PRILOGA 14

Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________
Podatki o davþni obravnavi po þetrtem odstavku 51. þlena ZDoh-2

PODATKI O DAVýNI OBRAVNAVI PO ýETRTEM ODSTAVKU 51. ýLENA ZDoh-2
1
Znesek uveljavljene olajšave po 47. þlen ZDoh-1 za prevzeta sredstva
Znesek uveljavljene olajšave za novozaposlene delavce (48. þlen ZDoh2
1, prvi odstavek)
Znesek uveljavljene olajšave za delavce, ki prviþ sklenejo delovno
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razmerje (48. þlen ZDoh-1, prvi odstavek)
Znesek uveljavljene olajšave za zaposlitev doktorjev znanosti (48. þlen
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ZDoh-1, drugi odstavek)
Znesek uveljavljene olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj (61. þlen
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ZDoh-2, prvi odstavek)
Znesek uveljavljene regijske olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj
6
(61. þlen ZDoh-2, prvi odstavek)
7
Obraþunana amortizacija za prevzeta sredstva
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 14
PODATKI O DAVýNI OBRAVNAVI PO ýETRTEM ODSTAVKU 51. ýLENA ZDoh-2
Obrazec Podatki o davþni obravnavi po þetrtem odstavku 51. þlena ZDoh-2 se izpolnjuje, þe je
zavezanec, pridobitelj sredstev prijavil posebno davþno obravnavo. Zavezanec, pridobitelj
sredstev, mora beležiti davþni uþinek posebne davþne obravnave.
Po doloþbi šestega odstavka 303. þlena ZDavP-2 morajo osebe, ki so prijavile davþno obravnavo,
v davþnem obraþunu posebej izkazati uþinke na davþno osnovo, ki so posledica upoštevanja
prijavljene davþne obravnave.
Obrazec Podatki o davþni obravnavi po þetrtem odstavku 51. þlena ZDoh-2 se izpolnjuje v tolarjih
brez stotinov.
Zap. št. 1: Zavezanec vpiše znesek uveljavljene olajšave po 47. þlenu ZDoh-1 za prevzeta
sredstva, katere zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, ni izkoristil oziroma jo je
izkoristil v nižjem znesku zaradi prenizke davþne osnove.
Zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, je lahko po doloþbi 47. þlena ZDoh-1
uveljavljal znižanje davþne osnove v višini 20 odstotkov investiranega zneska v opredmetena
osnovna sredstva, razen v osebna motorna vozila, pohištvo in pisarniško opremo (brez
raþunalniške opreme), in v neopredmetena dolgoroþna sredstva, þe so to investicije v
opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoroþna sredstva v Sloveniji. Zavezanec
lahko v davþnem letu neizkorišþeni del davþne olajšave po tem þlenu prenaša v naslednjih
zaporednih pet davþnih let. V tem primeru za zaþetek roka iz tretjega odstavka tega þlena velja,
da je olajšavo izkoristil v davþnem letu, v katerem je ni izkoristil ali jo je delno izkoristil, ker ni
imel ali ni imel dovolj visoke davþne osnove. Pri zmanjšanju davþne osnove na raþun
prenesenega neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklih let se davþna osnova najprej
zmanjša za neizkorišþeni del davþne olajšave starejšega datuma.
Zap. št. 2: Zavezanec vpiše znesek prenesene olajšave za novozaposlene delavce, þe je
zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, ni izkoristil v celoti.
Po doloþbi prvega odstavka 48. þlena ZDoh-1 lahko zavezanec, þe v davþnem letu za nedoloþen
þas in najmanj za dve leti zaposli delavca, ki je bil pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi najmanj
12 mesecev prijavljen pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, uveljavlja znižanje davþne
osnove v višini 30 odstotkov izplaþane plaþe tega delavca.
Zap. št. 3: Zavezanec vpiše znesek prenesene olajšave za zaposlitev delavcev, ki prviþ sklenejo
delovno razmerje, þe je zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, ni izkoristil v celoti.
Po doloþbi prvega odstavka 48. þlena ZDoh-1 lahko zavezanec, þe v davþnem letu za nedoloþen
þas in najmanj za dve leti zaposli delavca, ki prviþ sklene delovno razmerje, uveljavlja znižanje
davþne osnove v višini 30 odstotkov izplaþane plaþe tega delavca.
Zap. št. 4: Zavezanec vpiše znesek prenesene olajšave za zaposlitev oseb, ki imajo doktorat
znanosti, þe je zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, ni izkoristil v celoti.
Po drugem odstavku 48. þlena ZDoh-1 zavezanec, þe v davþnem letu za nedoloþen þas in najmanj
za dve leti zaposli osebo, ki ima doktorat znanosti in pred tem ni bila zaposlena v drugi
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gospodarski družbi ali pri fiziþni osebi, ki opravlja dejavnost, lahko uveljavlja znižanje davþne
osnove v višini 30 odstotkov izplaþane plaþe tega delavca.
Zap. št. 5: Zavezanec vpiše znesek prenesene olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, þe je
zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, ni izkoristil oziroma jo je izkoristil v nižjem
znesku zaradi prenizke davþne osnove.
Zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, je lahko po doloþbi prvega stavka prvega
odstavka 61. þlena ZDoh-2 uveljavljal znižanje davþne osnove v višini 20 % zneska, ki predstavlja
vlaganja v raziskave in razvoj v davþnem letu, vendar najveþ do višine davþne osnove. Zavezanec
lahko za neizkorišþeni del davþne olajšave po tem þlenu v davþnem letu znižuje davþno osnovo v
naslednjih petih davþnih letih. Pri znižanju davþne osnove na raþun neizkorišþenega dela davþne
olajšave iz preteklih davþnih let se davþna osnova najprej zmanjša za neizkorišþeni del davþne
osnove starejšega datuma.
Neizkorišþeni del davþne olajšave po doloþbi 61. þlena ZDoh-2 se ob prenehanju opravljanja
dejavnosti, þe so izpolnjeni pogoji iz þetrtega in devetega odstavka 51. þlena tega zakona, lahko
prenese na novega zasebnika oziroma novo pravno osebo oziroma prevzemno pravno osebo.
Šteje se, da je olajšavo prevzel novi zasebnik oziroma nova pravna oseba oziroma prevzemna
pravna oseba, pod pogoji, kakršni bi veljali, þe do prenehanja ne bi prišlo.
Zap. št. 6: Zavezanec vpiše znesek prenesene regijske olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj,
þe je zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, ni izkoristil oziroma jo je izkoristil v
nižjem znesku zaradi prenizke davþne osnove.
Zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti je lahko po doloþbi tretjega stavka prvega
odstavka 61. þlena ZDoh-2 uveljavljal znižanje davþne osnove v višini 10 oziroma 20 odstotkov
zneska, ki predstavlja davþno regijsko olajšavo v skladu z Uredbo o davþni regijski olajšavi za
raziskave in razvoj. Zavezanec lahko za neizkorišþen del davþne olajšave po tem þlenu v davþnem
letu znižuje davþno osnovo v naslednjih petih davþnih letih. Pri znižanju davþne osnove na raþun
neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklih davþnih let se davþna osnova najprej zmanjša
za neizkorišþeni del davþne osnove starejšega datuma.
Neizkorišþen del davþne olajšave po doloþbi 61. þlena ZDoh-2 se ob prenehanju opravljanja
dejavnosti, þe so izpolnjeni pogoji iz þetrtega in devetega odstavka 51. þlena tega zakona, lahko
prenese na novega zasebnika oziroma novo pravno osebo oziroma prevzemno pravno osebo.
Šteje se, da je olajšavo prevzel novi zasebnik oziroma nova pravna oseba oziroma prevzemna
pravna oseba, pod pogoji, kakršni bi veljali, þe do prenehanja ne bi prišlo.
Zap. št. 6: Znesek obraþunane amortizacije za prevzeta sredstva.
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