PRILOGA 8

NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI NA DENARNE
DEPOZITE PRI BANKAH IN HRANILNICAH USTANOVLJENIH V
SLOVENIJI TER V DRUGIH DRŽAVAH ýLANICAH EU,
DOSEŽENIH V LETU _____
1. PODATKI O ZAVEZANCU

Davþna številka:

Ime in priimek: ………………………………………………………...................................................
Podatki o prebivališþu
(naselje, ulica, hišna številka, pošta): …………….........………………………………………………
2. PODATKI O OBRESTIH IN IZPLAýEVALCIH OBRESTI

Znesek obresti
(v EUR)

Tuji davek
(v EUR)

Država

.
Naziv banke
oziroma
hranilnice

Naslov banke
oziroma hranilnice
(naselje, ulica, hišna
številka, pošta)

Davþna številka
banke oziroma
hranilnice

1.

2.

3.

4.

5.

6.
SKUPAJ:

Opombe (morebitna dodatna pojasnila v zvezi z napovedanimi dohodki):

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
OBRESTI NA DENARNE DEPOZITE PRI BANKAH IN HRANILNICAH USTANOVLJENIH V
SLOVENIJI TER DRUGIH DRŽAVAH ýLANICAH EU, DOSEŽENIH V LETU _______
Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah,
ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, ter pri bankah in hranilnicah drugih držav þlanic EU, mora
davþni zavezanec rezident vložiti do 28. februarja tekoþega leta za preteklo leto pri davþnem uradu.
Napovedi ni treba vložiti davþnemu zavezancu rezidentu, þigar skupni znesek obresti na denarne
depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, ter pri bankah in
hranilnicah drugih držav þlanic EU, dosežen v davþnem letu, ne presega zneska 1.000 eurov.
VPISOVANJE PODATKOV O OBRESTIH IN IZPLAýEVALCIH OBRESTI (2)
V stolpec »Znesek obresti (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.
ýe je bil od obresti plaþan davek v tujini, se stolpcu »Tuji davek (v EUR)« navede znesek tujega
davka v eurih, zaokroženo na dve decimalni mesti. Znesek tujega davka v tuji valuti se preraþuna v
eure po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije na dan pridobitve obresti. Kadar davþni zavezanec
uveljavlja odbitek davka, plaþanega v tujini, so sestavni del napovedi tudi ustrezna dokazila glede
davþne obveznosti izven Slovenije, zlasti o znesku davka, plaþanega v tujini, o osnovi za plaþilo davka
in o tem, da je znesek davka, plaþan v tujini, dokonþen in dejansko plaþan.
V stolpec »Država« se vpiše država, v kateri je bil dohodek dosežen.
Davþni zavezanec navede podatke o izplaþevalcu (naziv banke oziroma hranilnice, naslov banke
oziroma hranilnice, državo in davþno številko izplaþevalca). ýe izplaþevalcu ni dodeljena davþna
številka po ZDavP-2 in po Zakonu o davþni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno preþišþeno
besedilo, 59/05 – odl. US in 114/06), se navede številka, ki se uporablja za davþne namene v državi
rezidentstva izplaþevalca dohodka. Podatek o tej številki ni obvezen.
PRILOGE
Davþni zavezanec priloži ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje podatke o doseženih dohodkih
(primeroma obvestilo o prejetem dohodku iz naslova obresti iz tujine, potrdilo o plaþanem davku v
tujini in podobno). Davþni zavezanec ne priloži obvestila o obrestih na denarne depozite, ki ga je prejel
od bank in hranilnic, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji.
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