Priloga 1

OBRAýUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
Za obdobje od ……… do ………….
Zavezanec za davek: ……………………………………………………………………………
Sedež oziroma kraj poslovanja: ………………………………………………………………..
Davþna številka: ………………. ……………………

Matiþna številka: …………………...

Vrsta dejavnosti (po SKD): šifra: ……………………; naziv: ……………………………….
Vrsta pretežne dejavnosti: šifra: …………………….; naziv: ……………………………….
Davþni obraþun zavezanca rezidenta (oznaþite z obkrožitvijo): DA
Davþni obraþun zavezanca nerezidenta, za dobiþek poslovne enote (oznaþite z obkrožitvijo): DA
Davþni obraþun zavezanca iz 9. þlena ZDDPO-2 (oznaþite z obkrožitvijo): DA
Davþni obraþun zavezanca iz 61. þlena ZDDPO-2 (oznaþite z obkrožitvijo): DA
Davþni zavezanec opravlja poslovanje med povezanimi osebami po 16. þlenu ZDDPO-2 (obkrožite
ustrezno): DA

NE

Davþni zavezanec opravlja poslovanje med povezanimi osebami rezidenti po 17. þlenu ZDDPO-2
(obkrožite ustrezno): DA

NE

Davþni zavezanec opravlja poslovanje med povezanimi osebami rezidenti po 17. þlenu ZDDPO-2
in mora v skladu s šestim odstavkom 17. þlena ZDDPO-2 prilagajati davþno osnovo (obkrožite
ustrezno): DA

NE

Davþni zavezanec prejema ali daje posojila ali izkazuje obresti s povezanimi osebami iz 16. þlena
ZDDPO-2 (obkrožite ustrezno): DA

NE

Davþni zavezanec prejema ali daje posojila ali izkazuje obresti s povezanimi osebami rezidenti iz
17. þlena ZDDPO-2 in mora v skladu s šestim odstavkom 19. þlena ZDDPO-2 prilagajati davþno
osnovo (obkrožite ustrezno): DA

NE

Davþni zavezanec je uporabnik ekonomske cone (oznaþite z obkrožitvijo): DA
–

številka in datum izdaje odloþbe, davþni urad: ………………………………………………..

–

navedeni obraþun zadeva (vpišite ustrezno številko v skladu z metodologijo): ……

Obdavþenje v skupini (obkrožite ustrezno in izpolnite, þe ugotavljate davþno obveznost v skupini
do poteka dobe, v skladu z 89. þlenom ZDDPO-2):
–

skupinsko po 63. do 67. þlenu ZDDPO-1:
– številka in datum izdaje odloþbe, davþni urad: …………………………………….
– glavni zavezanec (firma in sedež): …………………………………………………….
– davþna številka: …………………………

–

skupinsko po 200. þlenu ZDavP:
– številka in datum izdaje odloþbe, davþni urad: …………………………………….
– predlagatelj (firma in sedež): ……………………………………………………….
– davþna številka predlagatelja: …………………………
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PRIHODKI, ugotovljeni po raþunovodskih predpisih, od tega:
Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vkljuþno z davþnim
odtegljajem
Popravek prihodkov na raven davþno priznanih prihodkov –
zmanjšanje (vsota 2.1 do 2.11)
Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti
Izvzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavþenih ali delno obdavþenih
rezervacij
Izvzem prihodkov za že obdavþene prihodke zaradi odprave nepotrebnih
rezervacij
Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, þe se predhodna oslabitev ni
upoštevala
Izvzem dividend in dohodkov, podobnih dividendam
Izvzem dobiþkov iz odsvojitve lastniških deležev
Izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega
obdavþevanja
Izvzem prihodkov iz odpisa dolgov v postopku prisilne poravnave
Izvzem prihodkov, ki so v tekoþem davþnem obdobju oz. so bili v preteklih
davþnih obdobjih že vkljuþeni v davþno osnovo, zaradi odprave dvojne
obdavþitve
Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov
Izvzem dobiþkov v primeru uveljavljanja upraviþenj pri prenosu premoženja,
zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah
Popravek prihodkov na raven davþno priznanih prihodkov – poveþanje
(vsota 3.1 do 3.5)
Poveþanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami iz 16.
þlena
Poveþanje prihodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17.
þlena
Poveþanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam iz 16.
þlena
Poveþanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam
rezidentom iz 17. þlena
Poveþanje prihodkov nerezidenta za prihodke, ki se pripišejo poslovni enoti
DAVýNO PRIZNANI PRIHODKI (1 – 2 + 3)
ODHODKI, ugotovljeni po raþunovodskih predpisih
Popravek odhodkov na raven davþno priznanih odhodkov – zmanjšanje
(vsota 6.1 do 6.36)
Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti
Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami iz 16.
þlena
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Zmanjšanje odhodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17.
þlena
Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb iz 16.
þlena
Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb
rezidentov iz 17. þlena
Zmanjšanje odhodkov v znesku 50 odstotkov oblikovanih rezervacij, ki niso
davþno priznane
Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev (razen odhodkov
prevrednotenja terjatev, ki se po raþunovodskih standardih prevrednotujejo
zaradi spremembe valutnega teþaja), ki se po prvem odstavku 21. þlena ne
priznajo
Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja finanþnih naložb, ki se po
22. þlenu ne priznajo
Zmanjšanje odhodkov pri banki za odhodke prevrednotenja posojil,
vrednotenih po metodi odplaþne vrednosti, za znesek nad višino, ki jo doloþa
zakon, ki ureja banþništvo
Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja dobrega imena, nad
zneskom, ki presega 20 odstotkov zaþetno izkazane vrednosti
Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete prihodke na podlagi mednarodnih
pogodb o izogibanju dvojnega obdavþevanja
Nepriznani odhodki za dohodke, podobne dividendam, vkljuþno s prikritim
izplaþilom dobiþka
Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let
Nepriznani odhodki za stroške, ki zadevajo privatno življenje (6.14.1 do
6.14.2)
Stroški, ki zadevajo privatno življenje lastnikov in povezanih oseb
Stroški, ki zadevajo privatno življenje drugih oseb
Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev
Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izreþe pristojni organ
Nepriznani odhodki za davke
Nepriznani odhodki za obresti od nepravoþasno plaþanih davkov ali drugih
dajatev
Nepriznani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, doloþenih v 8.b
toþki prvega odstavka 30. þlena
Nepriznani odhodki za donacije
Nepriznani odhodki za podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi
Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplaþil v zvezi z
zaposlitvijo, þe niso obdavþeni po Zakonu o dohodnini
Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. þlenom
Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance
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Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov nadzornega sveta oz.
drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora
Nepriznani odhodki za obresti od presežka posojil
Nepriznani odhodki za obraþunano amortizacijo, ki presega amortizacijo,
obraþunano po metodi enakomernega þasovnega amortiziranja in na podlagi
predpisanih stopenj
Nepriznani odhodki za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, katerih
nabavna vrednost je bila predhodno odpisana in davþno priznana
Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugaþne odtujitve sredstva pred
dokonþno obraþunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo,
obraþunano za davþne namene, in amortizacijo, obraþunano za poslovne
namene
Nepriznani odhodki za rezervacije, ki jih oblikuje banka glede na posebna
tveganja, ki presegajo višino, doloþeno z zakonom, ki ureja banþništvo
Nepriznani odhodki za posebne rezervacije, ki jih oblikuje
borznoposredniška družba glede na posebna tveganja, ki presegajo višino,
doloþeno z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev
Nepriznani odhodki za zavarovalno-tehniþne rezervacije pri zavarovalnicah,
ki presegajo višino ali zgornjo mejo, doloþeno z zakonom, ki ureja
zavarovalništvo
Nepriznani odhodki za plaþe, druga izplaþila v zvezi z zaposlitvijo ter
nadomestila plaþe za þas odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta in
zaradi drugih odsotnosti z dela poslovodnih delavcev, prokuristov in
delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki presegajo znesek,
obraþunan v skladu z zakonom oz. s pogodbo o zaposlitvi
Nepriznani odhodki za nagrade vajencem, ki presegajo višino, doloþeno z
zakonom
Zmanjšanje odhodkov za izgubo iz odsvojitve lastniških deležev v družbi
tveganega kapitala
Zmanjšanje odhodkov za izgube v primeru uveljavljanja upraviþenj pri
prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah
Popravek odhodkov na raven davþno priznanih odhodkov – poveþanje
(vsota 7.1 do 7.9)
Poveþanje odhodkov za porabo rezervacij, ki ob oblikovanju niso bile ali so
bile delno priznane kot odhodek
Poveþanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev, ki se priznajo ob
odpisu celote, ali dela terjatev, ki niso bile poplaþane oz. poravnane
Poveþanje odhodkov za odhodke prevrednotenja finanþnih naložb, ki niso
bili davþno priznani
Poveþanje odhodkov za odhodke prevrednotenja in odpise drugih sredstev,
ki se priznajo ob prodaji oz. odtujitvi
Poveþanje odhodkov za odhodke prevrednotenja dobrega imena za presežni
znesek, ki kot odhodek ni bil priznan
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Poveþanje odhodkov za razliko pri amortizaciji, do zneska, obraþunanega po
metodi enakomernega þasovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih
stopenj
Poveþanje odhodkov za odpis do celotne nabavne vrednosti opredmetenih
osnovnih sredstev ob prenosu v uporabo
Poveþanje odhodkov v primeru prodaje ali drugaþne odtujitve sredstva pred
dokonþno obraþunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo,
obraþunano za poslovne namene, in amortizacijo, obraþunano za davþne
namene
Poveþanje odhodkov nerezidenta za odhodke, ki se pripišejo poslovni enoti
DAVýNO PRIZNANI ODHODKI (5 – 6 + 7)
RAZLIKA med davþno priznanimi prihodki in odhodki (4 – 8)
RAZLIKA med davþno priznanimi odhodki in prihodki (8 – 4)
Sprememba davþne osnove zaradi prehoda na nov naþin raþunovodenja,
pri spremembah raþunovodskih usmeritev, popravkih napak in
prevrednotenjih (11.1 – 11.2 + 11.3 – 11.4 + 11.5)
Poveþanje davþne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen
naþin sestavljanja raþunovodskih poroþil, ki se vkljuþi v davþno osnovo v
tem obraþunu
Zmanjšanje davþne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen
naþin sestavljanja raþunovodskih poroþil, ki se vkljuþi v davþno osnovo v
tem obraþunu
Poveþanje davþne osnove za znesek razlik zaradi sprememb raþunovodskih
usmeritev in popravkov napak, vkljuþno z rezervacijami za pokojnine,
jubilejne nagrade in odpravnine
Zmanjšanje davþne osnove za znesek razlik zaradi sprememb raþunovodskih
usmeritev in popravkov napak
Poveþanje davþne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja zaradi
prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni
poslovni izid, vkljuþno s presežki iz prevrednotenja sredstev, ki se
amortizirajo
Poveþanje davþne osnove (vsota 12.1 do 12.7)
Znesek izkorišþene davþne olajšave za znesek investicij, zaradi prodaje
oziroma odtujitve ali prenosa sredstev izven RS ali zaradi izgube pravice do
uporabe opredmetenega osnovnega sredstva pri finanþnem najemu
Znesek izkorišþene davþne olajšave za novozaposlene delavce zaradi
predþasne prekinitve delovnega razmerja
Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete dividende in dohodke, podobne
dividendam, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov
Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzem dobiþkov iz odsvojitve lastniških
deležev, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov
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Poveþanje davþne osnove za izvzeti del dobiþkov iz odsvojitve lastniških
deležev v primeru likvidacije oz. prenehanja zavezanca v obdobju 10 let po
ustanovitvi
Poveþanje davþne osnove za že uveljavljene davþne izgube zaradi bistvene
spremembe dejavnosti v dveh letih po spremembi lastništva
Poveþanje davþne osnove za skrite rezerve prenosne družbe pri združitvah in
delitvah, v skladu z 38. þlenom ZDDPO-2
DAVýNA OSNOVA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 – 10), þe > 0
DAVýNA IZGUBA (11 + 12 – 10), þe < 0
Zmanjšanje davþne osnove in davþne olajšave (vsota 15.1 do 15.17,
vendar najveþ do višine davþne osnove iz zap. št. 13)
Zmanjšanje davþne osnove za prejete obresti od kratkoroþnih in dolgoroþnih
vrednostnih papirjev, ki so jih do 8. aprila 1995 izdale Republika Slovenija,
obþine ali javna podjetja, ki so jih ustanovile Republika Slovenija ali obþine
Zmanjšanje davþne osnove za že obdavþene dolgoroþne rezervacije za
pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine pri prehodu na nov naþin
raþunovodenja
Pokrivanje izgube
Zmanjšanje davþne osnove za neizkorišþeni del olajšave za vlaganja v
opremo in v neopredmetena dolgoroþna sredstva po prvem odstavku 49.
þlena ZDDPO-1
Zmanjšanje davþne osnove za neizkorišþeni del olajšave za vlaganja v
opremo za raziskave in razvoj po drugem odstavku 49. þlena ZDDPO-1
Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka
55. þlena
Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po tretjem stavku prvega odstavka
55. þlena
Olajšava za zaposlovanje pripravnikov in brezposelnih oseb po prvem
odstavku 50. þlena ZDDPO-1
Olajšava za zaposlovanje doktorjev znanosti po drugem odstavku 50. þlena
ZDDPO-1
Olajšava za zaposlovanje invalidov
Olajšava za izvajanje praktiþnega dela v strokovnem izobraževanju
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Olajšava za donacije – izplaþila za humanitarne, invalidske,
socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne,
zdravstvene, športne, ekološke in religiozne namene
Olajšava za donacije – izplaþila za kulturne namene in izplaþila
prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesreþami
Izplaþila politiþnim strankam
Davþna ugodnost za zaþetno investicijo v ekonomski coni – vlaganja v
osnovna sredstva
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Davþna ugodnost za odpiranje novih delovnih mest v ekonomski coni
OSNOVA ZA DAVEK (13 – 15)
DAVEK (zap. št. 16 krat ……. odstotkov)
Odbitek tujega davka
Poveþanje ali zmanjšanje davka zaradi sprememb odbitka tujega davka
DAVýNA OBVEZNOST (17 – 18 ± 19)
Zmanjšanje davþne obveznosti za plaþani znesek odtegnjenega davka
Vplaþane akontacije
OBVEZNOST ZA DOPLAýILO DAVKA (20 – 21 – 22), þe > 0
PREVEý VPLAýANE AKONTACIJE (20 – 21 – 22), þe < 0
OSNOVA ZA DOLOýITEV AKONTACIJE DAVKA
Akontacija
Meseþni obrok akontacije
Trimeseþni obrok akontacije
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Sestavni del obraþuna so naslednje priloge (oznaþite z x):


Priloga 3 – Podatki iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida oziroma podatki iz drugih
ustreznih poroþil
Izjava (izpolnijo zavezanci v skladu z metodologijo, ki je priloga 3):
Izjavljam, da ne prilagam podatkov, ki so navedeni kot priloga 3 davþnega obraþuna, ker
so bili ti podatki predloženi Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve dne …………………….


















Priloga 3a – Podatki v zvezi z razkritjem skritih rezerv v primeru združitev in delitev
Priloga 4 – Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o
izogibanju dvojnega obdavþevanja
Priloga 5 – Podatki v zvezi s pokrivanjem davþne izgube
Priloga 6 – Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje
Priloga 7a – Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj
Priloga 7b – Podatki v zvezi z regijsko olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj
Priloga 8 – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje
Priloga 9 – Podatki v zvezi z olajšavo za donacije
Priloga 10 – Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka
Priloga 11 – Podatki v zvezi s poveþanjem ali zmanjšanjem davka zaradi sprememb
odbitka tujega davka
Priloga 12 – Podatki v zvezi z vrednostnimi papirji, drugimi deleži in investicijskimi
kuponi
Priloga 13 – Podatki v zvezi z dolgoroþnimi rezervacijami
Priloga 14 – Podatki v zvezi z opravljenimi nabavami storitev in neopredmetenih
dolgoroþnih sredstev z obmoþij oziroma držav z davþno ugodnejšim režimom
Priloga 15 – Podatki v zvezi s posojili med povezanimi osebami
Priloga 16 – Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi
osebami po 16. þlenu ZDDPO-2
Priloga 17 – Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi
osebami po 17. þlenu ZDDPO-2

Zahtevek za vraþilo davka po drugem odstavku 370. þlena ZDavP-2 (oznaþite z x):



Zahtevam vraþilo preveþ plaþane akontacije v znesku iz zap. št. 24.
Preveþ plaþani znesek davka naj se šteje v naslednja plaþila.

V/Na ……………………, dne ……………….
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Žig in podpis odgovorne osebe:

