PRILOGA 5

NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA
IZ PRENOSA PREMOŽENJSKE PRAVICE

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: ..............................................................................

2. PODATKI O DOHODKU IZ PRENOSA PREMOŽENJSKE PRAVICE
Datum
prejema
dohodka

Šifra vrste dohodka

Dohodek
(v EUR)

Zavezanec je avtor, izvajalec,
izumitelj ali druga oseba, ki
ustvari predmet premoženjske
pravice
(ustrezno oznaþiti)

1.

Da

Ne

2.

Da

Ne

3.

Da

Ne

4.

Da

Ne

5.

Da

Ne
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3. PODATKI O IZPLAýEVALCU DOHODKA
Ime in priimek ali firma

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

Država

Davþna ali
identifikacijska
številka

1.
2.
3.
4.
5.

4. ZNIŽANJE OZIROMA OPROSTITEV PLAýILA AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ
PRENOSA PREMOŽENJSKE PRAVICE NA PODLAGI DOLOýB MEDNARODNE POGODBE O
IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVýEVANJA DOHODKA
Podpisani uveljavljam znižanje oziroma oprostitev plaþila akontacije dohodnine od prejetih dohodkov
iz prenosa premoženjske pravice 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) dohodek iz prenosa premoženjske pravice ne pripada stalni poslovni enoti ali stalni bazi, ki
jo imam v Republiki Sloveniji;
c) mi na dan izplaþila dohodka iz prenosa premoženjske pravice pripada znesek izplaþanega
dohodka iz prenosa premoženjske pravice.
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 ________________.
*****
Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih zavezanec prilaga k napovedi):
1.
2.
3.
4.
5.

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

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAPOVEDI ZA ODMERO
DOHODNINE OD DOHODKA IZ PRENOSA PREMOŽENJSKE PRAVICE

AKONTACIJE

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice mora davþni
zavezanec vložiti v 15 dneh od prejema dohodka iz prenosa premoženjske pravice pri davþnem
organu, kadar dohodek iz prenosa premoženjske pravice izplaþa oseba, ki ni plaþnik davka. Plaþnik
davka je v skladu z 58. þlenom Zakona o davþnem postopku (Uradni list RS, 117/06, v nadaljnjem
besedilu: ZDavP-2) pravna oseba oziroma združenje oseb, vkljuþno z družbo civilnega prava po tujem
pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik 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, ali oseba, ki ta dohodek izplaþa, vendar je ne
bremeni, v skladu s sedmim odstavkom tega þlena.

VPISOVANJE PODATKOV O DOHODKU IZ PRENOSA PREMOŽENJSKE PRAVICE (2)
Davþni zavezanec vpiše v stolpec »Datum prejema dohodka« v obliki (dd.mm.LLLL).
Davþni zavezanec navede v stolpcu »Šifra vrste dohodka« šifro, ki se nanaša na posamezno vrsto
dohodka, doseženega z odstopom uporabe oziroma izkorišþanja ali z odstopom pravice do uporabe
oziroma pravice do izkorišþanja, in sicer:
(1) iz naslova materialne avtorske pravice in materialne pravice izvajalca,
(2) iz naslova izuma, videza izdelka, znaka razlikovanja, tehniþne izboljšave, naþrta, formule,
postopka, podobne pravice oziroma podobnega premoženja in informacij glede industrijskih,
komercialnih ali znanstvenih izkušenj, ne glede na to, ali so zavarovani po zakonu,
(3) iz naslova osebnega imena, psevdonima ali podobe.
V stolpec »Dohodek (v EUR)« se 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 na dan
pridobitve dohodka.
Davþni zavezanec ustrezno obkroži »da« ali »ne«, glede na to, ali je/ni avtor, izvajalec, izumitelj ali
druga oseba, ki ustvari predmet premoženjske pravice.
Normirani stroški se ne priznajo imetniku premoženjske pravice, ki ni avtor, izvajalec, izumitelj ali
druga oseba, ki ustvari predmet premoženjske pravice.
Normirani stroški se tudi ne priznajo, þe gre za odstop uporabe oziroma izkorišþanja ali odstop pravice
do uporabe oziroma pravice do izkorišþanja osebnega imena, psevdonima ali podobe.
VPISOVANJE PODATKOV O IZPLAýEVALCU DOHODKA (3)
Davþni zavezanec vpiše podatke o izplaþevalcu (ime in priimek ali firma, naslov oziroma sedež,
država in davþna številka). 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 davþni številki ni obvezen.
Davþni zavezanec vpisuje podatke o izplaþevalcih, kadar je teh veþ, v enakem zaporedju, kakor so
vpisani podatki o dohodkih v tabeli v toþki 2.
VPISOVANJE PODATKOV PRI UVELJAVLJANJU ZNIŽANJA OZIROMA OPROSTITVE PLAýILA
AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ PRENOSA PREMOŽENJSKE PRAVICE NA
PODLAGI DOLOýB MEDNARODNE POGODBE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVýEVANJA
DOHODKA (4)
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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 znižanje oziroma oprostitev plaþila akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa
premoženjske pravice.
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. Zavezanec navede državo pogodbenico in datum (dd.mm.LLLL) izdaje potrdila.
PRILOGE
Davþni zavezanec priloži ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje podatke v zvezi z dohodkom iz
prenosa premoženjskih pravic (pogodba o uporabi materialne avtorske pravice, obvestilo o prejetem
tovrstnem dohodku iz tujine, potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge države
pogodbenice in podobno).
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