PRILOGA 6

Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________
PODATKI V ZVEZI S POKRIVANJEM DAVýNE IZGUBE
Za obdobje od ____________ do ____________
PODATEK POD ZAP. ŠT. 15.1 OBRAýUNA
Zneski v tolarjih brez stotinov

Davþno obdobje
1

Nepokrita davþna
izguba iz
preteklih davþnih
obdobij
2

Sprememba višine
davþne izgube zaradi
odloþbe v postopku
nadzora
3

Skupaj nepokrita
davþna izguba
4=2+3

Pokrivanje
davþne izgube v
dav. obdobju n
5

n-7
n-6
n-5
n-4
n-3
n-2
n-1
n
Skupaj
n: Obdobje, za katero se sestavlja davþni obraþun.
V siva polja se podatki ne vpisujejo.

_________________________________
Kraj in datum
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___________________________________
Podpis zavezanca

Ostanek nepokrite
davþne izgube
6=4–5

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 zadeva 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 zadevajo 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.11

