Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________

PRILOGA 9

PODATKI POD ZAP. ŠT. 15.6, 15.7, 15.8 in 15.10 DAVýNEGA OBRAýUNA
TABELA A: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje delavcev, ki prviþ sklenejo delovno razmerje, in brezposelnih oseb
(prvi odstavek 48. þlena ZDoh-1)
Zap.
Davþna
Vrsta olajšave za
Datum sklenitve
Št.
Ime in priimek
številka
zaposlovanje
delovnega razmerja
Plaþa zaposlenega 30 odstotkov plaþe
1
2
3
4
5
6
7 = 6 * 0,3
1
2
3
4
5
6
Skupaj

TABELA B: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje doktorjev znanosti (drugi odstavek 48. þlena ZDoh-1)
Datum sklenitve
Zap.
Davþna
delovnega
Plaþa zaposlenega
30 odstotkov plaþe
št.
Ime in priimek
številka
razmerja
1
2
3
4
5
6 = 5 * 0,3
1
2
3
4
5
6
Skupaj
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TABELA C: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje invalidov (prvi in drugi odstavek 62. þlena ZDoh-2)
Zap.
št.
1
1
2
3
4
5
6
Skupaj

Ime in priimek
2

Davþna številka
3

Vrsta olajšave za
Datum sklenitve
zaposlovanje
delovnega razmerja Plaþa zaposlenega
4
5
6

50 % plaþe
7 = 6*0.5

70 % plaþe
8 = 6*0.7

TABELA D: Podatki v zvezi z olajšavo za izvajanje praktiþnega dela v strokovnem izobraževanju (64. þlen ZDoh-2)
20 % povpreþne
meseþne plaþe
zaposlenih v
Nižji znesek od zneskov iz
Število mesecev
Sloveniji X št.
stolpcev 5 in 6
mesecev iz stolpca
Zap.
izvajanja
4
št.
Ime in priimek
Davþna številka praktiþnega dela
Višina plaþila
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Skupaj
V siva polja se podatki ne vpisujejo.
______________________________
Kraj in datum
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______________________________
Podpis zavezanca

METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 9
PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE
(Zap. št. 15.6, 15.7, 15.8 in 15.10 davþnega obraþuna)
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje se izpolnjuje, þe ima zavezanec vpisan
podatek pod zap. št. 15.6, 15.7, 15.8 ali 15.10 obrazca Davþni obraþun akontacije dohodnine od
dohodka iz dejavnosti. Na obrazcu se razkrivajo podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje v
skladu z 62. þlenom ZDoh-2 in olajšavo za izvajanje praktiþnega dela v strokovnem izobraževanju
v skladu s 64. þlenom ZDoh-2. Na obrazcu se v skladu z 48. þlenom ZDoh-1 razkrivajo podatki v
zvezi z olajšavo za zaposlovanje, pri þemer se upošteva tudi doloþba tretjega odstavka 147. þlena
ZDoh-2.
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje je sestavljen iz štirih delov:
TABELA A – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje delavcev, ki prviþ sklenejo
delovno razmerje in brezposelnih oseb (prvi odstavek 48. þlena ZDoh-1)
TABELA B – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje doktorjev znanosti (drugi
odstavek 48. þlena ZDoh-1)
TABELA C – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje invalidov (prvi in drugi
odstavek 62. þlena ZDoh-2)
TABELA D – Podatki v zvezi z olajšavo za izvajanje praktiþnega dela v strokovnem
izobraževanju (64. þlen ZDoh-2)
Olajšave po posameznih odstavkih 48. þlena ZDoh-1 se med seboj izkljuþujejo, tako da lahko
zavezanec uveljavlja olajšavo za posameznega delavca le po doloþbi enega odstavka.
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje se izpolnjuje v eurih s centi.
Stolpec 1 – Zaporedna številka
V stolpcu 1 je predhodno natisnjena zaporedna številka zaposlenega.
Stolpec 2 – Ime in priimek
Vpišeta se ime in priimek osebe, za katero zavezanec za davek uveljavlja olajšavo.
Stolpec 3 – Davþna številka
Vpiše se davþna številka osebe, za katero zavezanec za davek uveljavlja olajšavo.
Vrsta olajšave za zaposlovanje
TABELA A – stolpec 4
Vpiše se ustrezna oznaka:
A - delavec, ki je prviþ sklenil delovno razmerje,
B - delavec, ki je bil pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi najmanj 12 mesecev prijavljen pri
Zavodu RS za zaposlovanje.
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TABELA C – stolpec 4
Vpiše se ustrezna oznaka:
C - invalid (po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov),
D - invalidna oseba s 100-odstotno telesno okvaro ali gluha oseba,
E - invalid, ki ga zaposli zavezanec nad predpisano kvoto po zakonu, ki ureja zaposlitveno
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, in þigar invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali
poklicne bolezni pri istem delodajalcu.
Datum sklenitve delovnega razmerja
Vpiše se datum sklenitve delovnega razmerja v obliki DD.MM.LL.
TABELA A – stolpec 5
Pri korišþenju olajšave za zaposlovanje v skladu z 48. þlenom ZDoh-1, þe dejavnost nadaljuje
drug zasebnik, in ob izpolnjevanju pogojev iz 1. toþke þetrtega odstavka in devetega odstavka 51.
þlena ZDoh-2 se vpiše datum zaposlitve pri zasebniku, ki je prenehal opravljati dejavnost.
TABELA B – stolpec 4
Pri korišþenju olajšave za zaposlovanje v skladu z 48. þlenom ZDoh-1, þe dejavnost nadaljuje
drug zasebnik, in ob izpolnjevanju pogojev iz 1. toþke þetrtega odstavka in devetega odstavka 51.
þlena ZDoh-2 se vpiše datum zaposlitve pri zasebniku, ki je prenehal opravljati dejavnost.
TABELA C – stolpec 5
Datum sklenitve delovnega razmerja zaposlenega pri zasebniku, ki je prenehal opravljati
dejavnost.
TABELA D- stolpec 4
Vpiše se število mesecev izvajanja praktiþnega dela s strani posamezne osebe v strokovnem
izobraževanju.
Plaþa zaposlenega/višina plaþila
Vpiše se znesek plaþe oziroma, v primeru praktiþnega dela, višina plaþila.
TABELA A in TABELA C – stolpec 6
TABELA B in D – stolpec 5
Odstotek plaþe (30 odstotkov, 50 odstotkov oziroma 70 odstotkov)
TABELA A - stolpec 7
V stolpec 7 se vpiše znesek 30-odstotne izplaþane plaþe. Skupni znesek v stolpcu 7 je enak
znesku pod 15.6 v obrazcu Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
TABELA B - stolpec 6
Vpiše se znesek 30-odstotne izplaþane plaþe. Skupni znesek v stolpcu 6 je enak znesku pod 15.7
v obrazcu Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
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TABELA C - stolpec 7 in stolpec 8
Vpiše se znesek 50-odstotne izplaþane plaþe pri tistih zaposlenih, ki imajo v stolpcu 4 vpisano
oznako C.
Vpiše se znesek 70-odstotne izplaþane plaþe pri tistih zavezancih, ki imajo v stolpcu 4 vpisani
oznaki D in E.
Seštevek skupnih zneskov iz stolpcev 7 in 8 je enak znesku pod 15.8 v obrazcu Davþni obraþun
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
TABELA D – stolpec 6 in 7
V stolpec 6 se vpiše znesek, ki se izraþuna tako, da se 20 odstotkov povpreþne meseþne plaþe
zaposlenih v Sloveniji množi s številom mesecev iz stolpca 4 te tabele.
V stolpec 7 se vpiše nižji od zneskov iz stolpcev 5 in 6 v posamezni vrstici.
Skupni znesek v stolpcu 7 je veþji ali enak znesku pod zap. št. 15.10 v obrazcu Davþni obraþun
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
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