PRILOGA 3

NAPOVED
ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA
IZ DEJAVNOSTI (ugotavljanje davþne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov)
za obdobje od ……………. do …………… 200….
1. 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: ________________________
Naslov obrata oziroma poslovanja: _______________________
Vrsta dejavnosti: _______________________________

2. PODATKI O PRIHODKU, DOSEŽENEM PRI OSEBI, KI NI PLAýNIK DAVKA
Zneski v EUR
PRIHODEK
Vrsta prihodka (ustrezno oznaþiti):
 prihodek, dosežen z opravljanjem kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti
na kmetiji
 prihodek, dosežen z izdelavo ali prodajo izdelkov domaþe in umetnostne obrti, za
katere je pridobljeno veljavno pozitivno mnenje pristojne komisije Obrtne zbornice
Slovenije
 prihodek, dosežen z opravljanjem drugih dejavnosti.
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3. UVELJAVLJANJE UGODNOSTI PO ZDoh-2 (USTREZNO OZNAýITI):

Ƒ Zahtevam odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, po stopnji ....... %.
Ƒ Izjavljam, da sem rezident Slovenije, samostojno opravljam specializirani poklic

(navesti: ______________________________) na podroþju kulturne dejavnosti in sem vpisan v
razvid samozaposlenih v kulturi (navesti: _______________________________), nimam
sklenjenega delovnega razmerja in ne opravljam druge dejavnosti, zato uveljavljam zmanjšanje
davþne osnove od dohodka iz dejavnosti v višini 15 % prihodkov.
Ƒ Izjavljam, da sem rezident Slovenije, samostojno opravljam novinarski poklic
(navesti: ______________________________) in sem vpisan v razvid samostojnih novinarjev
(navesti: ______________________________, nimam sklenjenega delovnega razmerja in ne
opravljam druge dejavnosti, zato uveljavljam zmanjšanje davþne osnove od dohodka iz dejavnosti
v višini 15 % prihodkov.

4. OPROSTITEV PLAýILA AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI NA
PODLAGI DOLOýB MEDNARODNE POGODBE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVýEVANJA
DOHODKA
Podpisani uveljavljam oprostitev plaþila akontacije dohodnine od prejetih dohodkov iz dejavnosti na
podlagi _____ odstavka ____ þlena Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja
dohodka med Republiko Slovenijo in _______________________ in potrjujem, da:
a) sem rezident _____________ v smislu doloþb Mednarodne pogodbe o izogibanju
dvojnega obdavþevanja med Republiko Slovenijo in _____________,
b) dohodki, doseženi z opravljanjem dejavnosti, ne pripadajo poslovni enoti ali stalni bazi, ki
jo imam v Republiki Sloveniji.
Prilagam potrdilo o rezidentstvu, ki ga je izdal pristojni organ ___________________________, dne
___________, iz katerega je razvidno, da sem rezident _____________ v smislu doloþb Mednarodne
pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka med Republiko Slovenijo in
____________________________.

V/Na……………………………., dne …………….

MF-DURS obr. DOHDEJ št. 1

…………………………
podpis zavezanca

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAPOVEDI ZA ODMERO AKONTACIJE
DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (ugotavljanje davþne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov)
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davþne osnove z
upoštevanjem normiranih odhodkov), izpolnjujejo samo davþni zavezanci, ki ugotavljajo davþno
osnovo od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov.
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, vloži davþni zavezanec pri
davþnem organu, kadar dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti, izplaþa oseba, ki ni
plaþnik davka v Republiki Sloveniji. 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.
Napoved je treba vložiti pri davþnem organu do 15. v mesecu za prihodke, dosežene v preteklem
trimeseþju. Prvo trimeseþje je obdobje januar–marec, drugo trimeseþje april–junij, tretje trimeseþje
julij–september in þetrto trimeseþje oktober–december.
VPISOVANJE PODATKOV O PRIHODKU, DOSEŽENEM PRI OSEBI, KI NI PLAýNIK DAVKA (2)
Vpišejo se prihodki, doseženi z opravljanjem dejavnosti pri osebi, ki ni plaþnik davka, v trimeseþnem
obdobju. V skladu z drugim odstavkom 49. þlena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06; v
nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) se pri ugotavljanju davþne osnove upoštevajo prihodki ob njihovem
plaþilu.
Zavezanec ustrezno oznaþi vrsto doseženega prihodka.
Zavezancu, ki ugotavlja davþno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, se upoštevajo
normirani odhodki v višini 25 % ustvarjenih prihodkov, razen, þe zavezanec, ki ugotavlja davþno
osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, prihodke doseže z:
x opravljanjem kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali
x izdelavo ali prodajo izdelkov domaþe in umetnostne obrti, za katere ima veljavno pozitivno
mnenje Obrtne zbornice Slovenije. V teh primerih se upoštevajo normirani odhodki v višini 70
% ustvarjenih prihodkov.
VPISOVANJE PODATKOV O UVELJAVLJANJU UGODNOSTI PO ZDoh-2 (3)
Davþni zavezanec oznaþi, þe želi uveljavljati ugodnosti iz šestega odstavka 128. þlena ZDoh-2 in iz
prvega in drugega odstavka 113. þlena ZDoh-2.
Davþni zavezanec, ki ugotavlja davþno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, ima pravico do
znižane stopnje akontacije dohodnine, in sicer tako da se mu lahko upoštevata splošna olajšava ter
posebna olajšava za vzdrževane družinske þlane, vendar le þe mu za posamezno davþno leto te
olajšave niso bile upoštevane pri izraþunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga
izplaþa glavni delodajalec, ali je bilo na ta naþin upoštevanih manj kot 5/12 teh olajšav.
Davþnemu zavezancu, ki davþno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, se lahko akontacija
dohodnine od dohodkov iz te dejavnosti izraþuna po povpreþni stopnji, doloþeni v tretjem odstavku
128. þlena ZDoh-2.
ýe zavezanec rezident Slovenije, ki samostojno opravlja specializirani poklic na podroþju kulturne
dejavnosti, znaþilen samo za podroþje kulturne dejavnosti, in je vpisan v razvid samozaposlenih v
kulturi, nima sklenjenega delovnega razmerja in ne opravlja druge dejavnosti, ima pravico do
uveljavljanja dodatne olajšave v višini 15 % prihodkov, þe oceni, da bo v davþnem letu izpolnil pogoje
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za olajšavo. Olajšava v višini 15 % prihodkov se prizna samo za prihodke do zneska 25.000 eurov v
davþnem letu.
ýe zavezanec rezident Slovenije, ki samostojno opravlja novinarski poklic in je vpisan v razvid
samostojnih novinarjev, nima sklenjenega delovnega razmerja in ne opravlja druge dejavnosti, ima
pravico do uveljavljanja dodatne olajšave v višini 15 % prihodkov, þe oceni, da bo v davþnem letu
izpolnil pogoje za olajšavo. Olajšava v višini 15 % prihodkov se prizna samo za prihodke do zneska
25.000 eurov v davþnem letu.
VPISOVANJE PODATKOV OB UVELJAVLJANJU OPROSTITVE PLAýILA AKONTACIJE
DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI, NA PODLAGI DOLOýB MEDNARODNE
POGODBE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVýEVANJA DOHODKA (4)
Davþni zavezanec nerezident vpiše številko odstavka in þlena iz mednarodne pogodbe o izogibanju
dvojnega obdavþevanja dohodka, sklenjene med Republiko Slovenijo in drugo državo, na podlagi
katere uveljavlja oprostitev plaþila akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem
dejavnosti.
Zavezanec nerezident mora k napovedi priložiti potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge
države pogodbenice, iz katerega je razvidno, da je zavezanec rezident te druge države v smislu
doloþb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka med Republiko Slovenijo
in to drugo državo. Vpišeta se druga država pogodbenica in datum (dd.mm.LLLL) izdaje potrdila.
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