PRILOGA 7

Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________
PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA INVESTIRANJE (1. odst. 47. þl. ZDoh-1)
Za obdobje od ____________ do ____________
PODATEK POD ZAP. ŠT. 15.2 OBRAýUNA

Zneski v toilarjih brez stotinov

Davþno
obdobje
1

30 odstotkov
investiranega
zneska tekoþega
obdobja
2

Neizkorišþeni
del dav. ol.
preteklega obd.
3

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

Sprememba
neizkorišþenega
dela dav. ol. iz
preteklega obd.
zaradi
spremembe po
odloþbi
5

Poveþanje
dav. ol.
zaradi
nadaljevanja
opravljanja
dejavnosti
6

Skupaj
neizkorišþeni del
davþne olajšave
7 = 3 – 4+ 5 + 6

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

Korišþenje
davþne
olajšave v
letu n
8

Neizkorišþeni
del dav. ol.
9=2+7–8

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 zadeva 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 (1. odst. 38. þl. 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 – 30 odstotkov investiranega zneska tekoþega obdobja
Vpiše se 30 odstotkov investiranega zneska v opremo, razen v osebna motorna vozila, 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
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 3. in 4. odst. 47. þl. 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, zadevajo davþna obdobja od n-6 do n-1 in še niso bile vkljuþene v
prilogo 8 za pretekla obdobja.
Stolpec 6 – Poveþanje davþne olajšave zaradi nadaljevanja opravljanja dejavnosti
ýe dejavnost nadaljuje drug zasebnik ob izpolnjevanju pogojev iz 1. tþ. 4. odst. in 7. odst. 38. þl.
ZDoh-1, v skladu s 5. odst. 47. þl. ZDoh-1 velja, da je olajšavo prevzela nova oseba pod pogoji, kakor
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þe odtujitve sploh ne bi bilo. V stolpec 6 se vpiše znesek prevzete davþne olajšave, vkljuþno z
neizkorišþenim delom davþne olajšave iz preteklih obdobij.
Stolpec 7 – Skupaj neizkorišþeni del davþne olajšave
Vpiše se seštevek stolpcev 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 seštevek stolpcev 2 in 7, od katerega se odšteje znesek v stolpcu 8.
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