PRILOGA 6

NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD
DRUGIH DOHODKOV (105. þlen ZDoh-2)

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 DRUGEM DOHODKU
Datum
prejema
dohodka

Vrsta dohodka

Dohodek
(v EUR)

3. PODATKI O IZPLAýEVALCU
Ime in priimek oziroma
firma

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

Država

Davþna ali
identifikacijska
številka

4. OPROSTITEV PLAýILA AKONTACIJE DOHODNINE OD DRUGIH DOHODKOV (105. ýLEN
ZDoh-2) NA PODLAGI DOLOýB MEDNARODNE POGODBE O IZOGIBANJU DVOJNEGA
OBDAVýEVANJA DOHODKA
Podpisani uveljavljam oprostitev plaþila akontacije dohodnine od prejetih dohodkov (105. þlen ZDoh-2)
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) drugi dohodki (105. þlen ZDoh-2) ne pripadajo stalni poslovni enoti ali stalni bazi, ki jo imam
v Sloveniji.
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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.

V/Na _____________________, dne_________________
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__________________________
Podpis zavezanca

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
DOHODNINE OD DRUGIH DOHODKOV

NAPOVEDI

ZA

ODMERO

AKONTACIJE

Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov iz 105. þlena Zakona o dohodnini
(Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) vloži davþni zavezanec 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, 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.
Davþni zavezanec mora napoved vložiti v sedmih dneh od dneva prejema dohodka pri davþnem
organu.
VPISOVANJE PODATKOV O DRUGEM DOHODKU (2)
Zavezanec navede datum prejema dohodka v obliki (dd.mm.LLLL).
Davþni zavezanec navede v stolpcu »Vrsta dohodka« vrsto dohodka, ki ga je prejel, in sicer:
– nagrade,
– darila,
– dobitki v nagradnih igrah,
– kadrovske in druge štipendije,
– nadomestila, prejeta v zvezi z ustanovitvijo ali obremenitvijo pravice, in drugi dohodki, doseženi s
prenosom oziroma odstopom pravice na premoženju,
– ara, ki jo je prejel zavezanec ob sklenitvi pogodbe in je ne vrne stranki, ki ni izpolnila pogodbe,
– vsako nadomestilo, ki ga imetnik deleža prejme na podlagi lastniškega deleža iz 90. þlena ZDoh-2
v plaþniku, ki ne predstavlja zmanjšanja njegovega lastniškega deleža,
– drugi dohodki iz 8. toþke tretjega odstavka 105. þlena ZDoh-2.
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 na dan pridobitve dohodka.
Nagrade
Vpiše se znesek nagrad, razen nagrad in priznanj za izjemne dosežke na humanitarnem,
znanstvenoraziskovalnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali socialnem podroþju,
izplaþanih pod pogoji, ki so doloþeni v prvi, drugi in tretji alinei 1. toþke 107. þlena ZDoh-2.
Darila
Vpiše se vrednost daril, ki posamiþno presežejo 42 eurov.
Dobitki v nagradnih igrah
Vpiše se vrednost dobitkov v nagradnih igrah, ki niso igre na sreþo, kjer je potrebno doloþeno znanje,
spretnost ali nakljuþje, þe posamiþno presežejo 42 eurov.
Štipendije
Vpiše se znesek štipendije (kadrovske in druge), izplaþane za meseþno obdobje, osebi, ki je vpisana
kot uþenec, dijak ali študent za poln uþni ali študijski þas, za študij v Sloveniji, v delu, ki presega višino
minimalne plaþe, doloþene z zakonom, ki ureja minimalno plaþo, oziroma znesek štipendije, izplaþane
za študij v tujini, v delu, ki presega znesek minimalne plaþe, poveþane za 60 %. V davþno osnovo se
ne vštevajo prejemki v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem štipendistov (druga toþka tretjega
odstavka 39. þlena ZDoh-2), ki so v zvezi s poslovanjem štipenditorja, in povraþila stroškov v zvezi z
delom, ki ne presegajo zneskov, kakor jih doloþa vlada po 44. þlenu ZDoh-2.
.
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VPISOVANJE PODATKOV O IZPLAýEVALCU (3)
Davþni zavezanec vpiše podatke o izplaþevalcu (ime in priimek oziroma naziv, 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 drugih dohodkih v tabeli 2.
VPISOVANJE PODATKOV PRI UVELJAVLJANJU ZNIŽANJA OZIROMA OPROSTITVE PLAýILA
AKONTACIJE DOHODNINE OD DRUGIH DOHODKOV (105. ýLEN ZDoh-2) 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 znižanje oziroma oprostitev plaþila akontacije dohodnine od drugih dohodkov iz 105.
þlena ZDoh-2.
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. Vpiše se druga država pogodbenica in datum (dd.mm.LLLL) izdaje potrdila.
PRILOGE
Davþni zavezanec priloži ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje podatke o drugih dohodkih
(obvestilo o prejeti štipendiji iz tujine, in podobno).
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