PRILOGA 1
PODATKI O DAVýNEM ZAVEZANCU:

__________________________
(ime in priimek davþnega zavezanca - nerezidenta)

__________________________

(podatki o bivališþu: naselje, ulica, hišna številka)

__________________________
(poštna številka, ime pošte)

__________________________
(država)

Davþna številka

ZAHTEVEK
za zmanjšanje davþne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega
pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov

1. PODATKI O PLAýNIKU DAVKA
Ime in priimek oziroma
firma plaþnika

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

Davþna številka

2. PODATKI O PREJETEM DOHODKU IZ DRUGEGA POGOBENEGA RAZMERJA
Datum izplaþila dohodka
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Priloga

Dohodek
(v EUR)

Davþni odtegljaj
(v EUR)

3. PODATKI O DEJANSKIH STROŠKIH V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM DELA IN STORITEV
Razþlenitev dejanskih stroškov prevoza in
noþitve
Stroški prevoza

Znesek (v EUR)

Stroški noþitve

4. PODATKI O TRANSAKCIJSKEM (OSEBNEM) RAýUNU
Preveþ plaþani davþni odtegljaj mi vrnite na transakcijski (osebni) raþun, št.
-

*****
Priloge (popis raþunov, ki jih zavezanec prilaga k zahtevku):
1.
2.
3.
4.
5.

V/Na _____________________, dne___________________________________________
podpis zavezanca
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVKA ZA ZMANJŠANJE DAVýNE
OSNOVE OD DOHODKA IZ ZAPOSLITVE (IZ DRUGEGA POGODBENEGA
RAZMERJA) ZARADI UVELJAVLJANJA DEJANSKIH STROŠKOV
Zahtevek za uveljavitev dejanskih stroškov pri ugotavljanju davþne osnove za
dohodek iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) predloži nerezident, ki mu
je plaþnik davka izraþunal, odtegnil in plaþal davþni odtegljaj od dohodka iz drugega
pogodbenega razmerja po þetrtem odstavku 41. þlena in devetem odstavku 127.
þlena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljnjem besedilu: ZDoh2). Nerezident lahko poleg normiranih stroškov uveljavlja tudi uveljavlja dejanske
stroške prevoza in noþitve. Zahtevek vloži pri pristojnem davþnem organu v sedmih
dneh od dneva izplaþila dohodka.
VPISOVANJE PODATKOV O PLAýNIKU DAVKA (1)
Davþni zavezanec vpiše podatke o izplaþevalcu (ime in priimek oziroma firmo, sedež
oziroma naslov, davþno številko).
VPISOVANJE PODATKOV O PREJETEM DOHODKU IZ DRUGEGA POGODBENEGA
RAZMERJA (2)
Zavezanec vpiše »datum izplaþila dohodka« v obliki (dd.mm.LLLL).
V stolpec »dohodek (v EUR)« zavezanec vpiše znesek prejetega dohodka v EUR,
zaokroženo na dve decimalni mesti.
Znesek davka, ki ga je plaþnik odtegnil od dohodka iz zaposlitve iz drugega pogodbenega
razmerja zavezanec vpiše v stolpec »davþni odtegljaj (v EUR)«.
PODATKI O DEJANSKIH IZPLAýANIH STROŠKIH V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM DELA
IN STORITEV (3)
Vpiše se znesek dejanskih stroškov prevoza in noþitve, ki morajo biti izkazani s priloženimi
raþuni.
PODATKI O ŠTEVILKI TRANSAKCIJSKEGA (OSEBNEGA) RAýUNA (4)
Zavezanec vpiše številko transakcijskega (osebnega) raþuna, na katerega se mu nakaže
poraþun davþnega odtegljaja.
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