PRILOGA 2

NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD
DOHODKA IZ ZAPOSLITVE (DOHODEK IZ DRUGEGA
POGODBENEGA RAZMERJA)
1. PODATKI O ZAVEZANCU REZIDENTU

Davþna številka:

Ime in priimek: ………………………………………………………..
Podatki o prebivališþu
(naselje, ulica, hišna številka, pošta): …………………………………………………………
2. PODATKI O DOHODKU IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA
Datum prejema
dohodka

Vrsta dohodka

Dohodek
(v EUR)

Uveljavljam
dejanske
stroške
(DA/NE)

Razþlenitev dejanskih stroškov prevoza in noþitve (opis)

Znesek dejanskih
stroškov
(v EUR)

Znesek (v EUR)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. PODATKI O IZPLAýEVALCU
Ime in priimek oziroma
firma

Naslov oziroma sedež
(naselje, ulica, hišna številka, pošta)

Država

Davþna ali
identifikacijska
številka

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

V/Na _____________________, dne_________________
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__________________________
Podpis zavezanca

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAPOVEDI ZA ODMERO
DOHODNINE OD DOHODKA IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA

AKONTACIJE

Obrazec za napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja
izpolnijo samo rezidenti Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Slovenije).
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja vloži davþni
zavezanec rezident pri davþnem organu, kadar ta dohodek izplaþa oseba, ki ni plaþnik davka. Plaþnik
davka je v skladu z 58. þlenom Zakona o davþnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem
besedilu: ZDavP-2) pravna oseba, združenje oseb, vkljuþno z družbo civilnega prava, ki je brez
pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ,
ki izplaþa dohodek, od katerega se v skladu z ZDavP-2 ali zakonom o obdavþenju izraþunava,
odteguje in plaþuje davþni odtegljaj.
Davþni zavezanec rezident mora pri davþnem organu vložiti napoved do desetega dne v mesecu za
dohodke, prejete v preteklem mesecu, pri davþnem organu.
VPISOVANJE PODATKOV O DOHODKU IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA (2)
Davþni zavezanec vpiše vrsto dohodka iz drugega pogodbenega razmerja:
– dohodek za opravljeno delo ali storitev,
– dohodek, prejet za stvaritev avtorskega dela, in dohodek za izvedbo avtorskega ali
folklornega dela, ne glede na vrsto pogodbe.
Zavezanec vpiše znesek dohodka v eurih, zaokroženo na dve decimalni mesti. Pridobljeni dohodek v
tuji valuti se preraþuna v eure po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije. Preraþun se opravi na dan
pridobitve dohodka.
ýe davþni zavezanec poleg 10 % normiranih stroškov uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in
noþitve, to ustrezno oznaþi v napovedi. Dejanski stroški prevoza in noþitve se priznajo na podlagi
dokazil najveþ do višine, ki je doloþena s predpisom vlade iz 44. þlena zakona o dohodnini ( Uradni list
RS, št. 117/06, v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2).
Znesek dejanskih stroškov se vpiše v eurih, zaokroženo na dve decimalni mesti. Dejanski stroški v
tuji valuti se preraþunajo v eure po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije na dan nastanka stroškov.
VPISOVANJE PODATKOV O IZPLAýEVALCU (3)
Davþni zavezanec vpiše podatke o izplaþevalcu (ime in priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež,
država in davþna številka izplaþevalca). ýe izplaþevalcu ni dodeljena davþna številka po ZDavP-2 in
po Zakonu o davþni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – UPB1, 59/05 – odl. US in 114/06), se navede
številka, ki se uporablja za davþne namene v državi rezidentstva izplaþevalca dohodka (davþna
številka ali druga identifikacijska številka). Podatek o tej številki ni obvezen.
Davþni zavezanec vpisuje podatke o izplaþevalcih, kadar je teh veþ, v enakem zaporedju, kakor so
vpisani podatki o dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja v tabeli 2.
PRILOGE
Davþni zavezanec priloži ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje podatke o dohodku iz zaposlitve iz
drugega pogodbenega razmerja (pogodba o avtorskem delu, pogodba o delu in podobno).
Ob uveljavljanju dejanskih stroškov mora davþni zavezanec k napovedi priložiti dokazila o nastanku
dejanskih stroškov (raþuni in podobno).
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