PRILOGA 11

NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DIVIDEND

1. PODATKI O ZAVEZANCU
Dav�na številka:

Ime in priimek: ………………………………………………………..
Podatki o prebivališ�u
(naselje, ulica, hišna številka, pošta): ……………………………………………………………
2. PODATKI O DIVIDENDAH
Datum
prejema
dividende

Vrsta dividende

Dividenda
(v SIT)

Tuji davek
(v SIT)

Država

Uveljavljam
oprostitev po
mednarodni
pogodbi
(odstavek, �len)

1.
2.
3.

3. PODATKI O IZPLA�EVALCU DIVIDEND
Firma

Sedež
(naselje, ulica, hišna številka, pošta)

Država

1.
2.
3.

*****

Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih zavezanec prilaga k napovedi):
1.
2.
3.

V/Na…………………….., dne……………….
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……………………………
Podpis zavezanca

Dav�na ali
identifikacijska
številka

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAPOVEDI ZA ODMERO DOHODNINE OD
DIVIDEND
Napoved za odmero dohodnine od dividend mora dav�ni zavezanec vložiti v 15 dneh od prejema
dividend pri dav�nem organu, kadar dividende izpla�a oseba, ki ni pla�nik davka. Pla�nik davka je v
skladu z 19. �lenom Zakona o dav�nem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno pre�iš�eno
besedilo, 96/05-ZRTVS-1 in 109/05; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-1) pravna oseba, združenje oseb,
ki je brez pravne osebnosti, ter fizi�na oseba, ki opravlja dejavnost, ki izpla�a dohodek, od katerega
se v skladu z ZDavP-1 ali zakonom o obdav�enju izra�unava, odteguje in pla�uje dav�ni odtegljaj.
VPISOVANJE PODATKOV O DIVIDENDAH (2)
Zavezanec vpiše »Datum prejema dividende« (dd.mm.LLLL).
Dav�ni zavezanec vpiše »Vrsto dividende«:
A. dividenda (tretji odstavek 79. �lena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno
pre�iš�eno besedilo in 115/05; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-1));
B. dividendam podobni dohodki (1. to�ka �etrtega odstavka in peti odstavek 79. �lena ZDoh-1):
1. dobi�ek ali rezerve pla�nika, ki se delijo v zvezi z udeležbo v pla�niku ob prenehanju
pla�nika ali ob izklju�itvi ali izstopu imetnika lastniškega deleža iz pla�nika;
2. zmanjšanje lastniškega deleža v okviru zmanjšanja osnovnega kapitala pla�nika, �e ima
pla�nik dobi�ek ali presežek, ki ni bil razdeljen;
3. dobi�ek, ki se razdeli v zvezi z dolžniškimi vrednostnimi papirji, ki zagotavljajo udeležbo v
dobi�ku pla�nika;
4. obresti, pla�ane v zvezi z zamenljivimi obveznicami;
5. denarno dopla�ilo pri zamenjavi deleža v okviru zamenjave kapitalskih deležev, združitev
in delitev, kakor so opredeljene v zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb za
namene obdav�itve pri zamenjavi kapitalskih deležev in za namene obdav�itve pri
združitvah in delitvah;
6. izpla�ana vrednost delnic ali deležev pri odsvojitvi delnic ali deležev v okviru pridobivanja
lastnih delnic oziroma deležev družbe, razen kadar družba pridobiva lastne delnice prek
borze;
C. nadomestila (2. to�ka �etrtega odstavka in šesti odstavek 79. �lena ZDoh-1):
1. zagotavljanje proizvodov in storitev imetniku deleža, po ceni, nižji od primerljive tržne
cene;
2. odpis dolga imetniku deleža ali njegovemu družinskemu �lanu; velja, da je dolg ali
preostali del dolga odpisan, �e imetnik deleža ali njegov družinski �lan vsako leto od
nastanka dolga ne odpla�a dogovorjene obveznosti in v vsakem primeru vsaj 20 %
vrednosti celotnega dolga;
3. drugi dohodki z naravo bonitet v skladu s 27. �lenom ZDoh-1, ki jih prejme imetnik deleža
ali njegov družinski �lan na podlagi lastniškega deleža;
4. druga nadomestila;
D. dohodek, dosežen na podlagi delitve �istega dobi�ka vzajemnega sklada ali delitve prihodkov
vzajemnega sklada, razen dohodka, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve prihodkov
vzajemnega sklada v obliki obresti (3. to�ka �etrtega odstavka 79. �lena ZDoh-1).
V stolpec »Dividende (v SIT)« se vpiše znesek dividend v tolarjih brez stotinov. Pridobljene dividende
v tuji valuti se prera�unajo v tolarje po srednjem te�aju Banke Slovenije na dan pridobitve dividend.
�e je bil od dividend pla�an davek v tujini, se vpiše v stolpec »Tuji davek (v SIT)« znesek tujega
davka v tolarjih brez stotinov. Znesek tujega davka v tuji valuti se prera�una v tolarje po srednjem
te�aju Banke Slovenije na dan pridobitve dividende. Kadar dav�ni zavezanec uveljavlja odbitek davka,
pla�anega v tujini, so sestavni del napovedi tudi ustrezna dokazila glede dav�ne obveznosti izven
Slovenije, zlasti o znesku davka, pla�anega v tujini, o osnovi za pla�ilo davka in o tem, da je znesek
davka, pla�an v tujini, dokon�en in dejansko pla�an.
V stolpec »Država« se vpiše država, v kateri je bil dohodek dosežen.
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V stolpec »Uveljavljam oprostitev po mednarodni pogodbi (odstavek, �len)« se vpiše številka
odstavka in �lena mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdav�evanja dohodka, sklenjeno med
Republiko Slovenijo in državo, v kateri je bil dohodek dosežen, na podlagi katere dav�ni zavezanec
rezident uveljavlja oprostitev pla�ila dohodnine.
VPISOVANJE PODATKOV O IZPLA�EVALCU (3)
Dav�ni zavezanec vpiše podatke o izpla�evalcu (ime in priimek oziroma naziv, naslov oziroma sedež,
država in dav�na številka izpla�evalca). �e izpla�evalcu ni dodeljena dav�na številka po ZDavP-1 in
po Zakonu o dav�ni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno pre�iš�eno besedilo in 59/05 – odl. US),
se navede številka, ki se uporablja za dav�ne namene v državi rezidentstva izpla�evalca dohodka
(dav�na številka ali druga identifikacijska številka). Podatek o tej številki ni obvezen.
Dav�ni zavezanec vpisuje podatke o izpla�evalcih, kadar je teh ve�, v enakem zaporedju, kakor so
vpisani podatki o dividendah v tabeli v to�ki 2.
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