Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________

PRILOGA 8b

PODATKI V ZVEZI Z REGIJSKO OLAJŠAVO ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ (tretji stavek prvega odstavka 61. þlena
ZDoh-2)
Za obdobje od ____________ do ____________
PODATEK POD ZAP. ŠT. 15.5 DAVýNEGA OBRAýUNA
Odstotek
uveljavljanja
olajšave

10 %

20 %

(ustrezno obkroži)
Zneski v EUR s centi

Davþno
obdobje

Sprememba
10 oziroma 20
neizkorišþenega
odstotkov zneska Neizkorišþen del dela dav. olaj. iz
vlaganj v
preteklega obd.
dav. olaj.
Poveþanje dav. olaj.
Skupaj
raziskave in
zaradi
preteklega
zaradi nadaljevanja
neizkorišþeni
del
razvoj tekoþega
spremembe
po
obdobja
opravljanja dejavnosti davþne olajšave
obdobja
odloþbi

1

2

3

4

5

6 = 2 + 3+ 4+ 5

n-5
n-4
n-3
n-2
n-1
n
Skupaj
n: Obdobje, za katero se sestavlja davþni obraþun.
* V siva polja se podatki ne vpisujejo.
____________
Kraj in datum
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________________________
Podpis zavezanca

Korišþenje davþne
olajšave v dav. obd. Neizkorišþeni del dav.
olajšave
n
7

8=6-7

METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 8b
PODATKI V ZVEZI Z REGIJSKO OLAJŠAVO ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ po
tretjem stavku prvega odstavka 61. þlena ZDoh-2
Obrazec Podatki v zvezi z regijsko olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj se izpolnjuje, þe ima
zavezanec vpisan podatek pod zap. št. 15.5 obrazca Davþni obraþun akontacije dohodnine od
dohodka iz dejavnosti. Obrazec se izpolnjuje in predlaga tudi, kadar je v davþnem obdobju, za
katero se predlaga davþni obraþun, na podlagi davþnega nadzora nastopila sprememba višine
davþne olajšave, ki se nanaša na davþna obdobja od n-1 do n-5, þe je v davþnem obdobju
zavezanec upraviþen do olajšav zaradi nadaljevanja opravljanja dejavnosti zasebnika, ki je
prenehal opravljati dejavnost (1. toþka þetrtega odstavka 51. þlena ZDoh-2).
V obrazec Podatki v zvezi z regijsko olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj se vpisujejo
podatki, ki se nanašajo na vlaganja v raziskave in razvoj po tretjem stavku prvega odstavka 61.
þlena ZDoh-2, in sicer v višini 10 oziroma 20 odstotkov zneska, ki predstavlja davþno regijsko
olajšavo v skladu z Uredbo o davþni regijski olajšavi za raziskave in razvoj. Zmanjšanje davþne
osnove v višini 20 odstotkov zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v skladu s prvim
stavkom prvega odstavka 61. þlena ZDoh-2, se vpisuje v obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za
vlaganja v raziskave in razvoj (po prvem stavku prvega odstavka 61. þlena ZDoh-2) – Priloga 8a.
Obrazec Podatki v zvezi z regijsko olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj se izpolnjuje v eurih
s centi.
Odstotek uveljavljanja regijske olajšave
Zavezanec za davek, ki v davþnem obdobju uveljavlja zmanjšanje davþne osnove za vlaganja v
raziskave in razvoj v skladu s tretjim stavkom prvega odstavka 61. þlena ZDoh-2, obkroži
ustrezen odgovor glede na to, ali ima sedež in opravlja svojo dejavnost na podroþjih države, ki
imajo bruto domaþi proizvod na prebivalca nižji od povpreþja države do 15 odstotkov (uveljavlja
regijsko olajšavo v višini 10 odstotkov zneska vlaganj) oziroma ima sedež in opravlja svojo
dejavnost na podroþjih države, ki imajo bruto domaþi proizvod na prebivalca nižji od povpreþja
države za veþ kot 15 odstotkov (uveljavlja regijsko olajšavo v višini 20 odstotkov zneska vlaganj).
Stolpec 1 – Davþno obdobje
Vpiše se ustrezno davþno obdobje v obliki LLLL, pri þemer »n« pomeni davþno obdobje, za katero
se sestavlja davþni obraþun.
Stolpec 2 – 10 oziroma 20 odstotkov zneska vlaganj v raziskave in razvoj tekoþega
obdobja
Vpiše se 10 oziroma 20 odstotkov zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v skladu s
tretjim stavkom prvega odstavka 61. þlena ZDoh-2 in Uredbo o davþni regijski olajšavi za
raziskave in razvoj, pri þemer se olajšava ne more uveljavljati za tista vlaganja, ki so financirana v
obliki nepovratnih sredstev proraþuna Republike Slovenije oziroma proraþuna EU.
Davþni zavezanec, ki uveljavlja navedeno olajšavo, poleg te priloge kot sestavni del davþnega
obraþuna predloži tudi Obrazec za uveljavljanje davþne regijske olajšave za vlaganja v raziskave
in razvoj, ki je doloþen z navedeno uredbo.
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Stolpec 3 – Neizkorišþeni del davþne olajšave preteklega obdobja
Vpiše se znesek neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklih davþnih obdobij (podatek iz
stolpca Neizkorišþeni del davþne olajšave z obrazca Podatki v zvezi z regijsko olajšavo za vlaganja
v raziskave in razvoj iz predhodnega davþnega obdobja).
Stolpec 4 - Sprememba neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklega obdobja
zaradi spremembe po odloþbi
Vpiše se znesek, ki pomeni razliko med višino davþne olajšave, kakršno jo je uveljavljal zavezanec
v obraþunu davka, in višino davþne olajšave, ugotovljene v morebitnem davþnem nadzoru
(znesek ima lahko pozitivni ali negativni predznak). Vpisujejo se tiste spremembe, ki so posledica
nadzora v davþnem obdobju, za katero se sestavlja davþni obraþun, in se nanašajo na davþna
obdobja od n-5 do n-1 ter še niso bile vkljuþene Prilogo 8b za pretekla obdobja.
Stolpec 5 –Poveþanje davþne olajšave zaradi nadaljevanja opravljanja dejavnosti
ýe dejavnost nadaljuje drug zasebnik ob izpolnjevanju pogojev iz 1. toþke þetrtega odstavka in
devetega odstavka 51. þl. ZDoh-2, velja, da je olajšavo prevzela nova oseba pod pogoji, kakor þe
odtujitve sploh ne bi bilo. V stolpec 5 se vpiše znesek prevzete davþne olajšave, vkljuþno z
neizkorišþenim delom davþne olajšave iz preteklih obdobij.
Stolpec 6 – Skupaj neizkorišþeni del davþne olajšave
Vpiše se seštevek stolpcev 2, 3, 4 in 5.
Stolpec 7 – Korišþenje davþne olajšave v davþnem obdobju n
Vpiše se znesek korišþenja davþne olajšave iz posameznega davþnega obdobja, pri tem pa se
najprej koristi neizkorišþeni del davþne olajšave starejšega datuma. Znesek korišþenja davþne
olajšave v posameznem letu ne sme biti višji od zneska v stolpcu 6. Skupni znesek korišþenja
davþne olajšave mora biti enak znesku iz zap. št. 15.5 obrazca Davþni obraþun akontacije
dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
Stolpec 8 – Neizkorišþeni del davþne olajšave
Vpiše se razlika med stolpcema 6 in 7.
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