaga skupna deklaracija.
Polje 10 – Skupna bruto masa (v kg)
Vpiše se seštevek bruto mas blaga, navedenih v poljih 18 vseh postavk skupne deklaracije,
Uradni
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izražen
kilogramih,
zaokrožen na tri decimalna mesta.
Polje 11 – Blago se nahaja v/na
Vpiše se natanþen kraj, kjer se bo blago nahajalo.
Primer: Terminal št. 2 – Izpostava Obrežje
Polje 12 – Vrsta predlistine
Vpiše se šifra iz šifranta predhodnih dokumentov v prilogi 2 tega pravilnika.
Polje 13 – Številka/leto predlistine
Vpišeta se številka in leto predlistine.
Polje 14 – Zavarovanje
ýe carinski organ zahteva zavarovanje, se vpiše:
A
R: številka instrumenta zavarovanja

þe se morebitni carinski dolg zavaruje z
gotovinskim pologom;
þe se morebitni carinski dolg zavaruje z
drugim instrumentom zavarovanja."

Polje 15 – RIP številka
V primeru raþunalniške izmenjave podatkov se vpiše dodeljena zaþasna evidenþna številka.
Polje 16 – Zaporedna številka postavke
Vpiše se zaporedna številka postavke glede na skupno število deklariranih postavk na
obrazcih in dopolnilnih obrazcih, navedeno v polju 3.
Polje 17 – Tovorki in opis blaga
Vpišejo se oznake, številke, koliþina in vrsta tovorkov oziroma v primeru nepakiranega blaga
število takega blaga, vpisanega v deklaracijo, s potrebnimi podatki za zagotavljanje njegove
istovetnosti. Opis blaga pomeni obiþajni trgovski opis blaga. Vrste tovorkov se vpišejo z
ustreznimi šiframi iz šifranta vrst tovorkov v prilogi 2 tega pravilnika.
Pri uporabi zabojnikov je treba v polje vnesti tudi njihove identifikacijske oznake.
Polje 18 – Bruto masa (v kg)
Vpiše se bruto masa blaga, deklariranega v posamezni postavki, izražena v kilogramih,
zaokrožena na tri decimalna mesta. Bruto masa je skupna masa blaga z vso embalažo,
razen zabojnikov in druge prevozne opreme.
Polje 19 – Število tovorkov
Vpiše se število tovorkov posamezne postavke.
Polje 20 – Prejemnik
Vpišejo se polno ime, naslov in identifikacijska številka prejemnika blaga.
Polje 21 – Predložene listine/potrdila in dovoljenja
Vpišejo se šifre morebitno priloženih dokumentov iz nacionalnega šifranta listin, potrdil in
dovoljenj v prilogi 2 tega pravilnika ter šifre, doloþene z navodili in pojasnili o skupni
deklaraciji.
Polje 22 – Številka vhodne dispozicije
Polje se obvezno izpolni samo v Prosti coni Koper, v drugih primerih ga ni obvezno
izpolnjevati. To številko dodelijo luške oblasti ob evidentiranju pisnega obvestila o prispetju
blaga.
Polje 23 – Kraj in datum; ime, priimek in podpis vložnika/zastopnika
Vpišejo se kraj in datum vložitve skupne deklaracije ter ime, priimek in podpis
vložnika/zastopnika. ýe je zadevna oseba pravna oseba ali samostojni podjetnik
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posameznik, mora podpisnik poleg svojega podpisa in polnega imena navesti še svojo
funkcijo (položaj), polno ime in naslov zadevne osebe ter na obrazec odtisniti peþat firme.
3. IZPOLNJEVANJE ýRKOVNIH POLJ
Polje A – CARINSKI URAD
Vpišejo se šifra carinskega urada iz šifranta carinskih organov v prilogi 2 tega pravilnika,
naziv carinskega urada, oznaka evidence K10, zaporedna številka vpisa v evidenco, datum
sprejema skupne deklaracije.
Primer: SI001123 Izpostava Obrežje K10/123456/10.1.2006
Polje B – RAZKNJIŽBA
a Oznaka evidence, zaporedna številka vpisa, datum
Vpišejo se oznaka evidence (npr. 401, K31) ter zaporedna številka in datum vpisa v
evidenco, s katero se razknjiži doloþena postavka skupne deklaracije.
Primer 1: 401/1234/01.02.2006
Primer 2: K31/265/03.02.2006
b Bruto masa (v kg)
Vpiše se bruto masa blaga iz razknjižene postavke skupne deklaracije, izražena v
kilogramih, zaokrožena na tri decimalna mesta.
Polje C – UGOTOVITVE IN OPOMBE
Polje je namenjeno vpisu zaznamkov, ugotovitev in opomb carinskih organov. Carinski
organi potrdijo svoje zaznamke z uradnim peþatom in podpisom.
Polje D – ROK ZAýASNE HRAMBE (ZADNJI DAN)
V polje se vpiše rok za pridobitev ene od carinsko dovoljenih rab ali uporab. Carinski organi
potrdijo skupno deklaracijo z uradnim peþatom, navedbo datuma, imenskim žigom in
podpisom.
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CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
CARINSKI URAD
IZPOSTAVA

Datum:
Ura:
Stran:

POTRDILO O PLAýILU UVOZNIH DAJATEV

št.

STRANKA:
STATUS STRANKE:
ŠT. POTNE LISTINE:
DAVþNA ŠT.:
Postavka
št. 1 / 1

Opis blaga

klfdjgkljdfjglkjfdsgkljþkgsþfd
Tarifna št.
Carinska vrednost
Car.stop.(ad val.)
Carina/mer.enoto
Druge dajatve

1231231321
500.000,00 SIT
10,00 %

Osnova za DDV
Stopnja DDV

550.000,00 SIT
20,00 %

V osnovo za DDV so
Dal na obraþun:
Obraþunal:

Znesek
Znesek
Znesek
Znesek

carine(ad valorem)
carine/mer.enoto
drugih dajatev
trošarine

Znesek DDV

50.

110.

poleg carine in trošarine vkljuþeni naslednji stroški:
stroški zavarovanja
stroški prevoza do prvega namembnega kraja v RS
ostali stroški
app00
APP00

Vplaþal:

______________________________

Prejel:

______________________________

Skupaj Carina (ad valorem)
5
Skupaj Carina/mersko enoto
Skupaj Druge dajatve
Skupaj Trošarine
Skupaj DDV( 8,5%)
Skupaj DDV(20,0%)
11
-----------------------------------------------SKUPAJ ZNESEK
1
================================================
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Pravilnik o pogojih za opravljanje del zunaj
Carinske uprave Republike Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o carinski
službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo)
in v skladu s 100. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister
za finance

PRAVILNIK
o pogojih za opravljanje del zunaj
Carinske uprave Republike Slovenije
1. člen
Uradniki carinske službe (v nadaljnjem besedilu: uradniki)
imajo zaradi posebnosti dela v carinski službi posebne odgovornosti in obveznosti, zato veljajo za njihovo delo in dejavnosti
zunaj organa carinske službe posebne omejitve in prepovedi.
2. člen
Ta pravilnik določa, katerih del uradniki carinske službe
ne smejo opravljati.
3. člen
Uradniki ne smejo:
– biti člani uprave ali nadzornega sveta gospodarske
družbe, družbeniki v osebnih družbah ali samostojni podjetniki
posamezniki;
– opravljati del, ki so nezdružljiva z opravljanjem dejavnosti carinske službe.
4. člen
Prepoved članstva v upravi ali nadzornih svetih družb ne
velja za uradnike, ki jih v te organe imenuje država kot svoje
predstavnike.
5. člen
Z opravljanjem dejavnosti carinske službe niso združljiva
zlasti naslednja dela:
– opravljanje špediterske in prevozniške dejavnosti v
mednarodnem prometu;
– opravljanje trgovinske in gostinske dejavnosti oziroma
storitev;
– opravljanje svetovanja z zunanjetrgovinskega, špediterskega in carinskega področja;
– opravljanje akviziterstva z uvoženimi izdelki;
– opravljanje varovanja ljudi in premoženja, izterjevanja
dolgov, detektivske dejavnosti ter redarske dejavnosti;
– delo v tujini in za tuje pravne osebe ter zastopstvo tujih
pravnih oseb;
– posredovanje in sklepanje pogodb na področju zavarovalništva;
– opravljanje dejavnosti menjalnic, posojilnic, zastavljalnic
in drugih oblik finančnega posredništva;
– opravljanje računovodske in knjigovodske dejavnosti ter
svetovanje na tem področju.
6. člen
Preden začne uradnik opravljati dejavnost, ki ni navedena
v prejšnjem členu in za katero meni, da bi bila ali bi utegnila biti
nezdružljiva z opravljanjem dejavnosti carinske službe, o tem
pisno obvesti generalnega direktorja carinske uprave.
Če generalni direktor carinske uprave presodi, da je opravljanje dejavnosti nezdružljivo z opravljanjem dejavnosti carinske službe, o tem odloči s sklepom.
Generalni direktor carinske uprave izda sklep v 30 dneh
od dneva prejema obvestila.
Kadar generalni direktor carinske uprave ne izda sklepa
v roku, navedenem v prejšnjem odstavku, se šteje, da je opra-
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vljanje dejavnosti združljivo z opravljanjem dejavnosti carinske
službe.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih za opravljanje del zunaj carinske uprave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 37/00).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-08-11/2005/13
Ljubljana, dne 19. januarja 2007
EVA 2006-1611-0214
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

456.

Pravilnik o programu, postopku in načinu
opravljanja preizkusa znanja za pridobitev
spričevala o strokovni usposobljenosti
odgovorne osebe za opravljanje prevozov
v cestnem prometu

Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o prevozih
v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06) izdaja minister
za promet

PRAVILNIK
o programu, postopku in načinu opravljanja
preizkusa znanja za pridobitev spričevala
o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe
za opravljanje prevozov v cestnem prometu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se v skladu z Direktivo Sveta 96/26/ES
z dne 29. aprila 1996 o dovoljenju za opravljanje dejavnosti
cestnega prevoznika v tovornem in potniškem prometu ter o
medsebojnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil
o formalnih kvalifikacijah za olajšanje uresničevanja pravic teh
prevoznikov do ustanavljanja prevoznih podjetij v domačem in
mednarodnem prometu (UL L št. 124 z dne 23. 5. 1996, str. 1),
kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2004/66/ES
z dne 26. aprila 2004 o prilagoditvi Direktiv 1999/45/ES,
2002/83/ES, 2003/37/ES in 2003/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktiv 77/388/EGS, 91/414/EGS, 96/26/ES,
2003/48/ES in 2003/49/ES Sveta na področjih prostega pretoka
blaga, svobode opravljanja storitev, kmetijstva, prometne politike in obdavčitve zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije,
Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (UL L
št. 168 z dne 1. 5. 2004, str. 35) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 96/26/ES), določajo program, postopek in način opravljanja
preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem
prometu (v nadaljnjem besedilu: preizkus znanja).
2. člen
(1) Preizkus znanja mora opraviti oseba, odgovorna za
prevoze pri pravni osebi ali samostojnem podjetniku posamezniku, oziroma fizična oseba, ki opravlja dejavnost prevozov
kot samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu:
kandidat).

Uradni list Republike Slovenije
(2) Preizkus znanja lahko opravlja tudi druga fizična
oseba.
3. člen
Preizkus znanja se v skladu z 19. členom Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06) ločeno
opravlja za naslednje vrste prevozov:
– avtotaksi prevozi,
– prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu,
– mednarodni prevoz potnikov v cestnem prometu,
– prevoz blaga v notranjem cestnem prometu,
– mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu.
II. PROGRAM, POSTOPEK IN NAČIN OPRAVLJANJA
PREIZKUSA ZNANJA
4. člen
(1) Program preizkusa znanja je oblikovan modularno
in je različen glede na to, za katere vrste prevozov v cestnem
prometu bo oseba iz 2. člena tega pravilnika odgovorna.
(2) Program preizkusa znanja vsebuje naslednjih pet modulov:
– modul 1 za avtotaksi prevoze,
– modul 2 za prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu,
– modul 3 za mednarodni prevoz potnikov v cestnem
prometu,
– modul 4 za prevoz blaga v notranjem cestnem prometu
ter
– modul 5 za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu.
(3) Predmeti oziroma znanje, ki ga zajema modularno
oblikovan preizkus znanja, so navedeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Preizkus znanja se opravlja v pisni obliki in je sestavljen iz dveh delov, in sicer:
– iz vprašanj izbirnega tipa, ki vključujejo štiri možne odgovore, in iz vprašanj, ki zahtevajo neposredni odgovor, ter obsegajo vse predmete, navedene v Prilogi 1 tega pravilnika, ter
– iz študij primerov,
pri čemer predstavlja prvi del 60% od skupnega števila točk ter
drugi del 40% od skupnega števila točk celotnega preizkusa
znanja.
(5) Vsak posamezen del preizkusa znanja traja najmanj
dve uri.
(6) Kandidat mora doseči povprečno najmanj 60% skupnega števila točk, da se celoten preizkus znanja šteje za
opravljenega, pri čemer mora kandidat pri posameznem delu
preizkusa znanja doseči najmanj 50% skupnega možnega
števila točk.
(7) V primeru nejasno zapisanih odgovorov se lahko od
kandidata zahtevajo dodatna pojasnila.
5. člen
(1) Osebe, določene v 23. členu Zakona o prevozih v
cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06), so oproščene
opravljanja preizkusa znanja iz tistih predmetov, ki so jih opravile v okviru svojega izobraževanja.
(2) Glede priznavanja dokazil o strokovni usposobljenosti,
ki jih je izdala druga država članica Evropske unije, se uporablja
določba 26. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06) in določba 5. člena Direktive 96/26/ES.
6. člen
Ministrstvo, pristojno za promet, pripravi izpitne pole in
nabor vprašanj za opravljanje preizkusa znanja.
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7. člen
(1) Minister, pristojen za promet, imenuje komisijo za opravljanje preizkusa znanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(2) Z odločbo se imenuje predsednika, dva namestnika
predsednika in sedem članov komisije. Predsednik, namestnika
predsednika in člani komisije preverjajo znanje za posamezna
tematska področja preizkusa znanja. V odločbi se določi, s
katerih področij preverjajo znanje posamezni člani.
(3) Minister, pristojen za promet, lahko imenuje tudi komisijo z manjšim številom namestnikov predsednika in članov
komisije, če to zahtevajo spremenjene pravne ali dejanske razmere na področju pridobivanja licenc za opravljanje prevozov
v cestnem prometu.
8. člen
Komisija iz prejšnjega člena tega pravilnika pripravi in
vodi seznam literature in predpisov, ki se nanašajo na preizkus
znanja.
9. člen
(1) Vsa organizacijska, strokovna in tehnična opravila za
komisijo opravi izvajalec, ki ga izbere Ministrstvo za promet na
podlagi javnega razpisa.
(2) Merila za izbiro na javnem razpisu so:
– ustrezen prostor, ki omogoča hkraten preizkus znanja
za najmanj 20 kandidatov,
– ustrezna programska in računalniška oprema, ki omogoča elektronsko prijavo na preizkus znanja, beleženje podatkov o kandidatih in opravljenih preizkusih znanja, izdajanje
ustreznih spričeval in naključno izbiranje izpitnih vprašanj,
– ponudbena cena,
– ustrezno usposobljeni kadri za svetovanje kandidatom
in izvedbo preizkusa znanja.
10. člen
Za vsak termin preizkusa znanja se določi tričlanska komisija, ki jo vodi predsednik komisije ali eden od namestnikov
predsednika komisije.
11. člen
Predsednik, namestnika predsednika in člani komisije
za preizkus znanja morajo imeti najmanj visoko strokovno
izobrazbo.
12. člen
Delo komisije za preizkus znanja poteka po poslovniku o
načinu dela, ki ga sprejme komisija v roku 15 dni po njenem
imenovanju.
13. člen
(1) Kandidat, ki želi opravljati preizkus znanja, vloži prijavo za opravljanje preizkusa znanja v pisni ali elektronski obliki
pri izbranem izvajalcu iz 9. člena tega pravilnika.
(2) Prijava vsebuje podatke o kandidatu (priimek in ime,
naslov, telefon, naslov elektronske pošte) in vrsti prevozov, za
katero bo kandidat opravljal preizkus znanja.
14. člen
(1) Izvajalec iz 9. člena tega pravilnika, kandidata, ki je
podal prijavo za preizkus znanja, s pisnim obvestilom ali po
elektronski pošti obvesti, da je njegova prijava sprejeta. Kandidata hkrati pozove, da plača stroške postopka za pridobitev
strokovne usposobljenosti.
(2) Ko kandidat izvajalcu dostavi potrdilo o plačilu, ki je
pogoj za pristop k opravljanju preizkusa znanja, ga izvajalec
pisno obvesti o kraju in času preizkusa znanja.
(3) Višino stroškov postopka za pridobitev strokovne
usposobljenosti določi minister, pristojen za promet.
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15. člen
O poteku preizkusa znanja komisija vodi zapisnik.
16. člen
(1) Po končanem opravljanju preizkusa znanja komisija
oceni uspeh kandidata.
(2) Ocena uspeha kandidata je "je opravil" ali "ni opravil".
17. člen
(1) Kandidat, ki je opravil preizkus znanja, prejme spričevalo na obrazcu, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
(2) Kandidatu izda potrdilo predsednik izpitne komisije.
18. člen
(1) Kandidatu, ki je uspešno opravil preizkus znanja iz
enega modula in želi opraviti preizkus znanja iz drugega modula, skladno s 4. členom tega pravilnika, se priznajo znanja
oziroma predmeti, ki so že bili opravljeni.
(2) Kandidatu, ki je uspešno opravil preizkus znanja za
mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu, se izda spričevalo, kjer je navedeno, da je kandidat hkrati usposobljen za
mednarodni prevoz blaga in prevoz blaga v notranjem cestnem
prometu.
(3) Kandidatu, ki je uspešno opravil preizkus znanja za
mednarodni prevoz potnikov v cestnem prometu, se izda spričevalo, kjer je navedeno, da je kandidat hkrati usposobljen za
mednarodni prevoz potnikov in prevoz potnikov v notranjem
cestnem prometu, ne pa tudi za avtotaksi prevoze.
19. člen
Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja, ga lahko
ponavlja po treh tednih.
20. člen
(1) Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja, lahko
vloži pritožbo, naslovljeno na predsednika komisije iz 7. člena
tega pravilnika, v roku osmih dni po prejemu obvestila komisije
o neuspešno opravljenem preizkusu znanja.
(2) Predsednik komisije iz 7. člena tega pravilnika mora
najkasneje v osmih dneh od prejema pritožbe odločiti, ali se
pritožbi ugodi ali se zavrne.
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(3) Če se pritožbi ugodi, določi predsednik komisije drugo
sestavo izpitne komisije, pred katero kandidat ponovno opravlja
preizkus znanja.
(4) Odločitev komisije iz prejšnjega odstavka je dokončna.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Do imenovanja komisije iz 7. člena tega pravilnika opravlja njene naloge komisija, imenovana na podlagi 9. člena Pravilnika o programu preizkusa strokovne usposobljenosti ter o
postopku in načinu opravljanja preizkusa za pridobitev licence
za prevoze v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 33/96, 61/97,
15/98 in 29/99).
22. člen
Do izbora izvajalca iz 9. člena tega pravilnika opravlja
njegove naloge izvajalec, ki je bil izbran na podlagi javnega
razpisa iz 8. člena Pravilnika o programu preizkusa strokovne
usposobljenosti ter o postopku in načinu opravljanja preizkusa
za pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu (Uradni list
RS, št. 33/96, 61/97, 15/98 in 29/99).
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati
Pravilnik o programu preizkusa strokovne usposobljenosti ter o
postopku in načinu opravljanja preizkusa za pridobitev licence
za prevoze v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 33/96, 61/97,
15/98 in 29/99).
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2007/9-0082700
Ljubljana, dne 1. februarja 2007
EVA 2007-2411-0017
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
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PRILOGA
PRILOGA
1 1

Seznam predmetov za opravo modularno oblikovanega preizkusa znanja za
pridobitev spriþevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje
prevozov v cestnem prometu
PREDMETI in ZNANJA (KOMPETENCE)

A1
A2
A3

A4
A5

B1
B2

C1
C2
C3

C4

D1
D2
D3
D4

CIVILNO PRAVO
Kandidat mora:
poznati glavne vrste pogodb, ki se uporabljajo v cestnem prevozu, ter
pravice in obveznosti, ki izhajajo iz teh pogodb
biti sposoben skleniti pravno veljavno prevozno pogodbo, zlasti glede
pogojev prevoza
biti sposoben obravnavati zahtevek naroþnika za nadomestilo izgube ali
škode, povzroþene blagu med prevozom, ali za zamudo pri dostavi
blaga, in razumeti, kako taka terjatev vpliva na njegovo pogodbeno
odgovornost
poznati pravila in obveznosti iz Konvencije CMR o pogodbi za
mednarodni cestni prevoz blaga
biti sposoben reševati zahtevke naroþnika glede nadomestila za
poškodbe potnikov ali škode na njihovi prtljagi zaradi nesreþe med
prevozom ali glede nadomestila za zamude ter biti sposoben razumeti,
kako tak zahtevek vpliva na njegovo pogodbeno odgovornost
GOSPODARSKO PRAVO
Kandidat mora:
poznati pogoje in formalnosti, ki so doloþeni za opravljanje tega dela,
splošne obveznosti, ki jih imajo prevozniki (registracija,vodenje
evidence itd.) in posledice steþaja
imeti primerno znanje o raznih oblikah gospodarskih družb in o pravilih
o njihovem ustroju in delovanju
DELOVNOPRAVNA TER SOCIALNA ZAKONODAJA
Kandidat mora:
poznati vlogo in funkcijo razliþnih socialnih institucij, ki se ukvarjajo s
cestnim prevozom (sindikati, delavski sveti, sindikalni predstavniki,
inšpektorji za delo itd.)
poznati obveznosti delodajalca do socialnega varstva
poznati pravila, ki urejajo pogodbe o delu za razliþne vrste delavcev, ki
so zaposleni v podjetjih za cestni prevoz (oblika pogodb, obveznosti
pogodbenih strank, delovni pogoji in delovne ure, plaþani dopust,
plaþilo za delo, kršitev pogodbe itd.)
poznati doloþbe Uredbe (EGS) št. 3820/85 z dne 20. decembra 1985 o
usklajevanju nekatere socialne zakonodaje o cestnem prevozu (UL L št.
370 z dne 31.12.1985, str. 1) in Uredbe Sveta (EGS) 3821/85 z dne 20.
decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu (UL
L št. 370 z dne 31.12.1985, str. 8); (podpis in žig pristojnega organa ali
telesa, ki izdaja spriþevalo) in praktiþne dogovore za izvajanje teh uredb
DAVýNA ZAKONODAJA
Kandidat mora poznati predpise, ki urejajo:
DDV na prevozne storitve
davek na motorna vozila
davke na doloþena vozila za cestni prevoz potnikov/blaga, cestnine in
pristojbine za uporabo infrastrukture
davek na dohodek

PRILOGA

MODULI

1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
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POSLOVNO IN FINANýNO VODENJE PODJETJA
Kandidat mora:
poznati zakone in obiþajne postopke pri uporabi þekov, menic,
zadolžnic, kreditnih kartic in drugih sredstev ali naþinov plaþila
poznati razliþne oblike posojil (banþno posojilo, akceptni kredit,
garancijski depoziti, hipoteke, zakup, najem, odkup terjatev) ter
obremenitve in obveznosti, ki izhajajo iz teh posojil
vedeti, kaj je bilanca stanja, kako se izdela in kako se razlaga
biti sposoben brati in razlagati izkaz uspeha
biti sposoben oceniti donosnost podjetja in njegov finanþni položaj,
zlasti na podlagi finanþnih kazalcev
biti sposoben pripraviti proraþun
poznati stroškovne elemente svojega podjetja (fiksne stroške,
spremenljive stroške, obratni kapital, amortizacijo itd.) in znati
izraþunati stroške na vozilo, na kilometer, na vožnjo ali na tono
biti sposoben izdelati organogram osebja kot celote v podjetju, in
sestaviti delovne naþrte itd.
poznati naþela trženja, oglaševanja, stikov z javnostjo, skupaj s
prodajno promocijo prevoznih storitev in pripravo seznama
uporabnikov prevoznih storitev, itd.
poznati razliþne vrste zavarovanja, ki se nanašajo na cestni prevoz
(odgovornostno zavarovanje, nezgodno/življenjsko zavarovanje,
zavarovanje, ki ne zajema življenjskega zavarovanja in zavarovanje
prtljage) in jamstva ter obveznosti, ki izhajajo iz teh zavarovanj

E11
E12

poznati uporabo elektronskega prenosa podatkov v cestnem prometu
biti sposoben uporabljati pravila, ki urejajo fakturiranje cestnega
prevoza blaga in poznati pomen in uporabo Incoterms

E13

poznati razliþne kategorije dodatnih vozil, njihovo vlogo, funkcije in po
potrebi njihov status
biti sposoben uporabljati pravila, ki urejajo voznine in cene v javnem in
zasebnem prevozu potnikov
biti sposoben uporabljati pravila, ki urejajo fakturiranje cestnih
prevozov potnikov
DOSTOP DO TRGA
Kandidat mora:
poznati poslovne predpise, ki urejajo dejavnost avtotaksi prevozov ali
cestnega prevoza potnikov ali cestnega prevoza blaga za najem
gospodarskih vozil in sklepanje podizvajalskih pogodb, zlasti pravila o
uradnem organiziranju dejavnosti, dovoljenju za opravljanje dejavnosti,
dovoljenju za cestni prevoz v Skupnosti in zunaj nje, inšpekcijskih
pregledih in sankcijah
poznati pravila o ustanavljanju podjetja za cestne prevoze
poznati razliþne dokumente, ki se zahtevajo za opravljanje avtotaksi
prevozov ali cestnega prevoza potnikov ali cestnega prevoza blaga in
biti sposoben uvesti kontrolne postopke za zagotovitev hrambe
odobrene dokumentacije o vsakem prevozu in zlasti dokumentacije o
vozilu, vozniku, blagu in prtljagi v vozilu in v prostorih podjetja
poznati pravila o organizaciji trga storitev cestnega prevoza blaga, o
ravnanju s tovorom in o logistiki
poznati obmejne formalnosti, vlogo in podroþje uporabe dokumentov T
in karnetov TIR ter obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz njihove
uporabe
poznati pravila o organizaciji trga avtotaksi prevozov ali cestnega
prevoza potnikov ali cestnega prevoza blaga

E14
E15
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poznati pogoje za izvajanje avtotaksi prevozov ali cestnega prevoza
potnikov ali cestnega prevoza potnikov in biti sposoben sestaviti plane
prevozov
TEHNIýNI STANDARDI IN VIDIKI POSLOVANJA
Kandidat mora:
G1 poznati pravila o masah in dimenzijah vozil v državah þlanicah
Evropske unije in postopke, ki jih mora upoštevati ob nenormalnih
obremenitvah, ki pomenijo izjeme od teh pravil
G2 biti sposoben izbrati vozila in njihove sestavne dele (šasija, motor,
prenosni mehanizem, zavorni sistem itd.) v skladu s potrebami podjetja
G3 poznati formalnosti, ki se nanašajo na homologacijo tipa, registracijo in
tehniþni pregled teh vozil
G4 razumeti, kakšni ukrepi so potrebni za zmanjšanje emisij hrupa in
odpravljanje onesnaževanja zraka zaradi emisij izpušnih plinov
motornih vozil
G5 biti sposoben sestaviti naþrte rednega vzdrževanja vozil in njihove
opreme
G6 poznati razliþne vrste naprav za ravnanje s tovorom in naprav za
natovarjanje (kesoni, zabojniki, palete itd.) in biti sposoben uvesti
postopke in izdati navodila za nakladanje in razkladanje blaga
(razporeditev teže, zlaganje, nalaganje, blokiranje in zagraditev tovora
itd.)
G7 poznati razliþne tehnike kombiniranega prevoza, kot sta oprtni prevoz in
ro-ro prevoz
G8 biti sposoben izvajati postopke za uskladitev s pravili o prevozu
nevarnih snovi in odpadkov
G9 biti sposoben izvajati postopke za uskladitev s pravili o prevozu
pokvarljivih živil, zlasti tistih, ki izhajajo iz Sporazuma o mednarodnem
prevozu pokvarljivih živil in o posebni opremi, ki je obvezna za take
prevoze (ATP)
G10 biti sposoben izvajati postopke za uskladitev s pravili o prevozu živih
živali
VARNOST V CESTNEM PROMETU
Kandidat mora:
H1 vedeti, kakšna usposobljenost se zahteva od voznikov (vozniško
dovoljenje, zdravniška spriþevala, potrdilo o fiziþni pripravljenosti itd.)
H2 biti sposoben izvesti potrebne korake za zagotovitev, da vozniki
spoštujejo prometna pravila, prepovedi in omejitve, ki veljajo v
razliþnih državah þlanicah Evropske unije (omejitve hitrosti, prednost,
þakalne in parkirne omejitve, uporaba luþi, cestna signalizacija itd.)
H3 biti sposoben sestaviti vozniška navodila za preverjanje skladnosti z
varnostnimi zahtevami, ki se nanašajo na stanje vozil, njihovo opremo
in tovor ter na obvezne preventivne ukrepe
H4 biti sposoben doloþiti postopke, ki jih je treba upoštevati ob nesreþi in
izvesti primerne postopke za prepreþitev ponavljanja nesreþ ali resnih
prometnih prekrškov
H5 imeti temeljno znanje o cestnem omrežju v državah þlanicah Evropske
unije
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EVROPSKA SKUPNOST

PRILOGA 2
______________________________________________________________________________

SLO

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PROMET
Komisija za opravljanje preizkusa znanja
za pridobitev spriþevala o strokovni
usposobljenosti odgovorne osebe

______________________________________________________________________________
SPRIýEVALO O STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI ZA OPRAVLJANJE
PREVOZA BLAGA (POTNIKOV ali AVTOTAKSI PREVOZOV) (1)
V NOTRANJEM (in/ali MEDNARODNEM) (1) CESTNEM PROMETU
Št. …(2)
S tem spriþevalom Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Komisija za opravljanje preizkusa znanja
za pridobitev spriþevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe, potrjuje:
a) da je ___________________________________________ (3)
rojen v ______________________________ dne ________________________________
opravil preizkuse znanja dne __________________, ki so organizirani za pridobitev spriþevala o
strokovni usposobljenosti za opravljanje prevoza blaga (potnikov ali avtotaksi prevozov) (1) v
notranjem (in/ali mednarodnem cestnem prometu) (1) v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list RS št. 131/06),
b) da je oseba, navedena v toþki (a), usposobljena za delo odgovorne osebe za prevoze v podjetju, ki
opravlja prevoz blaga (potnikov ali avtotaksi prevoze) (1):
-

v notranjem in mednarodnem cestnem prometu (1),

-

samo v notranjem cestnem prometu (1).

To spriþevalo je zadostni dokaz o strokovni usposobljenosti iz prvega odstavka 10. þlena Direktive Sveta 96/26/ES
z dne 29. aprila 1996 o dovoljenju za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika v tovornem in potniškem
prometu ter o medsebojnem priznavanju diplom, spriþeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah za olajšanje
uresniþevanja pravic teh prevoznikov do ustanavljanja prevoznih podjetij v domaþem in mednarodnem prometu
(UL L št. 124 z dne 23.5.1996, str.1, z vsemi spremembami in dopolnitvami).

Izdano v Ljubljani, dne ________________
______________________________(4)

1 Neustrezno þrtaj.
2 Številka spriþevala.
3. Priimek in ime.
4. Podpis in žig predsednika komisije.
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USTAVNO SODIŠČE
457.

Sklep o zavrnitvi pobude

Številka: U-I-280/05-25
Datum: 18. 1. 2007

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družb
Aerodrom Ljubljana, d. d., Zgornji Brnik, Aerodrom Maribor, d.
o. o., Orehova vas in Aerodrom Portorož, d. o. o., Sečovlje, ki
jih zastopa Mirko Bandelj, odvetnik v Ljubljani, na seji 18. januarja 2007

s k l e n i l o:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. in 5.
točke tretjega odstavka 127. člena Zakona o letalstvu (Uradni
list RS, št. 18/01) ter 3. in 5. točke drugega odstavka 127. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01 in 79/06) se
zavrne.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnice so s pobudo, vloženo 5. 10. 2005, ki so
jo dopolnile 23. 1. 2006 in 18. 5. 2006, izpodbijale najprej 3.
in 5. točko tretjega odstavka 127. člena Zakona o letalstvu (v
nadaljevanju ZLet). Ker je med postopkom Državni zbor sprejel
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu (Uradni
list RS, št. 79/06 – v nadaljevanju ZLet-A), po katerem sta dosedanji 3. in 5. točka tretjega odstavka 127. člena ZLet postali
3. in 5. točka drugega odstavka 127. člena ZLet, besedilo pa je
nekoliko spremenjeno, so pobudnice 1. 8. 2006 pobudo razširile tudi na ZLet-A ter predlagajo oceno ustavnosti 3. in 5. točke
drugega odstavka 127. člena ZLet. Pobudo so dopolnile 17. 8.
2006, 1. 9. 2006, 20. 9. 2006, 19. 10. 2006 in 9. 11. 2006.
2. Pobudnice navajajo, da so kot gospodarske družbe
lastnice objektov na mednarodnih letališčih Brnik, Maribor in
Portorož ter na podlagi zakupnih oziroma najemnih pogodb,
sklenjenih z Republiko Slovenijo, obratovalke (upravljalke) z
letališko infrastrukturo. Kot obratovalkam letališč jim je zakonodajalec z izpodbijanimi določbami ZLet naložil naloge, ki bi
jih morali izvajati državni organi – policija, carina, nikakor pa ne
pobudnice, saj gre za naloge, ki so izrazito v javnem interesu.
Z naloženimi ukrepi naj bi se zagotavljali varnost, rednost in
nemotenost zračnega prometa. Pobudnice kot gospodarski
subjekti tako ne morejo biti odgovorne za varnost letalskega
prometa, še posebej pa ne za boj proti terorizmu. Ker gre pri
izvajanju varnostnih ukrepov za tipično oblastveno funkcijo, ki
jo morajo izvajati državni organi, bi se tudi z njimi povezani stroški morali pokrivati iz proračunskih sredstev. Pri tem poudarjajo, da ne nasprotujejo ureditvi, po kateri bi morale državnim
organom zagotoviti pogoje za delo, vendar ne brezplačno. Pri
tem se sklicujejo na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-196/03
z dne 7. 7. 2005 (Uradni list RS, št. 83/05 in OdlUS XIV, 67).
Zakonska ureditev, ki pobudnicam nalaga izvajanje varnostnih
ukrepov in kritje s tem nastalih stroškov, naj bi bila v neskladju
s 33. v zvezi s 67. členom ter s 148. členom Ustave. Svobodna
gospodarska pobuda po mnenju pobudnic zajema tudi pravico
nosilcev podjetništva do zasebne lastnine in pridobivanje dohodka, zato je po mnenju pobudnic navedena sporna ureditev
v neskladju tudi s prvim odstavkom 74. člena Ustave. Menijo,
da bi v primeru, če bi uvedli novo takso ali pa te stroške vključili

v obstoječo ceno storitev, to pomenilo, da se bo povišala cena
storitev upravljalcev letališč, s tem pa bistveno poslabšal njihov
tržni položaj. Pri tem opozarjajo na hudo konkurenco v regiji. V
zvezi z naloženo obveznostjo pregledovanja oseb, prtljage in
stvari navajajo, da te dejavnosti pomenijo poseg v osebnostne
pravice, za katere nimajo ne zakonskih pooblastil in ne ustrezno usposobljenega kadra. Poleg tega naj bi bila izpodbijana
zakonska določba nedoločna in nejasna, saj iz nje po mnenju
pobudnic ni jasno razvidno, kakšna je razmejitev pristojnosti
med državnimi organi in pobudnicami kot obratovalkami javnih
letališč. K nejasnosti po mnenju pobudnic prispeva tudi dejstvo,
da Republika Slovenija nima sprejetega Letalskega varnostnega programa za Republiko Slovenijo kot to določa prvi odstavek 130. člena ZLet. Zato je po mnenju pobudnic izpodbijana
ureditev v neskladju tudi z načelom določenosti pravnih norm
kot enem izmed načel pravne države iz 2. člena Ustave. Pobudnice še navajajo, da je izpodbijana ureditev v neskladju s
prvim odstavkom 8. člena Ustave, ker naj izpodbijane določbe
ne bi bile v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega
prava. Za področje letalske varnosti naj bi bili v večini držav,
članic Evropske unije, zadolženi državni organi, zlasti v delu,
ki se nanaša na pregled potnikov in prtljage. Pri tem posebej
izpostavljajo ureditev v nemškem pravu, kjer naj bi bilo pregledovanje potnikov in njihove ročne prtljage v pristojnosti zvezne
policije. Izpodbijani ureditvi očitajo tudi, da so v primerjavi z
drugimi izvajalci javnega prometa v neenakem položaju, saj
drugim izvajalcem ni treba skrbeti za varovanje javnih površin
tako, kot ga določajo izpodbijane določbe.
3. Državni zbor na pobudo ni odgovoril. Vlada v mnenju z
dne 7. 7. 2006, ki ga je dopolnila 31. 8. 2006, prereka navedbe
pobudnic in predlaga, naj Ustavno sodišče pobudo zavrže oziroma zavrne kot neutemeljeno. Navaja, da je Letalski varnostni
program za Republiko Slovenijo sprejela na seji 13. 4. 2006,
ki so ga pobudnice tudi prejele. Poleg tega naj bi varovanje
civilnega letalstva urejali predpisi Evropske unije, za oceno
 Do 1. 5. 2004 naj bi področje varovanja civilnega letalstva
urejali: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2320/2002
z dne 16. 12. 2002 o določitvi skupnih pravil na področju varnosti
civilnega letalstva (UL L št. 355 z dne 30. 12. 2002), dopolnjena z
Uredbo (ES) št. 849/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
29. 4. 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 2320/2002 o uvedbi skupnih pravil na področju varovanja civilnega letalstva (UL L št. 158
z dne 30. 4. 2004) – v nadaljevanju Uredba št. 2320/2002; Uredba
Komisije (ES) št. 1486/2003 o določitvi postopkov za izvajanje
inšpekcijskih pregledov Komisije na področju varnosti civilnega letalstva (UL L št. 213 z dne 23. 8. 2003) ter Uredba Komisije (ES) št.
622/2003 z dne 4. 4. 2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih
osnovnih standardov za varnost letalstva (UL L št. 89/2003 z dne
5. 4. 2003), dopolnjena z Uredbo Komisije (ES) št. 68/2004 z dne
15. 1. 2004 o spremembi Uredbe Komisije (ES) o določitvi ukrepov
za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (UL
L št. 10 z dne 16. 1. 2004). Po 1. 5. 2004 dodatno veljajo naslednji
predpisi EU: Uredba Komisije (ES) št. 781/2005 z dne 24. 5. 2005
o spremembi Uredbe Komisije (ES) o določitvi ukrepov za izvajanje
skupnih osnov standardov za varnost letalstva (UL L št. 131 z dne
25. 5. 2005), Uredba Komisije (ES) št. 857/2005 z dne 6. 6. 2005 o
spremembi Uredbe Komisije (ES) o določitvi ukrepov za izvajanje
skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (UL L št. 143 z
dne 7. 6. 2005), Uredba Komisije (ES) št. 65/2006 z dne 13. 1.
2006 o spremembi Uredbe Komisije (ES) o določitvi ukrepov za
izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (UL L
št. 11 z dne 17. 1. 2006), Uredba Komisije (ES) št. 240/2006 z dne
10. 2. 2006 o spremembi Uredbe Komisije (ES) o določitvi ukrepov
za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (UL
L št. 40 z dne 11. 2. 2006) in Uredba Komisije (ES) št. 1138/2004
z dne 21. 4. 2004 o uvedbi skupne opredelitve kritičnih delov varnostnih območij omejenega gibanja na letališčih (UL L št. 221 z
dne 21. 6. 2004).
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katerih naj bi Ustavno sodišče ne bilo pristojno. Vlada navaja,
da so pobudnice že do sedaj izvajale večino nalog, naloženih
z izpodbijanima določbama ZLet, razen osnovnih varnostnih
pregledov potnikov in njihove ročne prtljage ter pregledov na
službenih prehodih. To naj bi do sedaj na podlagi Pravilnika o
prostorih, tehnični opremi in načinu pregledovanja letal, potnikov in stvari na javnem letališču (Uradni list SFRJ, št. 8/89 in
nasl.) sicer res opravljala policija kot državni organ, vendar pa
naj bi to ne bila njena dolžnost in naloga. Policija in Slovenska
obveščevalno varnostna agencija sta dolžni še naprej izvajati
zakonsko opredeljene naloge tudi za potrebe varovanja civilnega letalstva, zlasti odkrivanja kaznivih dejanj in boja proti
terorizmu, vendar ZLet od njih ne zahteva opravljanja osnovnih
varnostnih pregledov oziroma varovanja določenih območij, ki
so v zasebni lasti pobudnic. Izpodbijana ureditev naj tudi ne bi
posegala v pravico do zasebne lastnine, saj je varovanje civilnega letalstva storitev, ki se zaračuna in jo v celoti plača potnik
kot uporabnik te storitve.
4. Vsebinsko enako kot Vlada navaja v mnenju z dne
29. 6. 2006 tudi Ministrstvo za promet.
B.
5. Med postopkom preizkusa pobude je prišlo do spremembe izpodbijanih določb ZLet. Ker je ureditev pred novelo
ZLet-A zajeta v veljavni ureditvi, je Ustavno sodišče preizkus
ureditve utemeljilo na podlagi besedila, kot je uveljavljeno po
noveli ZLet-A, tj. na podlagi besedila iz 3. in 5. točke drugega
odstavka 127. člena veljavnega ZLet. Po navedenih določbah
mora obratovalec javnega letališča oziroma njegovega dela, ki
zagotavlja in obratuje manevrske površine in ploščadi, potniški
ali tovorni terminal letališča, v skladu z letalskimi varnostnimi
programi zagotoviti tehnično-tehnološke pogoje varovanja, kot
so osnovni varnostni pregledi potnikov, prtljage, stvari ter drugih
oseb, ki vstopajo na varnostna območja omejenega gibanja (3.
točka drugega odstavka 127. člena ZLet), ter varovanje javnih
delov letališča in nadzorovanih delov letališča, razen uradnih
prostorov policije, carine in drugih državnih organov, če to s
temi organi s pogodbo ni urejeno drugače (5. točka drugega
odstavka 127. člena ZLet).
6. Obratovanje javnega letališča zajema upravljanje in vodenje, vzdrževanje, razvoj, posodabljanje in graditev letališke
infrastrukture iz 88. člena tega zakona, ki je primarno namenjena javnemu prevozu v zračnem prometu ter zagotavljanje
oziroma izvajanje služb iz drugega odstavka 89. člena tega
zakona. Obratovanje javnega letališča se praviloma zagotavlja v tržnih pogojih (prvi odstavek 158. člena ZLet). Izvaja ga
pravna oseba, ki je registrirana za to dejavnost in je pridobila
obratovalno dovoljenje v skladu z določbami tega zakona (prvi
stavek drugega odstavka 158. člena ZLet). Obratovalec javnega letališča mora izvajati svojo dejavnost na ustrezen, nepristranski, pregleden in nediskriminacijski način ter tako, da so
zagotovljene varnost, rednost in nemotenost zračnega prometa
(tretji odstavek 158. člena ZLet). Za pridobitev obratovalnega
dovoljenja mora obratovalec letališč izpolnjevati obratovalne
pogoje. Med temi je tudi organiziranje obveznih letaliških služb.
Obvezne letališke službe med drugim obsegajo službo varovanja (6. točka drugega odstavka 89. člena), službo zemeljske
obravnave zrakoplovov in potnikov (9. točka drugega odstavka
89. člena), pomožne službe, ki zagotavljajo reden in varen
zračni promet in prevoz ter obratovanje letališča ali njegovega
dela (10. točka drugega odstavka 89. člena) in druge letališke
službe, ki zagotavljajo varen vzlet, pristanek, gibanje in postanek zrakoplovov (11. točka drugega odstavka 89. člena).
Druge letališke službe so zlasti navigacijska služba zračnega
prometa, policija, carinska služba in inšpekcijske službe (tretji
odstavek 89. člena ZLet).
7. Pobudnice navajajo, da je varovanje civilnega letalstva
pred dejanji nezakonitega vmešavanja, kot ga opredeljuje prvi
odstavek 125. člena ZLet, v izključni pristojnosti državnih organov ter da gre pri osnovnem varnostnem pregledu potnikov in
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prtljage ter pri varovanju javnih in nadzorovanih delov letališč
za izvajanje nalog, ki bi jih morala opravljati Policija kot državni
organ. Zato naj bi bile te naloge neupravičeno prenesene na
pobudnice. Očitki, ki se nanašajo na tehnično-tehnološki pogoj
varovanja javnih in nadzorovanih delov letališč, so neutemeljeni. Dolžnost obratovalcev letališč, da opravljajo varovanje
javnih delov letališč in nadzorovanih delov letališč iz izpodbijane 5. točke drugega odstavka 127. člena ZLet je že do sedaj
izhajala iz Uredbe o varnosti na javnem letališču (Uradni list
SFRJ, št. 73/87 – v nadaljevanju Uredba), ki se v Republiki
Sloveniji, kolikor ni v nasprotju z njenim pravnim redom, še
vedno uporablja na podlagi 3. točke prvega odstavka 201. člena ZLet. Uredba v prvem odstavku 2. člena določa, da mora
obratovalec letališča skrbeti za varnost na javnem letališču.
Uredba v II. poglavju ureja zavarovanje javnih letališč in med
drugim določa, da mora obratovalec zavarovati javno letališče
pred nekontroliranim dostopom ljudi, vozil, živali in ga ograditi z
ograjo določene dimenzije (prvi odstavek 3. člena Uredbe). Poleg tega mora obratovalec zavarovati oziroma varovati letalo,
objekte in opremo na javnem letališču, pomembne za varnost
zračnega prometa (tretji odstavek 3. člena Uredbe). Obratovalci letališč so že do sedaj morali opravljati tudi preglede prtljage
in stvari, ločene od potnikov in blaga (drugi odstavek 16. člena
Uredbe). Niso pa opravljali osnovnih varnostnih pregledov potnikov, prtljage in stvari (3. točka drugega odstavka 127. člena
ZLet), ki jih imajo potniki s seboj, saj jih je do sedaj opravljala
Policija (prvi odstavek 16. člena Uredbe). Zato gre za novo
nalogo obratovalca letališča, za katero se glede na to, da jo
je do sedaj opravljala Policija, zastavlja vprašanje, ali gre za
tipično oblastno nalogo države ali pa jo je zakonodajalec smel
prenesti na gospodarske subjekte, v obravnavanem primeru
na obratovalke letališč.
8. Pri opredelitvi narave tehnično-tehnološkega pogoja osnovnih varnostnih pregledov potnikov, prtljage in stvari
(3. točka drugega odstavka 127. člena ZLet) je treba izhajati
iz njegove vsebine. V 44. točki 17. člena ZLet so osnovni varnostni pregledi opredeljeni kot varnostni pregledi zrakoplova,
oseb ali stvari, ki se opravi pred vsakim nameravanim letom v
skladu z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter
varnostnimi programi po tem zakonu. Podrobnejša vsebina
osnovnega varnostnega pregleda potnikov, prtljage in stvari
je urejena v Prilogi Uredbe št. 2320/2002. Uredba se v skladu
s členom 249(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti
(Uradni list RS, št. 27/04, MP, št. 7/04 – v nadaljevanju PES)
splošno uporablja, je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. To pomeni, da s trenutkom uveljavitve avtomatično postane del nacionalnega pravnega reda,
ne da bi bil za to potreben nacionalni predpis, ki bi njeno vsebino prenesel v nacionalni pravni red. V skladu s Prilogo Uredbe
št. 2320/2002 pomeni navedeni pregled uporabo tehničnih in
drugih sredstev za odkrivanje in/ali zaznavanje prepovedanih
predmetov. Priloga določa tudi, da se pregled potnikov opravi
s pomočjo ročne preiskave ali s prehodnim detektorjem kovin,
skozi katerega potnik vstopi na varnostno območje omejenega
gibanja. Ob uporabi takšnega detektorja kovin se opravlja
tudi stalna naključna ročna preiskava pregledovanih potnikov.
Ročno se preiščejo vsi potniki, pri katerih se ob prehodu skozi
prehodni detektor sproži alarm, redne naključne preiskave pa
se opravljajo tudi pri potnikih, pri katerih se ob prehodu skozi
detektor alarm ni sprožil, in če se alarm sproži, je treba potnika
povabiti na ponovni pregled s prehodnim detektorjem kovin;
lahko se ga preišče tudi ročno, pri tem pa se lahko uporabi
ročni detektor kovin (4.1. točka Priloge).
9. Varnostni pregled oseb je tudi eno izmed policijskih
pooblastil v skladu z Zakonom o Policiji (Uradni list RS,
 Pri čemer je v skladu s Prilogo Uredbe št. 2320/2002 prepovedani predmet tisti, ki se lahko uporablja za dejanja nezakonitega
vmešavanja, ki ni bil ustrezno prijavljen in ni v skladu z veljavnim
pravom in uredbami.
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št. 49/98 in nasl. – v nadaljevanju ZPol). V skladu s prvim
odstavkom 38. člena ZPol lahko policisti pri opravljanju nalog,
določenih z zakonom, v primerih, ko obstaja verjetnost napada ali samopoškodovanja s strani določene osebe, opravijo
varnostni pregled te osebe. Varnostni pregled obsega pregled
osebe, njenih stvari in prevoznega sredstva, pri čemer se
ugotavlja, ali je ta oseba oborožena in ali ima pri sebi oziroma
s seboj druge nevarne predmete (drugi odstavek 38. člena
ZPol). Varnostni pregled se opravlja neposredno ali s tehničnimi sredstvi (tretji odstavek 38. člena ZPol). Pravilnik o policijskih pooblastilih (Uradni list RS, št. 40/06) v prvem odstavku
22. člena podrobneje ureja vsebino varnostnega pregleda
osebe. Določa, da pri varnostnem pregledu policist z rokami
pretipa oblačila osebe, rokavice, pokrivalo in lase ter pregleda
obutev. Če pri tem zazna predmet ali snov, ki bi ju oseba lahko
uporabila za napad ali samopoškodovanje, predmet ali snov
vzame in pregleda. Policist pregleda tudi druge predmete, ki
jih ima oseba pri sebi in bi lahko bilo v njih skrito orožje ali
drugi nevarni predmeti.
10. Eden izmed ukrepov varnostnika, ki jih sme izvajati
pri opravljanju zasebnega varovanja, je tudi površinski pregled
vrhnjih oblačil, notranjosti vozila in prtljage osebe pri vstopu
oziroma izstopu z varovanega območja, če je to potrebno za
varnost ljudi in premoženja, ki ga varuje, in če oseba s tem
soglaša (tretja alineja prvega odstavka 43. člena Zakona o zasebnem varovanju, Uradni list RS, št. 126/03 – v nadaljevanju
ZZasV). Člen 11 Pravilnika o ukrepih zasebnega varnostnika
(Uradni list RS, št. 75/04 – v nadaljevanju Pravilnik) natančneje
ureja površinski pregled vrhnjih oblačil, notranjosti vozila in prtljage ter omogoča tudi pregled s pomočjo tehničnih naprav za
odkrivanje orožja, nevarnih predmetov ali nevarnih snovi (peti
odstavek 11. člena Pravilnika), tj. s pomočjo detektorjev kovin
in drugih snovi ter rentgenskih naprav za pregled prtljage (tretji
odstavek 2. člena Pravilnika).
11. Iz navedenega izhaja, da se ukrepi, ki se opravijo pri
osnovnih varnostnih pregledih potnikov, prtljage in stvari, po
vsebini oziroma po načinu, kako se opravijo, ne razlikujejo niti
od ukrepov, ki jih lahko izvajajo zasebni varnostniki, niti od varnostnega pregleda oseb, ki ga izvaja Policija. Bistvena razlika
med navedenimi varnostnimi pregledi je tako le v pogojih, pod
katerimi je mogoče opraviti varnostne preglede. Pri opravljanju
zasebnega varovanja se ti lahko opravijo pri vstopu oziroma
izstopu z varovanega območja, če je to potrebno za varnost
ljudi in premoženja in če oseba s tem soglaša (tretja alineja
prvega odstavka 43. člena ZZasV). Policisti opravijo varnostni
pregled le v primerih, ko obstaja verjetnost napada ali samopoškodovanja s strani določene osebe. Tako so po naravi stvari
varnostni pregledi po ZLet bližje ukrepom zasebnega varovanja
kot policijskim pooblastilom po ZPol. Izvajajo se namreč pri
vsakem letu, kjer je nujen vstop na varovano območje, potnik
pa izrazi svoje soglasje molče, z nakupom letalske karte, saj
je pregled potnika in prtljage eden izmed splošnih pogojev za
uporabo te storitve.
12. Pri osnovnih varnostnih pregledih potnikov, prtljage in
stvari gre torej lahko za ukrepe zasebnega varovanja ljudi in
premoženja in ne za tipično oblastveno funkcijo, ki jo morajo
izvajati državni organi, kot to zatrjujejo pobudnice. Opravljanje
letalskega prometa ima namreč po eni strani izreden ekonomski pomen, po drugi strani gre za dejavnost, kjer je varnost
posebnega pomena, saj je po naravi stvari letalski promet
izpostavljen večjim nevarnostim, kot so jim izpostavljene druge
oblike prometa ali druge gospodarske dejavnosti. Zato mora
država zagotoviti, da se opravlja na varen in zanesljiv način.
V ta namen je zakonodajalec v sedmem poglavju ZLet (določbe 125. do 134. člena) predpisal varnostne ukrepe, njihovo
pripravo in izvajanje ter ukrepe za olajšave in poenostavitev
formalnosti v javnem zračnem prevozu. V drugem odstavku
125. člena ZLet je določil, da morajo pri pripravi in izvajanju postopkov varovanja med seboj sodelovati državni organi, lastniki
in upravljalci javnih letališč, izvajalci letaliških služb na javnem
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letališču, letalski prevozniki in izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa v skladu s predpisi, programi in z drugimi akti s
področja letalstva, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
13. Zaradi specifičnih značilnosti civilnega letalstva sta
njegova varnost in zagotavljanje tehnično-tehnoloških ukrepov
tudi v javnem interesu, saj se z njimi zagotavljata splošna varnost ljudi in premoženja. Vendar pa je obratovalkam letališč naložen le manjši del nalog, povezanih z zagotavljanjem splošne
varnosti ljudi in premoženja. Poglavitni del teh nalog, vključno
z ukrepi boja proti terorizmu, sodi po tretjem odstavku 89. člena
ZLet v pristojnost Policije (druge letališke službe). Zato je tudi
očitek pobudnic, da izpodbijana ureditev zmanjšuje varnost na
letališčih, neutemeljen. Upoštevati je treba, da bo Policija še
naprej opravljala posebne varnostne preglede in ukrepe (četrti
odstavek 127. člena ZLet), saj gre za postopke in ukrepe v
zvezi z zrakoplovi, osebami in stvarmi, ki se izvajajo na podlagi
predpisanih policijskih pooblastil, v skladu z zakonom in na
njegovi podlagi izdanimi predpisi ter z varnostnimi programi
po tem zakonu (50. točka 17. člena ZLet). Med policijska pooblastila sodi na podlagi prvega odstavka 40. člena ZPol tudi
protiteroristični pregled prostorov, objektov, naprav in območij
zaradi zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja v določenih prostorih, objektih, napravah, na določenih območjih in
v prometu zaradi zagotavljanja varnosti določenih oseb, objektov in tajnih podatkov ali zaradi varnosti javnih shodov in prireditev. Poleg tega v primeru, če pristojni letalski nadzorni organ
ali Policija ugotovita, da varovanje iz tega člena ni zagotovljeno
v skladu z letalskimi predpisi ter letalskimi varnostnimi programi
in drugimi akti, lahko minister, pristojen za notranje zadeve, na
predlog in v soglasju z ministrom, pristojnim za promet, odredi
policijsko varovanje do odprave pomanjkljivosti (peti odstavek
127. člena ZLet). Ob tem bo Policija v okviru drugih letaliških
služb iz tretjega odstavka 89. člena ZLet opravljala vse naloge,
ki jih opravlja po ZPol in po drugih zakonih, kot na primer po
Zakonu o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 87/02 in
nasl. – ZNDM-1). Vendar pa predpisani tehnično-tehnološki
pogoji varovanja iz drugega odstavka 127. člena ZLet niso
določeni zgolj zaradi javne koristi, temveč zlasti in predvsem
koristijo obratovalcem letališč, saj se z njimi varuje letališka
infrastruktura, ki je praviloma njihova last in je nujen predpogoj
za opravljanje njihove dejavnosti. Skrb za varovanje zasebnega premoženja pred uničenjem, poškodovanjem ali kakšnim
drugim škodljivim vplivom pa je primarno naloga njegovega
lastnika in je predmet zasebnega varovanja. Hkrati so pogoji
namenjeni tudi varstvu koristi uporabnikov letališč, in sicer tako
letalskih prevoznikov kot tudi potnikov, saj se z njimi zagotavlja
tudi njihova varnost.
14. Da bi šlo pri izvajanju osnovnih varnostnih pregledov
potnikov, prtljage in stvari (3. točka drugega odstavka 127. člena ZLet) za ukrepe, ki bi jih morali izvajati državni organi, kot to
zatrjujejo pobudnice, ne izhaja niti iz prava Evropske skupnosti
(v nadaljevanju Skupnost). Iz Uredbe št. 2320/2002 izhaja, da
mora država članica za zagotovitev ciljev te Uredbe sprejeti nacionalni program varnosti civilnega letalstva in ustrezen
program obvladovanja kakovosti ter program usposabljanja.
V skladu s členom 5(4) Uredbe št. 2320/2002 mora država
članica zagotoviti, da obratovalci letališč in letalski prevozniki,
ki opravljajo prevoz z njenega ozemlja, oblikujejo, izvajajo in
ohranjajo programe varnosti letališč in letalskih prevoznikov,
ki so v skladu z zahtevami nacionalnega programa varnosti
civilnega letalstva v tej državi. Republika Slovenija mora zato v
skladu s pravom Skupnosti zagotoviti, da se postopki in ukrepi
za varnost civilnega letalstva izvajajo v skladu z nacionalnim
varnostnim programom za letalstvo, ki ga sprejme Vlada na
predlog ministra, pristojnega za promet. To pa ne pomeni,
da mora država članica sama (oziroma njeni organi) izvajati
vse ukrepe in postopke varovanja, kar vključuje tudi osnovne
varnostne preglede potnikov in prtljage ter varovanje javnih
delov letališč in nadzorovanih delov letališč. Kolikor pobudnice izpodbijajo ureditev oziroma ravnanje, kot izhaja iz prava
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Skupnosti, še posebej pa iz Uredbe št. 2320/2002, Ustavno
sodišče za presojo veljavnosti prava Skupnosti ni pristojno, saj
je to na podlagi člena 234(1) PES izključna pristojnost Sodišča
Evropskih skupnosti (v nadaljevanju Sodišče ES). Prav tako ne
presoja ustavnosti in zakonitosti Nacionalnega letalskega programa iz prvega odstavka 130. člena ZLet ter drugih letalskih
varnostnih programov iz prvega odstavka 129. člena ZLet, ker
letalski program ni predpis ali splošni akt, za oceno katerega bi
bilo Ustavno sodišče na podlagi 160. člena Ustave pristojno.
15. Očitki pobudnic, da je zakonodajalec nanje prenesel
tipične oblastne funkcije, so torej neutemeljeni. Pri tem je nepomemben očitek pobudnic, da je ureditev v drugih nacionalnih
pravnih redih drugačna, zato se pobudnice ne morejo sklicevati
na ureditev v nemškem Gesetz zur Neuregelung von Luftsicherheitsaufgaben (Zakon o novi ureditvi nalog varnosti v zraku).
16. V nadaljevanju je treba odgovoriti na vprašanje, ali je
zakonodajalec s tem, ko je gospodarskim subjektom določil dodatno nalogo povezano z opravljanjem gospodarske dejavnosti
obratovanja javnega letališča, ravnal v skladu s 74. členom
Ustave. Ustava v prvem odstavku 74. člena določa, da je gospodarska pobuda svobodna, v drugem odstavku istega člena
pa, da zakon določa pogoje za ustanavljanje gospodarskih
organizacij (prvi stavek) in da se gospodarska dejavnost ne
sme izvajati v nasprotju z javno koristjo (drugi stavek). Poleg
tega ima zakonodajalec v drugem odstavku 15. člena Ustave
pooblastilo, da z zakonom predpiše način uresničevanja človekovih pravic tudi v primeru, kadar to ni predvideno že s samo
Ustavo, vendar pa je to nujno zaradi same narave posamezne
pravice ali svoboščine.
17. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-218/04 z dne
20. 4. 2006 (Uradni list RS, št. 46/06 in OdlUS XV, 29) poudarilo, da je pravica iz 74. člena Ustave ena od človekovih pravic,
ki je ni mogoče uresničevati neposredno na podlagi Ustave.
Zato mora zakonodajalec določiti pravnoorganizacijske oblike
za opravljanje gospodarske dejavnosti (za kar ga Ustava pooblašča v prvem stavku drugega odstavka 74. člena), glede
na vrsto dejavnosti pa tudi pogoje za njeno opravljanje. Kot
je že bilo pojasnjeno v 6. točki obrazložitve, mora obratovalec
letališča zagotavljati obvezne letališke službe, saj brez njih ne
more pridobiti obratovalnega dovoljenja iz 103. člena ZLet.
Brez obratovalnega dovoljenja pa se letališče ne sme uporabljati v zračnem prometu. Poleg tega, če letališče ne izpolnjuje
predpisanih pogojev, kamor sodita tudi izpodbijana tehničnotehnološka pogoja, lahko pristojni organ obratovalno dovoljenje
začasno takoj odvzame ali v celoti ali delno prekliče njegovo
veljavnost. To pomeni, da mora obratovalec letališča ves čas
izpolnjevati predpisane pogoje, da se sme letališče uporabljati
v zračnem prometu. Pri tem ne gre za enega izmed pogojev
za ustanovitev gospodarskega subjekta – obratovalca letališča,
temveč za pogoj za opravljanje gospodarske dejavnosti obratovanja javnega letališča. Tak pogoj je povezan z značilnostmi
obratovanja letališča oziroma opravljanja letalskega prometa,
ki je izpostavljen večjim tveganjem, kot so jim izpostavljene
druge vrste prometa ali druge gospodarske dejavnosti. Po
oceni Ustavnega sodišča je izvajanje tehnično-tehnoloških pogojev varovanja iz 3. in 5. točke drugega odstavka 127. člena
ZLet del zakonskega urejanja načina izvrševanja pravice do
svobodne gospodarske pobude na podlagi pooblastila iz drugega odstavka 15. člena Ustave. Ker gre torej za izvrševanje
pooblastila iz drugega odstavka 15. člena Ustave, ne gre za
poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude iz prvega
odstavka 74. člena Ustave, ki bi ga bilo treba preizkušati po
t. i. strogem testu sorazmernosti.
18. Ustavnosodna presoja zakonske ureditve, ki po vsebini ne pomeni omejitve posamezne človekove pravice, temveč
le določitev načina njenega uresničevanja, je nujno zadržana
(tako že v odločbi št. U-I-240/04 z dne 8. 12. 2005, Uradni list
 Bundesgesetzblatt 2005, 1. del, št. 3 z dne 14. 1. 2005, str.
78 in nasl.
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RS, št. 117/05 in OdlUS XIV, 90). Ustavno sodišče v tem okviru
praviloma preizkuša le, ali je imel zakonodajalec za določitev
načina uresničevanja pravice razumen razlog. Kot je bilo pojasnjeno v 12. točki obrazložitve, ima letalski promet določene
značilnosti, ki jih druge vrste prometa oziroma gospodarske
dejavnosti nimajo ali pa jih imajo v manjši meri. Zato je opravljanje letalskega prometa nujno povezano z določenimi dodatnimi
pogoji, ki jih pri drugih gospodarskih dejavnostih ni treba izpolnjevati. Ustavno sodišče je v 13. točki obrazložitve pojasnilo,
da se z izpodbijanima tehnično-tehnološkima pogojema zagotavlja tako varnost letalske infrastrukture kot tudi varnost njenih
uporabnikov, letalskih prevoznikov in potnikov, do neke mere
pa prispevata k splošni varnosti ljudi in premoženja. Glede na
to izpodbijani ureditvi ni mogoče očitati, da je predpisani pogoj
nerazumen. Zato je očitek o neskladju izpodbijane ureditve s
prvim odstavkom 74. člena Ustave neutemeljen.
19. V zvezi z neskladjem 3. in 5. točke drugega odstavka
127. člena ZLet s tretjim odstavkom 74. člena Ustave pobudnice zatrjujejo, da priprava izvrševanja izpodbijanih ukrepov
in prevalitev njihovega financiranja na končne uporabnike,
potnike, zvišuje stroške storitev obratovalcev letališč, kar ima
neposreden vpliv na njihovo konkurenčnost in na poslabšanje
njihovega tržnega položaja. Tretji odstavek 74. člena Ustave
določa, da so prepovedana dejanja nelojalne konkurence in
dejanja, ki v nasprotju z zakonom omejujejo konkurenco. Prvi
del tega odstavka zavezuje udeležence na trgu. Ustava namreč
ne opredeljuje pojma nelojalne konkurence, Zakon o varstvu
konkurence (Uradni list RS, št. 18/93 in nasl. – ZVK) pa v prvem
odstavku 13. člena določa, da pomenijo nelojalno konkurenco
dejanja podjetja pri nastopanju na trgu. Drugi del tretjega odstavka 74. člena Ustave se sicer lahko nanaša tudi na oblastne
akte in dejanja, kot jih določa 45. člen Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99 in nasl. – v
nadaljevanju ZPOmK), vendar ne na zakon. Zakonodajalec je
na podlagi te določbe dolžan sprejeti zakon, ki določa pravila
konkurenčnega ravnanja na trgu, drugi subjekti pa konkurence
ne smejo omejevati v nasprotju s tem zakonom. Iz tretjega
odstavka 74. člena Ustave izhaja torej pravica do takšnih pogojev konkurenčnega delovanja na trgu, kot jih določi zakon.
Ureditev, ki bi pomenila prekomerno omejitev konkurence, torej
ne more pomeniti neskladja s tretjim odstavkom 74. člena Ustave, temveč bi lahko pomenila kvečjemu poseg v prvi odstavek
74. člena Ustave (glej odločbo št. U-I-211/00 z dne 22. 1. 2004,
Uradni list RS, št. 16/04 in OdlUS XIII, 4 ter odločbo št. U-I277/05 z dne 9. 2. 2006, Uradni list RS, št. 21/06 in OdlUS XV,
15). Kot je bilo pojasnjeno že v 17. točki obrazložitve, določitev
pogojev za izvajanje dejavnosti obratovanja javnega letališča,
med katere sodi tudi obvezna letališka služba varovanja, ni
poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude iz prvega
odstavka 74. člena Ustave, ampak določitev načina izvrševanja
te ustavne pravice. Varstvo konkurence po tretjem odstavku 74. člena Ustave pa ne vsebuje varstva tržnega položaja
gospodarskega subjekta na trgu, temveč svoboden trg, kjer
subjekti prosto vstopajo in izstopajo na trg in kjer morebitne
omejitve zadevajo ob enakih pogojih vse udeležence, kjer subjekti sami oblikujejo tržna razmerja, svobodno izbirajo in uporabljajo sredstva za izboljšanje tržnega položaja in kjer so hkrati
prepovedana nepoštena in omejevalna dejanja pri oblikovanju
tržnih razmerij. To je v navedenem primeru zagotovljeno, saj se
opravlja obratovanje letališč v tržnih razmerah, pri čemer lahko
pobudnice v skladu s 164. členom ZLet prosto oblikujejo cene.
 Člen 45 ZPOmK določa: "(1) Vlada Republike Slovenije,
državni organi, organi lokalnih skupnosti, podjetja, organizacije in
posamezniki, ki opravljajo javna pooblastila, ne smejo omejevati
prostega nastopanja podjetij na trgu. (2) Za omejevanje prostega
nastopanja podjetij na trgu po tem zakonu se štejejo splošni in
posamični akti in dejanja, s katerimi se v nasprotju z ustavo in
zakonom omejujejo svobodna menjava blaga in storitev, svoboden
vstop na trg, svobodno nastopanje na trgu ali s katerimi se kako
drugače preprečuje konkurenca."
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Upoštevati je treba tudi, da nobenemu udeležencu na trgu njegov položaj na trgu ni trajno zagotovljen. V enaki vlogi lahko na
trg vstopi novi udeleženec ali kakšen sedanji udeleženec ravna
tako, da svoj delež pri doseganju cilja poveča. Bistveno je, da
morata tako nov udeleženec kot tudi obstoječi udeleženec
izpolnjevati enake pogoje za obratovanje javnega letališča, tj.
oba morata zagotavljati enake tehnično-tehnološke pogoje iz
drugega odstavka 127. člena ZLet. Z očitki o hudi konkurenci
v regiji, ki zajema tudi letališča zunaj Slovenije, kjer je ureditev
drugačna od izpodbijane, pobudnice ne morejo utemeljiti zatrjevanega neskladja izpodbijane ureditve z Ustavo. Pobudnice
pa njenega neskladja s pravom Skupnosti, ki ureja konkurenco
na skupnem (notranjem) trgu Skupnosti, ne zatrjujejo.
20. Glede na zgoraj pojasnjeno naravo izpodbijanih ukrepov je neutemeljen tudi očitek pobudnic, da je zakonodajalec
z izpodbijanima določbama 3. in 5. točke drugega odstavka
127. člena ZLet v nasprotju s 33. členom v zvezi s 67. členom
Ustave posegel v njihovo lastninsko pravico in da naj bi bila
sporna ureditev v nasprotju s 148. členom Ustave. Pobudnice
namreč to neskladje utemeljujejo z zatrjevanjem, da gre pri obeh
ukrepih za tipično oblastveno funkcijo, ki bi jo morali izvajati državni organi. Ker pomeni izpodbijani pogoj enega izmed pogojev
za opravljanje dejavnosti obratovanja javnega letališča (17. točka obrazložitve), morajo stroške zanj nositi obratovalci letališč,
saj gre za stroške njihovega poslovanja. Na kakšen način bodo
obratovalci letališč krili te stroške, je stvar njihove poslovne odločitve. Pri tem ni izključeno, da je vir za njihovo pokrivanje lahko
tudi del letaliških pristojbin, ki jih obratovalci letališč zaračunavajo
uporabnikom njihovih storitev (potnikom, letalskim prevoznikom)
in ki jih lahko prosto oblikujejo. Letališke pristojbine (pobudnice
sicer uporabljajo izraz letališke takse) se po svoji naravi bistveno
razlikujejo od različnih vrst dajatev kot so davki, carine, prispevki,
takse, ki jih uvaja država za zagotavljanje vira financiranja za
potrebe svojega delovanja (prvi odstavek 146. člena Ustave).
Namen takse je plačilo konkretne storitve, ki jo izvede državni
organ ali nosilec javnih pooblastil, s katero stranke delno krijejo
stroške, ki nastanejo z njihovim delom. Letališka pristojbina pa je
cena za storitev, ki poleg običajnega plačila za uporabo letališke
infrastrukture (zlasti letališke ploščadi), vključuje tudi plačilo za
zagotavljanje varnosti tako potnikov kot tudi letalskih prevoznikov in je del cene letalske vozovnice.
21. Prav tako ni utemeljeno sklicevanje pobudnic na odločbo št. U-I-196/03. Prevalitev plačila stroškov za izvajanje
nadzora nad državno mejo kot tipično oblastveno funkcijo na
državni proračun je pravnosistemsko in vsebinsko povsem
druge narave, kot je vzpostavitev pogojev za zagotavljanje
varnosti, ki je v skladu z ZLet eden od bistvenih pogojev za
opravljanje dejavnosti obratovalcev letališč kot gospodarskih
subjektov. Iz že navedenih razlogov je Ustavno sodišče zavrnilo
tudi sklicevanje pobudnikov na 148. člen Ustave, po katerem
morajo biti vsi prihodki in izdatki za financiranje javne porabe
zajeti v proračunu. Zagotavljanje navedenih ukrepov je delno
tudi v javnem interesu, vendar zgolj zaradi tega ni nujno, da se
financira iz proračunskih virov.
22. Pobudnice očitajo izpodbijani ureditvi tudi neskladje z
načelom enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena
Ustave, ker je le njim, ki se ukvarjajo z letalskim prometom,
naložena skrb za varovanje javnih površin, drugim izvajalcem
javnega prometa pa ne. Ustavno sodišče ta očitek zavrača, ker
različni načini prevoza, zlasti ob upoštevanju njihovih načinov
delovanja, pogojev njihove dostopnosti in porazdelitve njihovih
omrežij, niso med seboj primerljivi. Položaj subjektov, ki opravljajo dejavnosti v vsakem izmed teh različnih vrst prevoza,
tako ni enak in zato ne zahteva enake ureditve.
 Primerjaj združeni zadevi št. C-248/95 in C-249/95 SAM
Schiffahrt GmbH in Heinz Stapf proti Zvezni republiki Nemčiji [1997]
Recueil, str. I-4475, kjer je Sodišče ES sprejelo stališče, da rečni
promet ni primerljiv z drugimi oblikami prometa, kot sta na primer
cestni ali železniški promet.
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23. Neutemeljen je tudi očitek, da sta izpodbijani določbi
terminološko nejasni in nedoločni ter zato v neskladju z načeli
pravne države iz 2. člena Ustave. ZLet-A je sicer črtal določene
opredelitve v zakonu uporabljenih pojmov iz 17. člena ZLet,
vendar je za razumevanje pojmov ZLet nujno treba upoštevati
tudi opredelitve, ki jih vsebuje Uredba št. 2320/2002, še posebej pa njena Priloga. Uredba se v skladu s členom 249(2) PES
splošno uporablja, je zavezujoča v celoti in se neposredno
uporablja v vseh državah članicah. To pomeni, da s trenutkom
svoje uveljavitve avtomatično postane del nacionalnega pravnega reda, ne da bi bil za to potreben nacionalni predpis, ki bi
njeno vsebino prenesel v nacionalni pravni red. V Prilogi Uredbe št. 2320/2002 je opredeljena med drugim tako podrobnejša
vsebina osnovnega varnostnega pregleda potnikov, prtljage
in stvari (4.1. točka Priloge) kot tudi varovanja letališča (2.4
točka Priloge). K jasnosti prispevajo tudi preostale opredelitve
v 17. členu ZLet, opredelitve v Prilogi 17 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu in drugih predpisov, ki urejajo
letalstvo, ter opredelitve v Letalskem varnostnem programu za
Republiko Slovenijo.
24. Očitka o neskladju izpodbijane ureditve s prvim odstavkom 8. člena Ustave Ustavno sodišče ni preizkusilo, ker
ga pobudnice niso utemeljile.
25. Glede na navedeno je Ustavno sodišče pobudo kot
očitno neutemeljeno zavrnilo.
C.
26. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: podpredsednica dr. Mirjam
Škrk ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag.
Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič,
Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo
soglasno.
Podpredsednica
dr. Mirjam Škrk l.r.

 Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu (Uradni list
FLRJ, MP, št. 3/54, 5/ 54 in Uradni list SFRJ, št. 9/61, 5/62, 11/63,
49/71, 62/73,15/78 in 2/80 ter Uradni list RS, št. 24/92 in 17/2000,
MP, št. 3/2000), Odlok o ratifikaciji protokola o izvirnem trijezičnem
besedilu Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu (Chicago,
1944) (Uradni list SFRJ, št. 55/70) in Uredba o ratifikaciji protokola o avtentičnem besedilu Konvencije o mednarodnem civilnem
letalstvu (Chicago, 1944) v štirih jezikih (Uradni list SRFJ, MP, št.
11/80), ki jih je Republika Slovenija prevzela z Aktom o notifikaciji nasledstva glede konvencij za katere je depozitar vlada ZDA,
haaških konvencij in konvencij o intelektualni lastnini (Uradni list
RS, št. 24/92).
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

458.

Aneks št. 4 k Tarifni prilogi h Kolektivni
pogodbi časopisno-informativne, založniške in
knjigotrške dejavnosti

A N E K S št. 4
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi
časopisno-informativne, založniške
in knjigotrške dejavnosti
(Uradni list RS, št. 117/04, 79/05, 95/06)
1. člen
V 1. členu Aneksa št. 2 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi
časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se
šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Izhodiščne plače, povečane v skladu s petim odstavkom te točke, so za mesec avgust 2006 po posameznih tarifnih
razredih naslednje:
ČASOPISNO-INFORMATIVNA IN REVIJALNA DEJAVNOST
Tarifni razred

Relativno
razmerje

Izhodiščne
plače v EUR

I.

Enostavna dela

1,00

398,62

II.

Manj zahtevna dela

1,15

458,41

III.

Srednje zahtevna dela

1,30

518,20

IV.

Zahtevna dela

1,45

578,00

V.

Bolj zahtevna dela

1,70

677,65

VI.

Zelo zahtevna dela

2,20

876,96

VII.

Visoko zahtevna dela

2,60

1.036,41

VIII.

Najbolj zahtevna dela

3,30

1.315,44

IX.

Izjemno zahtevna dela

3,80

1.514,74

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Tarifni razred

Relativno
razmerje

EUR

I.

Enostavna dela

1,00

384,92

II.

Manj zahtevna dela

1,15

442,66

III.

Srednje zahtevna dela

1,30

500,40

IV.

Zahtevna dela

1,45

558,14

V.

Bolj zahtevna dela

1,70

654,37

VI.

Zelo zahtevna dela

2,20

846,82

Tarifni razred

Relativno
razmerje

EUR

VII.

Visoko zahtevna dela

2,60

1.000,80

VIII.

Najbolj zahtevna dela

3,30

1.270,24

IX.

Izjemno zahtevna dela

3,80

1.462,70

KNJIGOTRŠKA DEJAVNOST
Tarifni razred

Relativno
razmerje

EUR

I.

Enostavna dela

1,00

357,50

II.

Manj zahtevna dela

1,15

411,14

III.

Srednje zahtevna dela

1,30

464,75

IV.

Zahtevna dela

1,45

518,38

V.

Bolj zahtevna dela

1,70

607,75

VI.

Zelo zahtevna dela

2,20

786,50

VII.

Visoko zahtevna dela

2,60

929,50

VIII.

Najbolj zahtevna dela

3,30

1.179,76

IX.

Izjemno zahtevna dela

3,80

1.358,51

in veljajo od meseca avgusta 2006 dalje.«
2. člen
Ostale določbe Kolektivne pogodbe časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti ostanejo nespremenjene.
Ljubljana, dne 3. januarja 2007
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za tisk in medije
Predsednica UO
mag. Rina Klinar l.r.

KSS PERGAM
Predsednik
Dušan Rebolj, univ. dipl. oec., l.r.

Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
Predsednik
Zdravko Malnar l.r.
		

Sindikat
časopisno-informativne, založniške
in knjigotrške dejavnosti Slovenije
Predsednik
Lojze Adamlje l.r.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
24. 1. 2007 izdalo potrdilo št. 02047-1/2004/9 o tem, da je Aneks
št. 4. k Tarifni priloga h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne,
založniške in knjigotrške dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih
pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah
(Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 12/2.

Uradni list Republike Slovenije
459.

Št.

Aneks št. 3 k Tarifni prilogi h Kolektivni
pogodbi grafične dejavnosti

A N E K S št. 3
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi
grafične dejavnosti
(Uradni list RS, št. 103/04, 79/05, 95/06)
1. člen
V 1. členu Aneksa št. 2 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti se osmi odstavek spremeni tako, da
se glasi:
»(8) Izhodiščne plače iz četrtega odstavka 1. točke te
tarifne priloge se po posameznih tarifnih razredih povečajo za
2,15% in znašajo:

Tarifni razred

Relativno
razmerje

Izhodiščne
plače v EUR
za polni delovni čas

I.

Enostavna dela

1,00

379,29

II.

Manj zahtevna dela

1,10

415,69

III.

Srednje zahtevna dela

1,22

462,61

IV.

Zahtevna dela

1,37

517,81

V.

Bolj zahtevna dela

1,56

590,71

VI.

Zelo zahtevna dela

1,79

678,95

VII.

Visoko zahtevna dela

2,03

770,70

VIII.

Najbolj zahtevna dela

2,81

1.064,30

IX.

Izjemno pomembna, najbolj zahtevna dela

3,39

1.284,50

ter veljajo od meseca avgusta 2006 dalje.«
2. člen
Druge določbe Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti
ostanejo nespremenjene.
Ljubljana, dne 3. januarja 2007
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za tisk in medije
predsednica UO
mag. Rina Klinar l.r.

KSS PERGAM
predsednik
Dušan Rebolj l.r.

Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
predsednik
Zdravko Malnar l.r.

Sindikat grafične
dejavnosti Slovenije
predsednik
Metod Jerman l.r.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
24. 1. 2007 izdalo potrdilo št. 02047-11/2005/6 o tem, da je
Aneks št. 3 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod
zaporedno številko 10/1.

460.

10 / 6. 2. 2007 /

Stran

1293

Aneks št. 3 k Tarifni prilogi h Kolektivni
pogodbi celulozne, papirne in papirnopredelovalne dejavnosti

A N E K S št. 3
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne,
papirne in papirno-predelovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 101/04, 79/05, 91/06)
1. člen
V 1. členu Aneksa št. 2 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi
celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti se četrti
in peti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(4) Izhodiščne plače, povečane v skladu s tretjim odstavkom te točke, so po posameznih tarifnih razredih naslednje:
Relativno
Izhodiščne
Tarifni razred
razmerje
plače v EUR
I.
Enostavna dela
1,00
381,04
II.
Manj zahtevna dela
1,13
432,44
III.
Srednje zahtevna dela
1,27
483,95
IV.
Zahtevna dela
1,40
535,41
V.
Bolj zahtevna dela
1,64
625,73
VI.
Zelo zahtevna dela
2,13
809,76
VII.
Visoko zahtevna dela
2,51
956,99
VIII. Najbolj zahtevna dela
3,19
1.214,66
IX.
Izjemno pomembna, najbolj zahtevna dela
3,67
1.398,69
in veljajo od meseca avgusta 2006 do julija 2007.
(5) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih iz
četrtega odstavka te točke, dodatno povečane za 2,1%, so
naslednje:
Relativno
Izhodiščne
Tarifni razred
razmerje plače v EUR
I.
Enostavna dela
1,00
389,04
II.
Manj zahtevna dela
1,13
441,52
III.
Srednje zahtevna dela
1,27
494,11
IV.
Zahtevna dela
1,40
546,65
V.
Bolj zahtevna dela
1,64
638,87
VI.
Zelo zahtevna dela
2,13
826,77
VII.
Visoko zahtevna dela
2,51
977,09
VIII. Najbolj zahtevna dela
3,19
1.240,16
IX.
Izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela
3,67
1.428,06
in veljajo od meseca avgusta 2007 dalje.«
2. člen
Ostale določbe Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in
papirno-predelovalne dejavnosti ostanejo nespremenjene.
Ljubljana, dne 3. januarja 2007
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za celulozno, papirno in
papirno-predelovalno industrijo
predsednik UO
Branko Rožič l.r.

KSS PERGAM
predsednik
Dušan Rebolj l.r.

Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
predsednik
Zdravko Malnar l.r.

Sindikat papirne
dejavnosti Slovenije
predsednik
Stane Ravnikar l.r.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
23. 1. 2007 izdalo potrdilo št. 02047-12/2005/6 o tem, da je
Aneks št. 3 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celuloze, papirne
in papirno-predelovalne dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih
pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah
(Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 9/1.
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OBČINE
AJDOVŠČINA
461.

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v Občini Ajdovščina

Na podlagi 6. člena Odloka o enkratni denarni pomoči
za novorojence v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 36/03)
je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 25. 1. 2007
sprejel

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-3/2007
Brežice, dne 1. februarja 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

SKLEP
o višini enkratne denarne pomoči
za novorojence v Občini Ajdovščina
1. člen
V letu 2007 znaša enkratna denarna pomoč za novorojence 210 EUR.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne s
1. 1. 2007, za vloge, oddane po 1. 1. 2007.
Št. 561-1/2003
Ajdovščina, dne 30. januarja 2007
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

BREŽICE
462.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na
parcelah št. 787/50 in 787/51 v k. o. Šentlenart

V skladu z enajsto alinejo 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 72/02), četrtim odstavkom 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05; ZLS-UPB1) in 23. členom Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05, 111/05 in 120/06)
je Občinski svet Občine Brežice na 3. redni seji dne 1. 2. 2007
sprejel

463.

V skladu z enajsto alinejo 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 72/02), četrtim odstavkom 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05; ZLS-UPB1) in 21/II. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05, 111/05 in 120/06)
je Občinski svet Občine Brežice na 3. redni seji dne 1. 2. 2007
sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi statusa javnega dobra na parceli
št. 787 k. o. Brežice
1. člen
S tem sklepom se vzpostavi status javnega dobra za
nepremičnini parc. št. 787 – travnik v izmeri 149 m², pripisani k
zemljiškoknjižnemu vložku št. 481 k. o. Brežice.
2. člen
Zemljišče parc. št. 787 k. o. Brežice se odpiše od dosedanjega zemljiškoknjižnega vložka in se prenese v novi zemljiškoknjižni vložek, kjer se opravi zaznamba javnega dobra.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 7113-14/2006
Brežice, dne 1. februarja 2007

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelah
št. 787/50 in 787/51 v k.o. Šentlenart

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnini parc. št. 787/50 – pot v izmeri 331 m² in 787/51 – pot v
izmeri 2812 m², obe k.o. Šentlenart.
2. člen
Nepremičnini, navedeni v 1. členu tega sklepa, prenehata imeti značaj javnega dobra in se odpišeta iz zemljiškoknjižnega vložka št. 1133, k.o. Šentlenart, ter se zanju v isti
k. o. odpre novi vložek, nato pa se pri njiju vknjiži lastninska
pravica na ime Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice.

Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra na
parceli št. 787 k.o. Brežice

CELJE
464.

Sklep o javni razgrnitvi predloga Občinskega
lokacijskega načrta Inpos

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine
Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o javni razgrnitvi predloga Občinskega
lokacijskega načrta Inpos
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev Občinskega lokacijskega načrta Inpos (v nadaljevanju OLN), ki ga
je izdelal načrtovalec URBANISTI d.o.o. Celje pod št. 1/2006 in
je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski
plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91,
54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predlog OLN se nanaša na območje bivše tovarne tehtnic
Libela, ki je v fazi opuščanja proizvodnje in nadomeščanja le-te
z drugimi storitvenimi dejavnostmi. Le-to je povzročilo potrebo
po novih prostorskih ureditvah, ki jih v okviru obstoječe prostorske dokumentacije ni mogoče realizirati. Izdelan je predlog
lokacijskega načrta za območje, ki ga trenutno ne opredeljuje
noben prostorski akt za posege na tem območju in določitev
obsega ter vrste dejavnosti.
III.
Javna razgrnitev predloga OLN se prične naslednji dan
po objavi v Uradnem listu RS na sedežu MČ Gaberje ter v
prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor
ter komunalo – Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske
zadeve, Prešernova 27, Celje, ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko
podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina
Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo – Sektor za
prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne
obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju
javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave
mora organ mestne četrti na primeren način obvestiti krajane.
IV.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni
organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje,
da se mestna četrt strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se
pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih
stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne
občine Celje.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-16/2006
Celje, dne 18. januarja 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

ČRNOMELJ
465.

Odlok o ustanovitvi novega naselja Rim

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju
naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 5/90) in 13. ter
14. člena Pravilnika o določanju naselij, ulic in stavb (Uradni
list SRS, št. 11/80) ter 1. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj

Št.
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(Uradni list RS, št. 35/03, 106/05) je Občinski svet Občine Črnomelj na 3. redni seji dne 30. 1. 2007 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi novega naselja Rim
1. člen
Na območju Občine Črnomelj se ustanovi novo naselje
Rim. Novo naselje Rim je ustanovljeno iz dela naselja Jankoviči, ki je sestavni del Krajevne skupnosti Adlešiči.
2. člen
V novo nastalem naselju se stavbe oštevilčijo v skladu z
veljavnimi predpisi. Meja novoustanovljenega naselja Rim je
prikazana v kartografskem prikazu uradne evidence Registra
prostorskih enot Republike Slovenije in v kartografskih prikazih
EHIŠ, v katerem je prikazano tudi oštevilčenje stavb znotraj
naselja. Kartografski prikazi so sestavni del tega odloka in se
hranijo v Geodetski pisarni Črnomelj, kjer so na ogled zainteresiranim uporabnikom in občanom.
3. člen
GURS, Geodetska pisarna Črnomelj, izvede v roku šestih
mesecev po uveljavitvi tega odloka vse potrebne spremembe
v evidenci hišnih številk in registru prostorskih enot ter izdela
seznam sprememb v oštevilčbi objektov ter ga posreduje vsem
zainteresiranim uporabnikom.
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so v roku
šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka po uradni dolžnosti
dolžni uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
4. člen
Stroški za označevanje novega naselja, za prestavitev
označb starih naselij in za zamenjavo ter izdelavo tablic z novimi hišnimi številkami bremenijo proračun Občine Črnomelj. Vse
ostale stroške (zamenjave osebnih dokumentov) krijejo lastniki
oziroma upravljavci stavb.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-00002/2007
Črnomelj, dne 30. januarja 2007
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

466.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Črnomelj

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 6. člena Odloka o občinskih cestah
v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 60/01) in 16. člena Statuta
Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05) je Občinski
svet Občine Črnomelj na 3. seji dne 30. 1. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Črnomelj
1. člen
Zaradi izpolnjevanja meril povezovalnih funkcij se odsek
javne poti št. JP 556251 (R I 217–Dobliče (most)–Jelševnik–LC
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054070) v dolžini 1927 m prekategorizira v lokalno cesto št. LC
054381 (R I 217–Dobliče (most)–Jelševnik–LC 054070). Posledično se v 7. členu Odloka o kategorizaciji občinskih javnih
cest v občini Črnomelj ukine odsek javne poti pod zaporedno
številko 285, odsek javne poti JP 556253 v dolžini 410 m se
spremeni v odsek javne poti JP 556251 s spremembo poteka
ceste, začetka in konca odseka, na odseku javne poti JP
556252 pa se spremeni potek ceste, začetek in konec odseka.
Prav tako se posledično v 7. členu Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Črnomelj spremeni konec odseka
javne poti pod zaporedno številko 282.
Doda se nova javna pot z odsekom št. JP 556661
(LK 054210–Bevkova ulica) v dolžini 113 m, z odsekom JP
556662 (LK 054210–Bevkova ulica) v dolžini 50 m in javna
pot z odsekom št. JP 556663 (LK 054210–Bevkova ulica) v
dolžini 50 m.
2. člen
Tabela v 4. členu (Lokalne ceste LC med naselji v občini
in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah) se dopolni, in sicer:

Zap.
št.

Št. odseka
ceste

Potek ceste

Začetek
odseka

16

054381

R I 217–Dobliče (most)– C 217
Jelševnik–LC 054070

Konec
odseka

Dolžina odseka v Namen
občini (m)
uporabe

Preostala dolžina
odseka v sosednji
občini (m)

C 054070

1927

0

Za vsa
vozila

V 7. členu (Javne poti JP v naseljih in med naselji se ukine odsek javne poti pod zaporedno številko 285, spremenita pa se
naslednja odseka 286 in 287, in sicer:
Zap.
št.

Št. odseka
ceste

Potek ceste

Začetek
odseka

Konec
odseka

Dolžina odseka v Namen
občini (m)
uporabe

Preostala dolžina
odseka v sosednji
občini (m)

286

556251

LC 054380–Jelševnik

O 054381

Z h.š. 18

410

za vsa
vozila

0

287

556252

JP 556251–Jelševnik–
LC 054380

O 556251

O 054381

175

za vsa
vozila

0

Posledično se spremeni tudi odsek pod zaporedno številko 282, in sicer:
Zap.
št.

Št. odseka
ceste

Potek ceste

Začetek
odseka

Konec
odseka

Dolžina odseka v Namen
občini (m)
uporabe

Preostala dolžina
odseka v sosednji
občini (m)

282

556233

R I 217 – Doblička
Gora–Stražnji Vrh

O 556231

C 054381

1429

0

za vsa
vozila

Tabela v 6. členu (Javne poti JP v mestu Črnomelj) se dopolne in sicer:
Zap.
št.

Št. odseka
ceste

Potek ceste

Začetek
odseka

Konec
odseka

Dolžina odseka v Namen
občini (m)
uporabe

Preostala dolžina
odseka v sosednji
občini (m)

85

556661

LK 054210–Bevkova
ulica

C 054210

Z h.š. 12

113

za vsa
vozila

0

86

556662

LK 054210–Bevkova
ulica

O 556661

Z h.š. 9

50

za vsa
vozila

0

87

556663

LK 054210–Bevkova
ulica

0 556661

Z h.š. 16

50

za vsa
vozila

0

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
K spremembi kategorizacije občinskih cest v Občini Črnomelj je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno
pozitivno Mnenje k predlogu kategorizacije in prekategorizacije
cest v Občini Črnomelj Direkcije Republike Slovenije za ceste
št. 37162-3/2006 z dne 15. 12. 2006.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-81/2006
Črnomelj, dne 30. januarja 2007
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

DOBREPOLJE
467.

Sklep o izhodiščni ceni za izračun
sorazmernega dela stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča na območju Občine
Dobrepolje

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Odloka o plačilu
sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje (Uradni list
RS, št. 42/95 in 16/96) in 16. člena Statuta Občine Dobrepolje
(Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet Občine Dobrepolje
na 2. redni seji z dne 30. 1. 2007 sprejel

SKLEP
o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča
na območju Občine Dobrepolje
1. člen
Izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stroškov
opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje znaša na dan 31. 12. 2006 3.729,10 € (893.637,00 SIT)
in se do veljavnosti naslednjega Sklepa revalorizira na osnovi
indeksov razlik v ceni, katere mesečno izdaja GZS Združenja
za gradbeništvo in IGM.

Št.

4. člen
Ta Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35104-1/07
Videm, dne 30. januarja 2007
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

Stran
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GORJE
468.

Odlok o območju predkupne pravice Občine
Gorje

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, 110/02) in 16. člena Statuta Občine
Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na
1. izredni seji dne 30. 1. 2007 sprejel

ODLOK
o območju predkupne pravice Občine Gorje
1. člen
Ta odlok določa območje predkupne pravice Občine Gorje
na nepremičninah in način uveljavljanja predkupne pravice na
teh območjih.
2. člen
Območje predkupne pravice obsega nepremičnine, opredeljene s prostorskim aktom: Odlok o Ureditvenem načrtu za
naselje Zgornje Gorje (Uradni list RS, št. 58/98, 59/98, 63/00,
06/01, 11/02), in sicer na vseh nepremičninah, ki so opredeljene znotraj območja ureditvenega načrta za naselje Zgornje
Gorje.
3. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, opredeljenih v 2. členu tega odloka, in sicer na nezazidanih in zazidanih zemljiščih in tudi na delih objektov oziroma
stavb.
4. člen
Območje predkupne pravice je opredeljeno z mejo območja ureditvenega načrta za naselje Zgornje Gorje in je določeno
v grafičnih prilogah, ki so sestavni del Odloka o ureditvenem
načrt za naselje Zgornje Gorje, ter je na vpogled v prostorih
Občinske uprave Občine Gorje.
5. člen
Predkupno pravico v imenu občine uveljavlja župan.
6. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 109/07-D
Gorje, dne 31. januarja 2007
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

2. člen
Izhodiščna cena je spremenjena na osnovi indeksa podražitev GZS Združenja za gradbeništvo in IGM – povprečni
indeks za stanovanjsko gradnjo.
3. člen
Pri legalizaciji črne gradnje se izhodiščna cena poveča
za 30%.
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KUNGOTA
469.

Ugotovitev Občinske volilne komisije, da je
mandat občinskega svetnika Občine Kungota
prešel na naslednjega kandidata

Glede na sklep Občinskega sveta Občine Kungota z dne
21. novembra 2006, da je županu Igorju Stropniku prenehal
mandat člana Občinskega sveta Občine Kungota na podlagi
37.b člena v povezavi s peto alinejo prvega odstavka 37.a
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– ZLV – UPB 1) in da se je Igor Stropnik odrekel pravici do pritožbe zoper ugotovitveni sklep občinskega sveta o prenehanju
mandata, je občinska volilna komisija na seji dne 22. 11. 2006

Stran
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u g o t o v i l a,

da Igorja Stropnika nadomesti naslednji na listi Slovenske
demokratske stranke, to je Franc Požar, rojen 23. 9. 1949, s
stalnim prebivališčem v Zgornji Kungoti 17 f, 2201 Zgornja Kungota, ter da se ga pozove, da poda izjavo, ali sprejme mandat.
Kandidat Franc Požar je dne 30. novembra 2006 podal pisno
izjavo, da sprejema mandat.
Na podlagi vsega zgoraj navedenega je občinska volilna komisija ugotovila na seji dne 5. 12. 2006, da je mandat občinskega
svetnika prešel na naslednjega kandidata z liste Slovenske demokratske stranke, to je kandidat Franc Požar, rojen 23. 9. 1949,
stanujoč Zgornja Kungota 17 f, 2201 Zgornja Kungota.
Št. 041-04/2006
Kungota, dne 5. decembra 2006
Predsednica Občinske volilne komisije
Občine Kungota
Alenka Leban l.r.

MEŽICA
470.

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na
zemljišču parc. št. 947/2, pot v izmeri 185 m2,
k. o. Mežica

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o začasnih ukrepih za zavarovanje območja
urejanja prostora na podlagi Programa priprave
za občinski lokacijski načrt Industrijska cona
Dolenja vas
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Programa priprave
za občinski lokacijski načrt Industrijska cona Dolenja vas (v
nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).
2. člen
(namen odloka)
Ta odlok se sprejme, ker ostaja utemeljena nevarnost,
da bo izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno
otežena, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe in
da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v
pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list
RS, št. 16/99) je Občinski svet Občine Mežica na 27. seji dne
26. 6. 2006 sprejel

2. VSEBINA ODLOKA

SKLEP
o prenehanju obstoja javnega dobra
na zemljišču parc. št. 947/2, pot
v izmeri 185 m2, k. o. Mežica

(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)

1. člen
Javno dobro na zemljišču parc. št. 947/2, pot v izmeri
185 m2, v vl. št. 401, k. o. Mežica, preneha obstajati, ker v
naravi ne predstavlja javno dobro.
2. člen
Lastninska pravica na zemljišču parc. št. 947/2, pot v izmeri
185 m2, v vl. št. 401, k. o. Mežica, se vpiše na Občino Mežica.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču v Slovenj Gradcu.
Št. 3502-0008/2006-2
Mežica, dne 29. januarja 2007
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

3. člen
(1) Sprejem predvidenega občinskega lokacijskega načrta temelji na Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine
Novo mesto za območje Občine Mirna Peč (Uradni list RS,
št. 37/01, 99/02, 79/04).
(2) Za izvedbo lokacijskega načrta je bil sprejet Program
priprave za občinski lokacijski načrt Industrijska cona Dolenja
vas (Uradni list RS, št. 87/06).
4. člen
(zavarovano območje)
Območje začasnih ukrepov obsega zemljišča s temi parcelnimi številkami:
– k. o. Hmeljčič: 1856/27, 1856/18, 1856/17, 1856/16,
1856/15, 1856/14, 1831, 964/1, 964/2, 959/1, 3487/2-pot,
959/2, 959/3, 959/4, 959/5, 959/6, 959/7, 959/8, 959/9, 959/10,
959/11, 959/12, 959/13, 959/14, 959/15, 959/16, 959/17,
959/20, 959/21, 959/22 959/23, 959/24, 959/25, 3467/1-pot,
964/3, 964/4, 964/5, 964/6, 964/7, 964/8, 964/9, 964/10,
964/11, 964/12, 964/13, 964/14, 964/15, 964/16, 964/17,
964/18, 964/19, 964/20, 964/21, 964/22, 1856/22, 1856/21,
1856/20, 1856/19 in 1856/26.
5. člen

MIRNA PEČ
471.

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje
območja urejanja prostora na podlagi
Programa priprave za občinski lokacijski načrt
Industrijska cona Dolenja vas

Na podlagi 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) ter 15. člena Statuta
Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03)
je Občinski svet Občine Mirna Peč na 4. redni seji dne 25. 1.
2007 sprejel

(vrste začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi, ki se s tem odlokom sprejmejo na
zavarovanem območju, so:
– prepoved parcelacije zemljišč,
– prepoved prometa z zemljišči,
– prepoved urejanja trajnih nasadov,
– prepoved izvajanja gradenj.
(2) Na območju začasnih ukrepov so dovoljeni:
– gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga
infrastruktura,

Uradni list Republike Slovenije
– geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo predvidenega prostorskega akta oziroma njegovih sprememb in dopolnitev.

Št.

A.

(1) Začasni ukrepi, določeni v prvem odstavku prejšnjega
člena, veljajo štiri leta od uveljavitve tega odloka.
(2) Začasni ukrepi veljajo še eno leto po uveljavitvi občinskega lokacijskega načrta Industrijska cona Dolenja vas.
7. člen
(postopki zaznambe v zemljiški knjigi)
Občina v 30 dneh od uveljavitve odloka prične s postopki
zaznambe začasnih ukrepov v zemljiški knjigi.
3. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-02/2006-136
Mirna Peč, dne 26. januarja 2007
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

OSILNICA
472.

Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto
2007

Stran

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
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v eurih

Proračun
leta 2007

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

395.233

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

317.808

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

300.073

700

Davki na dohodek in dobiček

282.851

703

Davki na premoženje

704

Domači davki na blago in storitve

706

Drugi davki

71

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

710

Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

711

Takse in pristojbine

712

Denarne kazni

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

714

Drugi nedavčni prihodki

0

72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720 + 721 + 722)

0

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721

Prihodki od prodaje zalog

0

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

0

73

PREJETE DONACIJE (730 + 731)

6.000
6.000

11.225
5.997
0
17.735
3.021
526
0
14.188

730

Prejete donacije iz domačih virov

731

Prejete donacije iz tujine

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in
22. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95,
35/95, 8/99 in 4/05) je Občinski svet Občine Osilnica na 3. redni
seji dne 28. 1. 2007 sprejel

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

71.425

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

71.425

II.

SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)

419.775

40

TEKOČI ODHODKI
(400 + 401 + 402 + 403 + 409)

236.115

ODLOK
o proračunu Občine Osilnica za leto 2007

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

57.440

401

Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

10.627

402

Izdatki za blago in storitve

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Osilnica za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

0

167.631

403

Plačila domačih obresti

409

Rezerve

0

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

32.753

412

Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

1.326

413

Drugi tekoči domači transferi

4.381

414

Tekoči transferi v tujino

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

417
38.460
0

0
145.200

Stran
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420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431)

0

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki

0

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)

–24.542

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

v eurih

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750 + 751 + 752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.)

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443

Povečanje namenskega premoženja v
javnih skladih in drugih pravnih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v
svoji lasti

0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)

0

VI.

145.200

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na oglasni deski Občine Osilnica.
Načrt razvojnih programov predstavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

C.

RAČUN FINANCIRANJA

v eurih

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

550

Odplačila domačega dolga

0

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–
VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. – VIII.
– IX.)

24.542

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

26.072

9009

Splošni sklad za drugo

26.072

–24.542
0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– podkonta.
4. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
– v letu 2008 50% navedenih pravic in
– v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja predstavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
7. člen
Proračunski sklad je:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o
javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini
417 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah do

Uradni list Republike Slovenije
višine 2.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
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2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 007-0003/2007
Puconci, dne 30. januarja 2007

8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 150 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži
do višine 62.600 eurov, in sicer za investicije v komunalno in
cestno infrastrukturo.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občina Osilnica v letu
2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007
dalje.
Št. 410-0001/2007
Osilnica, dne 28. januarja 2007
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

474.

Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih
taks v Občini Puconci za leto 2007

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni
list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02 in 89/02) in 2. člena Odloka o
komunalnih taksah v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 83/99)
je Občinski svet Občine Puconci na 4. seji dne 25. 1. 2007
sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v
Občini Puconci za leto 2007
1. člen
Vrednost točke za izračun komunalnih taks na območju
Občine Puconci se poveča za 2.1%. Vrednost točke za leto
2007 znaša 0,036214 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 007-0002/2007
Puconci, dne 30. januarja 2007
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

PUCONCI
473.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2007

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list
RS, št. 35/99, 23/01, 65/02 in 89/02) in 21. člena Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS,
št. 100/00 in 14/04) je Občinski svet Občine Puconci na 4. seji
dne 25. 1. 2007 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Puconci
se poveča za 2.1%. Vrednost točke za leto 2007 znaša
0,0002045 EUR.

475.

Sklep o ceni najemnine za najete grobove za
leto 2007

Na podlagi 44. člena Odloka o izvajanju gospodarske
javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje
pokopališča (Uradni list RS, št. 23/05) in 16. člena Statuta
Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02,
16/05 in 103/05) je Občinski svet Občine Puconci na 4. seji dne
25. januarja 2007 sprejel

SKLEP
o ceni najemnine za najete grobove za leto 2007
1. člen
Višina najemnine za posamezne vrste grobov po krajevnih skupnostih Občine Puconci za leto 2007 je naslednja:

Stran
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Krajevna skupnost

enojni grob

dvojni grob

trojni grob

SIT – EUR

SIT – EUR

SIT – EUR

Bodonci

1.500,00 – 6,26

3.000,00 – 12,52

4.500,00 – 18,78

Brezovci

2.500,00 – 10,43

5.000,00 – 20,86

7.500,00 – 31,29

Mačkovci

2.000,00 – 8,35

4.000,00 – 16,69

6.000,00 – 25,04

Zenkovci

2.500,00 – 10,43

5.000,00 – 20,86

7.500,00 – 31,29

Bokrači

2.500,00 – 10,43

5.000,00 – 20,86

7.500,00 – 31,29

Dolina

2.500,00 – 10,43

5.000,00 – 20,86

7.500,00 – 31,29

Gorica

2.500,00 – 10,43

5.000,00 – 20,86

7.500,00 – 31,29

2.000,00 – 8,35

4.000,00 – 16,69

6.000,00 – 25,04

2.000,00 – 8,35

4.000,00 – 16,69

6.000,00 – 25,04

2.500,00 – 10,43

5.000,00 – 20,86

7.500,00 – 31,29

Puconci
Šalamenci
Vaneča

Višina najemnine za otroški in žarni grob v vseh krajevnih
skupnostih v Občini Puconci za leto 2007 znaša 1.000,00 SIT
oziroma 4,17 EUR.
V ceno najemnine je vračunan davek na dodano vrednost.
2. člen
Najemnina se poravna po položnici na podračun posamezne krajevne skupnosti. Položnice izstavi občinska uprava
oziroma pristojni organ za evidenco in izterjavo.
3. člen
Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko
uporabljajo za vzdrževanje (urejanje) pokopališč in mrliških
vežic.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 354-0032/2006
Puconci, dne 25. januarja 2007
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

ROGATEC
476.

Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto
2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05, UPB-1) in 106. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06) je Občinski svet Občine
Rogatec na 3. redni seji dne 29. 1. 2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Rogatec za leto 2007

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

v eurih
Proračun
leta 2007

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

3.306.632,71

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.148.973,68

70 DAVČNI PRIHODKI

1.847.575,99

700 Davki na dohodek in dobiček

1.581.557,97

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

188.374,23
77.643,80

706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI

301.397,69

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

114.331,26

711 Takse in pristojbine

5.424,80

712 Denarne kazni

1.460,52

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

327,99

714 Drugi nedavčni prihodki

179.853,11

72 KAPITALSKI PRIHODKI

285.361,38

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

135.136,04

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

150.225,34

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Rogatec za leto 2007
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI

872.297,65
872.297,65
3.550.043,01
797.126,33

Uradni list Republike Slovenije
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

Št.

198.141,83
31.481,24
528.949,71

403 Plačila domačih obresti

12.477,05

409 Rezerve

26.076,50

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

958.428,64
24.828,91

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

460.156,41

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

111.268,23

413 Drugi tekoči domači transferi

362.175,09

414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.471.937,31

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.471.937,31

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

322.550,73

431 Investicijski transferi pr. in fiz. os., ki
niso pror. por.

201.364,55

432 Investicijski transferi pror. uporabnikom

121.186,18

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

–243.410,30

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

19.842,26

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

19.842,26

750 Prejeta vračila danih posojil

19.842,26

751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

19.842,26

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

41.233,50

50 ZADOLŽEVANJE

41.233,50

500 Domače zadolževanje

41.233,50

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

17.401,10

55 ODPLAČILA DOLGA

17.401,10

550 Odplačila domačega dolga

17.401,10
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IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

Stran

1303

–199.735,64
23.832,40
243.410,30

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Rogatec.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. Požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01)
2. Prispevki občanov
3. Odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda
4. Odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja
5. Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte
iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2008 20% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
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komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.

čami

6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun za odpravo nesorazmerij med osnovnimi pla-

Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
8.345,85 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 417,29
EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski
svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 208,65 EUR odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko
zadolži do višine 41.233,50 EUR, in sicer za investicijo: Nakup in obnova objektov za pridobitev neprofitnih stanovanj.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Rogatec, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine glavnic
0 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine 0 EUR.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Uradni list Republike Slovenije
477.

Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto
2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05, UPB-1) in 106. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06) je Občinski svet Občine
Rogatec na 3. redni seji dne 29. 1. 2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Rogatec za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Rogatec za leto 2008
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun
leta 2008

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

3.120.599,20

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.048.663,24

70 DAVČNI PRIHODKI

1.896.092,01

700 Davki na dohodek in dobiček

1.624.276,37

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

193.358,16
78.457,48

706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI

152.571,24

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

111.786,73

711 Takse in pristojbine

5.570,86

10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Rogatec v
letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

712 Denarne kazni

1.502,25

11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Št. 410-1/2007-1
Rogatec, dne 29. januarja 2007

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

327,99

714 Drugi nedavčni prihodki

33.383,41

72 KAPITALSKI PRIHODKI

235.853,78
68.936,74

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

166.917,04

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI

836.082,18

Uradni list Republike Slovenije
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

Št.

836.082,18
3.104.742,08
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550 Odplačila domačega dolga
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18.360,87

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

0

40 TEKOČI ODHODKI

759.438,88

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–18.360,87

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

202.081,43

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

–15.857,12

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

32.173,82
486.588,35
12.518,78
26.076,50
977.508,06
26.498,08
465.966,39

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

113.183,83

413 Drugi tekoči domači transferi

371.859,76

414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.079.018,53

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.079.018,53

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

288.776,61

431 Investicijski transferi pr. in fiz. os., ki
niso pror. por.

175.368,86

432 Investicijski transferi pror. uporabnikom

113.407,75

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

15.857,12

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

2.503,76

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

2.503,76

750 Prejeta vračila danih posojil

2.503,76

751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

2.503,76

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

18.360,87

55 ODPLAČILA DOLGA

18.360,87

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Rogatec.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. Požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01)
2. Prispevki občanov
3. Odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda
4. Odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja
5. Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz
načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja
obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 20% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.

Stran

1306 /

Št.

10 / 6. 2. 2007

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini
8.345,85 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 417,29 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 208,65 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Rogatec, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnic 0
EUR.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine 0 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Rogatec v letu
2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2007-1
Rogatec, dne 29. januarja 2007
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

SLOVENJ GRADEC
478.

Sklep o določitvi cen programov v
Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih – uradno prečiščeno
besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih – (Uradni list RS, št. 129/06),
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrt-

Uradni list Republike Slovenije
cih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05,
120/05), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 29/99, 24/03) in 20. člena Statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 8/2000 – prečiščeno besedilo) sta
Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 3. seji, dne
19. 12. 2006, in Občinski svet Občine Mislinja na 5. seji, dne
18. 1. 2007, sprejela

SKLEP
o določitvi cen programov
v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
I.
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v
Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec so od 1. 1. 2007
dalje v oddelkih dnevnega varstva otrok
V programu prvega starostnega obdobja
– starostna skupina od 1–3 leta
442,29 EUR
V programu drugega starostnega obdobja
– starostna skupina 3–4 leta
325,90 EUR
– starostna skupina 4–6 let
269,22 EUR
V kombiniranih oddelkih
325,90 EUR.
Cena prehrane v ceni programa znaša 32,77 EUR.
V cenah programov je zagotovljeno dnevno varstvo otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z malico in kosilom.
II.
Najvišje plačilo cene za starše je 80% cene programov iz
I. točke tega sklepa, razen za starše prvega starostnega obdobja za starostno skupino otrok od 1–3 leta starosti, kjer se cena
programa za starše dodatno zniža in znaša 433,98 EUR.
III.
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni razred,
ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na
družinskega člana v razmerju do povprečne plače v Republiki
Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na podlagi
vloge za znižano plačilo.
Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo
najvišje plačilo za starše.
IV.
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno najavijo
otrokovo odsotnost, se mesečno plačilo staršev zmanjša:
– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila
odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost
za posamezni plačilni razred);
– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delovnih
dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane
(glede na plačilni razred) in še 10% od ostanka plačila;
– če je otrok neprekinjeno odsoten 21 ali več dni, se od
plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na
plačilni razred) in še 30% od ostanka plačila.
V.
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 30. avgusta naslednje leto.
O načinu plačevanja se starši pismeno dogovorijo z vrtcem ob
vsakokratnem vpisu otroka v vrtec.
VI.
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali
dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati
mesto v izbrani enoti vrtca, plačajo v mesecu, ko je otrok v
celoti odsoten, 25% višine njihovega plačilnega razreda kot
rezervacijo.
V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto in
oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.

Uradni list Republike Slovenije
VII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.

Št.

479.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in
Koroško v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB5, Uradni list RS, št. 32/06)
in v skladu z določili Uredbe o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS,
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SKLEP
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in
Koroško v plačni razred

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

Stran

št. 128/06) ter 30. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05) izdaja župan Mestne
občine Slovenj Gradec v soglasju z županoma Mestne občine
Velenje in Mestne občine Celje

Št. 602-237/2006
Slovenj Gradec, dne 19. decembra 2006

Št. 602-01/2006
Mislinja, dne 18. januarja 2007
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1.
Ta sklep določa uvrstitev delovnega mesta direktorja
Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško, katerega ustanoviteljice so Mestna občina Velenje, Mestna občina
Slovenj Gradec in Mestna občina Celje, v plačni razred znotraj
razponov plačnih razredov, določenih v Prilogi III Uredbe o
spremembah in dopolnitvah uredbe o plačah direktorjev v
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 128/06), v nadaljevanju:
uredba).
Uvrstitev iz prvega odstavka tega člena je izvedena na
podlagi kriterijev, določenih v Prilogi III uredbe ter metodologije
iz 6. člena uredbe.
2.
Uvrstitev v plačni razred se izvede za vsako delovno
mesto direktorja znotraj posameznega tipa osebe javnega
prava.

Šifra DM

Tip osebe javnega
prava

Naziv javnega zavoda

Ime delovnega
mesta

Razpon plačnega
razreda

Plačni razred

BO17880

Javni zavod

Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

Direktor

35-50

42

3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu zadnje občine ustanoviteljice, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2007.
Št. 310-1/2006
Slovenj Gradec, dne 3. januarja 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

SLOVENSKA BISTRICA
480.

Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega
načrta za poslovno-trgovski center AC izvoz
Slovenska Bistrica jug 2

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je županja
Občine Slovenska Bistrica dne 24. 1. 2007 sprejela

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta
za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska
Bistrica jug 2
1. člen
Javno se razgrne predlog Odloka o lokacijskem načrtu za
poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2.

2. člen
Javna razgrnitev bo potekala od 9. 2. 2007 do 9. 3.
2007.
3. člen
Predlog dokumenta bo razgrnjen v prostorih oddelka za
okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
Slovenska Bistrica.
Ogled razgrnjenega predloga je na sedežu upravne stavbe Občine Slovenska Bistrica možen v času uradnih ur.
4. člen
Javna obravnava predloga dokumenta bo 7. 3. 2007, ob
10. uri, v prostorih sejne sobe Občine Slovenska Bistrica.
5. člen
V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organizacije
in organi pripombe na razgrnjen predlog v knjigo pripomb na
razgrnitvenem mestu.

RS.

6. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu

Št. 3505-11/2006-51-1032
Slovenska Bistrica, dne 24. januarja 2007
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.
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Program priprave lokacijskega načrta za
Rekreacijsko-turistični center Trije kralji

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 –
ZZK-1) ter 21. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je županja Občine Slovenska
Bistrica sprejela

PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta za Rekreacijsko-turistični
center Trije kralji

I. PREDMET, RAZLOGI, OCENA STANJA IN PRAVNA
PODLAGA ZA IZDELAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
Namen investitorjev in naročnika je pridobitev ustrezne
prostorske pravne podlage za izdajo gradbenih dovoljenj za
gradnjo na obravnavanem območju.
Pobudnik izdelave lokacijskega načrta je Jožica Juhart
s.p., Planina pod Šumikom 5, 2316 Zgornja Ložnica.
Lokacijski načrt bo določil prostorske pogoje in rešitve
za učinkovito in usklajeno organizacijo dejavnosti na območju
obravnave in za učinkovito delovanje kompleksa ter bo osnova
za dovoljevanje in izvajanje posegov v prostor.
Za predmetno območje veljajo prostorski ureditveni pogoji
– Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno
območje Občine Slovenka Bistrica (Uradni list SRS, št. 29/89,
dopolnjen Uradni list RS, št. 43/92, 3/93 in 35/94 in 45/00).
Pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta je Zakon
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popravek 8/03 in
58/03 – ZZK-1) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave
državnih in lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih
podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
Za območje Občine Slovenska Bistrica veljajo prostorske
sestavine:
– dolgoročnega plana Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 35/96, 41/97,
72/99 in 59/03 in dopolnitve 2003 št. 131/04 in 47/06),
– srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenska
Bistrica za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 27/85,
25/87).
S tem programom priprave se opredelijo programska izhodišča lokacijskega načrta, nosilci urejanja prostora, ki dajejo
smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali
pri pripravi lokacijskega načrta, seznam potrebnih strokovnih
podlag ter način pridobitve strokovnih rešitev, potrebnost in
način pridobitve ustreznih geodetskih podlag, roki za pripravo
lokacijskega načrta in obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta. V programu priprave je opisan tudi postopek
za pripravo in sprejem lokacijskega načrta.
Na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor
št. 35409-239/2006 z dne 27. 9. 2006 je v postopku sprejema
lokacijskega načrta potrebno izvesti celovito presojo vplivov
na okolje.
Predmet lokacijskega načrta je prostorska ureditev območja Rekreacijsko-turističnega centra Trije kralji, ki bo obsegalo
gradnjo rekreacijskih, stanovanjskih, poslovnih, spremnih, storitvenih objektov in pripadajoče infrastrukture.
II. PROGRAMSKA IZHODIŠČA LOKACIJSKEGA NAČRTA
V skladu s prostorskimi usmeritvami občine je na območju, velikem cca 3,7 ha na Treh kraljih znotraj turističnega
območja, predvidena izdelava lokacijskega načrta.
Stavbno zemljišče izven ureditvenih območij za poselitev
se nahaja v jugovzhodnem delu turističnega območja in zajema

Uradni list Republike Slovenije
parcele št. 212/3, 212/7, 128/1, 128/4, 128/5 vse k.o. Planina.
Območje leži ob cesti Slovenska Bistrica–Trije kralji v neposredni bližini obstoječega gostinskega objekta in vlečnice.
III. NOSILCI UREJANJA PROSTORA TER DRUGI
UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI
LOKACIJSKEGA NAČRTA
črta

Financer, načrtovalec in pripravljavec lokacijskega na-

Financer lokacijskega načrta je Jožica Juhart s.p., Planina
pod Šumikom 5, 2316 Zgornja Ložnica.
Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Slovenska
Bistrica, Oddelek za okolje in prostor.
Načrtovalec lokacijskega načrta je po izboru investitorja
IDEAAL Projekt d.o.o., Slovenska Bistrica.
Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora dajejo smernice za načrtovanje
predvidenih prostorskih ureditev pred pripravo predloga lokacijskega načrta in mnenja k dopolnjenemu predlogu lokacijskega
načrta.
V postopek priprave lokacijskega načrta bodo vključeni
naslednji nosilci urejanja prostora:
– RS – Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana,
– Elektro Maribor, d.d. Vetrinjska ulica 2, Maribor,
– TELEKOM Slovenije d.d., PE Maribor, Titova cesta 38,
2000 Maribor,
– RS – Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje – Pisarna Maribor, Krekova 17, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Maribor, Slomškova 6, Maribor,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Slomškov trg
6, 2000 Maribor,
– Zavod za gozdove RS, Izpostava Maribor, Tyrševa ulica
15, Maribor,
– Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o, Pohorski bataljon
12, Slovenska Bistrica,
– Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije
za ceste, Območje Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor,
– Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za okolje in prostor,
– Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana,
– Drugi organi in organizacije, če bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev planskega akta izkazalo, da so
tangirani.
Če kateri od navedenih organov oziroma organizacij v
30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri
čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni
predpisi in drugi pravni akti.
Zgoraj navedeni organi bodo zaprošeni tudi za izdajo
mnenja k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta.
V primeru, če kateri od navedenih organov ali organizacij
v 30 dneh po prejemu zahteve o izdaji mnenja ne bi podal
mnenja, se bo štelo, da z dopolnjenim predlogom lokacijskega
načrta soglaša.
IV. POTREBNE STROKOVNE PODLAGE
Strokovne podlage za obravnavano območje morajo temeljiti na predpisih, analizah in strokovnih dognanjih o naravnih
lastnostih in ustvarjenih razmerah in zmogljivostih prostora
in okolja na obravnavanem območju, na analizah razvojnih
možnosti, na analizah medsebojnih učinkov posameznih dejavnosti v prostoru.
Pred pripravo lokacijskega načrta je potrebno izdelati
naslednja strokovna gradiva:

Uradni list Republike Slovenije
1. posebne strokovne podlage, ki se nanašajo na vplive
na okolje, in ostale potrebne strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic.
Za območje obdelave je izdelana strokovna podlaga
– idejni načrt: Ureditev I. etape rekreacijsko-turističnega centra Trije kralji na Pohorju, št. 26/05, ki jo je izdelal BTI d.o.o.
Rogaška Slatina.
V. GEODETSKE PODLAGE
Za izdelavo lokacijskega načrta je potrebno izdelati katastrsko-topografski načrt v digitalni obliki z natančnostjo, ki
ustreza merilu 1:500. Načrt mora biti izdelan v skladu s pozitivno zakonodajo. Geodetske podlage zagotovi financer.
VI. ROKI ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
izdelava gradiva za pridobitev
smernic

7 dni po sprejemu programa priprave

pridobivanje smernic za načrtovanje

30 dni

izdelava strokovnih podlag

v času pridobivanja smernic

izdelava predloga lokacijskega načrta

30 dni od pridobitve smernic in strokovnih podlag

2. prostorska konferenca

15 dni pred javno razgrnitvijo predloga lokacijskega
načrta

javna razgrnitev predloga
lokacijskega načrta

prične 7 dni po objavi javne
razgrnitve in traja 30 dni

javna obravnava, obravnava
na občinskem svetu

v času javne razgrnitve

predaja pripomb in predlogov
načrtovalcu

7 dni po zaključeni javni
razgrnitvi

opredelitev načrtovalca do
pripomb in predlogov

7 dni od predaje pripomb

stališča do pripomb in predlogov

7 dni od opredelitve načrtovalca

izdelava dopolnjenega predloga

15 dni

pridobitev mnenj na dopolnjeni predlog

30 dni

sprejem predloga lokacijskega na seji občinskega sveta po
načrta
pridobitvi mnenj
izdelava končnega elaborata

15 dni po objavi odloka v
uradnem glasilu

VII. FINANCIRANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
Izdelavo lokacijskega načrta financira Jožica Juhart s.p.,
Planina pod Šumikom 5, 2316 Zgornja Ložnica. Pripravljavec
lokacijskega načrta krije administrativne stroške, stroške pošte,
stroške oglaševanja in stroške objave v uradnem glasilu.
VIII. POSTOPEK ZA PRIPRAVO IN SPREJEM
LOKACIJSKEGA NAČRTA
1. Prostorska konferenca
Pripravljavec lokacijskega načrta skliče zbor prostorske
konference najmanj osem dni pred sprejetjem programa
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priprave lokacijskega načrta. Na prostorski konferenci se
pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj
ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega načrta
oziroma predvidene prostorske ureditve.
Priprava gradiva in pridobitev smernic za izdelavo predloga lokacijskega načrta
Načrtovalec bo na osnovi razpoložljive prostorske dokumentacije izdelal gradivo za pridobitev smernic za načrtovanje za izdelavo predloga lokacijskega načrta z opisom
predvidenih posegov.
Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, da mu
podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. S pozivom jim dostavi gradivo za pridobitev smernic
in program priprave.
Izdelava predloga lokacijskega načrta
Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in pridobljenih
smernic za načrtovanje bo načrtovalec pripravil predlog lokacijskega načrta.
2. Prostorska konferenca
Pripravljavec lokacijskega načrta skliče zbor prostorske konference najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo
lokacijskega načrta. Na prostorski konferenci se pridobijo in
uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne
skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega načrta oziroma
predvidene prostorske ureditve. Skliče jo županja, vodi pa
jo predstavnik oddelka za okolje in prostor na podlagi pooblastila županje.
Javna razgrnitev in obravnava predloga lokacijskega
načrta
Predlog lokacijskega načrta se javno razgrne za 30
dni. K predlogu se priloži tudi povzetek za javnost, izvleček
iz planskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko
ureditev, obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta ter
strokovne podlage in povzetek sektorskih aktov in predpisov,
ki so bili upoštevani pri izdelavi lokacijskega načrta.
O razgrnitvi ter kraju in času obravnave bo pripravljavec
javnost obvestil z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno
običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno
obravnavo.
Pripravljavec bo v času javne razgrnitve vodil zapisnik
o podanih pripombah in predlogih.
Načrtovalec se bo opredelil do priporočil, usmeritev
in legitimnih interesov izraženih na prostorski konferenci in
pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave.
O utemeljenosti pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo ob pomoči opredelitev načrtovalca
odločil županja, ki bo občinski svet seznanila s podanimi
pripombami in s svojimi stališči in kako se je do teh pripomb
opredelila.
Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta in
pridobitev mnenj
Na podlagi stališč, ki jih do pripomb in predlogov zavzame pripravljavec, izdela načrtovalec dopolnjen predlog
lokacijskega načrta.
Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, da podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta.
Hkrati jim pošlje tudi tiste dele dopolnjenega lokacijskega
načrta, ki se nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti.
Sprejem in objava lokacijskega načrta
Po pridobitvi mnenj pripravljavec posreduje v sprejem
občinskemu svetu dopolnjen predlog lokacijskega načrta,
h kateremu priloži svoja stališča skupaj s pripombami in
predlogi. Lokacijski načrt sprejme občinski svet z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
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IX. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
V primeru, ko je zaradi razlogov iz 32. člena Zurep-1
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) potrebna tretja javna razgrnitev in obravnava lokacijskega načrta, je treba pripraviti nov
program priprave lokacijskega načrta in opraviti nov postopek
njegove priprave.
V skladu z določili 28. člena ZUreP-1 je pred sprejemom
tega programa priprave dne 24. 1. 2007 županja Občine Slovenska Bistrica sklicala prostorsko konferenco z namenom,
da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni
interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj
ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta.
Datum ter kraj in čas zbora konference je županja objavila v
dveh sredstvih javnega obveščanja, in sicer dne 18. 1. 2007 v
tedniku Panorama in v dneh od 17.1. do 23. 1. 2007 na straneh
KTV Slovenska Bistrica.
Osebno so bili vabljeni nosilci urejanja prostora, ki so
navedeni v točki III. tega programa priprave. Predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti so bili
vabljeni preko sredstev javnega obveščanja.
Št. 3505-26/2006-16-1032
Slovenska Bistrica, dne 30. januarja 2007
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

TIŠINA
482.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
načinu opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini
Tišina

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in 16. člena Statuta Občine
Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet
Občine Tišina na 3. redni seji dne 26. 1. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
opravljanja gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini Tišina
1. člen
V Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Tišina (Uradni
list RS, št. 27/04) se besedilo 5. člena spremeni tako, da se
glasi:
»Občina Tišina zagotavlja opravljanje javne službe
z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava v smislu pete alineje prvega odstavka 6. člena in
54.–58. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93).«.
2. člen
V prvem odstavku 59. člena se besedilo: »Z denarno
kaznijo 200.000 tolarjev« zamenja z besedilom: »Z globo do
1.400 evrov«.
V drugem odstavku 59. člena pa se besedilo: »Z denarno
kaznijo 100.000 tolarjev« zamenja z besedilom: »Z globo do
400 evrov«.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
V 60. členu se besedilo: »Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev« zamenja z besedilom: »Z globo do 1.400 evrov«.
4. člen
V prvem odstavku 61. člena se besedilo: »Z denarno
kaznijo 200.000 tolarjev« zamenja z besedilom: »Z globo do
1.400 evrov«.
V drugem odstavku 61. člena se besedilo: »Z denarno
kaznijo 100.000 tolarjev« zamenja z besedilom: »Z globo do
400 evrov«.
V tretjem odstavku 61. člena se besedilo: »Z denarno
kaznijo 100.000 tolarjev« zamenja z besedilom: »Z globo do
400 evrov«.
5. člen
Besedilo 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V trenutku uveljavitve sprememb in dopolnitev tega
odloka je izvajalec javne službe iz 5. člena tega odloka, na
podlagi Pogodbe o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Tišina, sklenjene dne 11. 1. 2001, družba Saubermacher
– Komunala d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota, katere družbenik je Občina Tišina, kot pravni naslednik Občine
Murska Sobota.
Občinska uprava Občine Tišina izda izvajalcu javne službe v roku enega meseca od dneva veljavnosti tega odloka
upravno odločbo.
Občina Tišina in izvajalec javne službe skleneta v roku 15
dni od dokončnosti odločbe iz prejšnjega odstavka tega člena
Pogodbo o opravljanju gospodarske javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine
Tišina, s katero zaradi uveljavitve tega odloka nadomestita
pogodbo iz prvega odstavka tega člena.«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/07
Tišina, dne 29. januarja 2007
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

POPRAVKI
483.

Popravek Sklepa o imenovanju predsednika
in članov odbora Občinskega sveta Občine
Ivančna Gorica za kmetijstvo in gozdarstvo

Popravek
V Sklepu o imenovanju predsednika in članov odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 1-64/07 z dne 5. 1. 2007, se v 1. členu v drugem
odstavku pod točko 6 besedilo »Milena Vrhovac« popravi tako,
da se pravilno glasi »Milena Vrhovec«.
Št. 011-0021/2006
Ivančna Gorica, dne 30. januarja 2007
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

10 / 6. 2. 2007 /

Stran

1311

PREKLICI
486.

Preklic Odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih
javnih služb

Preklic
Preklicujemo objavo Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 13-559/04 z dne 12. 2.
2004.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

487.

Preklic Odloka o občinskih cestah

Preklic
Preklicujemo objavo Odloka o občinskih cestah, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 13-560/04 z dne 12. 2.
2004.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

VSEBINA
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.

455.
456.

457.
458.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Črni
gori
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

459.
1025
1025
1025
1026

MINISTRSTVA

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov
pravnih oseb za leto 2006
Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije
dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2006
Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine,
elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
Pravilnik o pogojih za opravljanje del zunaj Carinske uprave Republike Slovenije
Pravilnik o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala
o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za
opravljanje prevozov v cestnem prometu

USTAVNO SODIŠČE
Sklep o zavrnitvi pobude

460.

1026

1163

462.
463.

464.

1280

1280
1287

465.
466.

467.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Aneks št. 4 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi
časopisno-informativne, založniške in knjigotrške
dejavnosti

1292

1293
1293

OBČINE
461.

1110

Aneks št. 3 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi
grafične dejavnosti
Aneks št. 3 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi
celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti

468.

AJDOVŠČINA

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Ajdovščina

1294

BREŽICE

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelah
št. 787/50 in 787/51 v k. o. Šentlenart
Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra na parceli št. 787 k.o. Brežice

1294
1294

CELJE

Sklep o javni razgrnitvi predloga Občinskega lokacijskega načrta Inpos

ČRNOMELJ

Odlok o ustanovitvi novega naselja Rim
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Črnomelj

1294
1295
1295

DOBREPOLJE

Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega
dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na
območju Občine Dobrepolje

GORJE

Odlok o območju predkupne pravice Občine Gorje

1297
1297

Stran
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470.

471.

472.
473.
474.
475.

476.
477.
478.
479.

480.
481.

482.

483.

486.
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KUNGOTA

Ugotovitev Občinske volilne komisije, da je mandat
občinskega svetnika Občine Kungota prešel na
naslednjega kandidata

1297

MEŽICA

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 947/2, pot v izmeri 185 m2, k. o.
Mežica

VSEBINA
1298

MIRNA PEČ

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje območja
urejanja prostora na podlagi Programa priprave za
občinski lokacijski načrt Industrijska cona Dolenja
vas

OSILNICA

Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2007

1298
1299

PUCONCI

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks
v Občini Puconci za leto 2007
Sklep o ceni najemnine za najete grobove za leto
2007

ROGATEC

Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2007
Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2008

1301
1301
1301
1302
1304

SLOVENJ GRADEC

Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško
v plačni razred

1306
1307

SLOVENSKA BISTRICA

Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska
Bistrica jug 2
Program priprave lokacijskega načrta za Rekreacijsko-turistični center Trije kralji

1307
1308

TIŠINA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Tišina

1310

POPRAVKI

Popravek Sklepa o imenovanju predsednika in
članov odbora Občinskega sveta Občine Ivančna
Gorica za kmetijstvo in gozdarstvo

1310

PREKLICI

Preklic Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih
služb
Preklic Odloka o občinskih cestah

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 10/07
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

1311
1311

Sodni register
Sklepi o izbrisu po 33. členu Zakona o finančnem
poslovanju podjetij
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Izbrisi po 35. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Nova Gorica
Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Ustanovitve
Celje
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Slovenj Gradec
Spremembe
Celje
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Slovenj Gradec
Izbrisi
Ljubljana
Javni razpisi
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

757
757
757
757
758
758
761
763
763
763
763
763
765
768
769
769
769
770
771
771
772
781
785
786
786
788
788
788
788
791
793
795
796
810
812
812
813
814
814
815
815
816
817
817
817
818
819
819
819

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor mag. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2007 je 110,17 EUR · 26.400 SIT (brez davka), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 302,95 EUR · 72.600 SIT • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo
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