PRILOGA 11

Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________
PODATKI V ZVEZI S POVEýANJEM DAVKA ZARADI SPREMEMB ODBITKA TUJEGA DAVKA (130. þlen ZDoh1)
Za obdobje od _______________ do ___________________
PODATEK POD ZAP. ŠT. 19 OBRAýUNA

Zneski v tolarjih brez stotinov

Obdobje odbitka tujega davka
1

Priznani odbitek v obdobju
odbitka tujega davka
2

Možni odbitek tujega davka ob
upoštevanju sprememb*
3

Poveþanje davka
4=2–3

Skupaj

*Ponovni izraþun možnega odbitka tujega davka se opravi na obrazcu Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka z oznako PONOVNI PRERAýUN, ki
je priloga temu obrazcu.
V siva polja se podatki ne vpisujejo.

___________________________________
(kraj in datum)

MF-DURS obr. DOHDEJ št.12

________________________
(podpis zavezanca)

METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 11
PODATKI V ZVEZI S POVEýANJEM DAVKA
ZARADI SPREMEMB ODBITKA TUJEGA DAVKA
(zap. št. 19 obraþuna)
Obrazec Podatki v zvezi s poveþanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka se
izpolnjuje, þe ima zavezanec vpisan podatek pod zap. št. 19 obrazca Davþni obraþun akontacije
dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti. Zavezanec mora v obdobju, ko so
nastopile spremembe (zlasti vraþila) tujega davka, poveþati davek za znesek, ki je enak razliki
med priznanim odbitkom in odbitkom, ki bi bil možen, þe bi se sprememba upoštevala.
Obrazec Podatki v zvezi s poveþanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka se izpolnjuje
v tolarjih brez stotinov.
Stolpec 1 – Obdobje odbitka tujega davka
Vpiše se davþno obdobje, v katerem je zavezanec uveljavljal odbitek tujega davka, pri katerem je
v tem davþnem obdobju nastopila sprememba. Davþno obdobje se vpiše v obliki LLLL ali v obliki
DD.MM.LL-DD.MM.LL.
Stolpec 2 – Priznani odbitek v obdobju odbitka tujega davka
Vpiše se podatek iz stolpca 12 obrazca Podatki o odbitku tujega davka, izpolnjenega za davþno
obdobje, v katerem je zavezanec uveljavljal odbitek tujega davka, pri katerem je v tem davþnem
obdobju nastopila sprememba. ýe je zavezanec predhodno že poveþal davek zaradi sprememb
odbitka tujega davka, se pri izpolnjevanju obrazca Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka kot
priloge k temu obrazcu upošteva podatek iz zadnjega predloženega preraþuna.
Stolpec 3 – Možni odbitek tujega davka ob upoštevanju sprememb
Vpiše se podatek o odbitku tujega davka, ki bi bil možen, þe bi se sprememba upoštevala v
davþnem obdobju, ko je zavezanec uveljavljal odbitek tujega davka. Za pridobitev navedenega
podatka je treba narediti ponoven preraþun uveljavljanja pravice do odbitka na obrazcu Podatki v
zvezi z odbitkom tujega davka, kjer se podatek, ki je predmet spremembe, ustrezno popravi
(popravek se ustrezno oznaþi – npr. z drugo barvo), druge postavke pa se ustrezno preraþunajo.
Obrazec Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka, v katerem je opravljen ponovni preraþun, se v
desnem zgornjem kotu oznaþi z oznako PONOVNI PRERAýUN. ýe je zavezanec predhodno že
poveþal davek zaradi sprememb odbitka tujega davka, izhaja iz zadnjega predloženega
preraþuna. V tem primeru doda oznaki PONOVNI PRERAýUN oznako (ZADNJI PRERAýUN V
OBDOBJU__________), kjer vpiše obdobje, ko je zadnjiþ poveþal davek zaradi spremembe
odbitka tujega davka za obdobje iz stolpca 1.
Stolpec 4 – Poveþanje davka
Vpiše se razlika med zneskom v stolpcu 2 in zneskom v stolpcu 3 za posamezno obdobje.
Seštevek stolpca 4 mora biti enak znesku pod zap. št. 19 obrazca Davþni obraþun akontacije
dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti.
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