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PRILOGA 8

NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI NA DENARNE
DEPOZITE PRI BANKAH IN HRANILNICAH USTANOVLJENIH V
REPUBLIKI SLOVENIJI TER V DRUGIH DRŽAVAH ýLANICAH EU,
DOSEŽENIH V LETU _____
1. OZNAKA STATUSA NAPOVEDI
(1
vložitev
po
izteku
roka,
2 samoprijava, 3 popravljanje do
izdaje odloþbe)

(Izpolni le zavezanec, ki vlaga napoved po izteku
predpisanega roka, vlaga napoved kot samoprijavo ali
popravlja napoved pred izdajo odloþbe)

2. PODATKI O ZAVEZANCU
(ime in priimek)

(davþna številka)

(podatki o bivališþu: naselje, ulica, hišna številka)

(elektronski naslov)

(poštna številka, ime pošte)

(telefonska številka)

3. PODATKI O OBRESTIH IN IZPLAýEVALCIH OBRESTI
Znesek
obresti
(v EUR)

Tuji davek
(v EUR)

Država

Naziv banke oziroma
hranilnice

Naslov banke oziroma
hranilnice (naselje,
ulica, hišna številka,
pošta)

1.

2.

SKUPAJ:

3.

Opombe (morebitna dodatna pojasnila v zvezi z napovedanimi dohodki):
4. PRILOGE
Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih zavezanec prilaga k napovedi):
1.
2.
3.
V/Na…………………….., dne……………….
……………………………
Podpis zavezanca
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAPOVEDI ZA ODMERO DOHODNINE OD
OBRESTI NA DENARNE DEPOZITE PRI BANKAH IN HRANILNICAH USTANOVLJENIH V
REPUBLIKI SLOVENIJI TER DRUGIH DRŽAVAH ýLANICAH EU
0. UVOD
(1) Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah,
ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav þlanic EU, mora
davþni zavezanec rezident vložiti do 28. februarja tekoþega leta za preteklo leto pri davþnem
uradu. Napoved se lahko vloži tudi preko portala eDavki, þe ima davþni zavezanec digitalno
potrdilo (SIGEN-CA, POŠTA®CA, HALCOM CA, AC NLB). Veþ o uporabi elektronskega
davþnega
poslovanja
eDavki
se
lahko
prebere
na
spletni
strani:
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx .
(2) Napovedi ni treba vložiti davþnemu zavezancu rezidentu, þigar skupni znesek obresti na denarne
depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji, ter pri bankah in
hranilnicah drugih držav þlanic EU, dosežen v davþnem letu, ne presega zneska 1.000 eurov.
(3) V napoved je treba vpisati celoten znesek doseženih obresti in ne le znesek, ki presega znesek
1.000 eurov.

1. VPISOVANJE OZNAKE STATUSA NAPOVEDI
(1) Z vpisom ustrezne številke se oznaþi status vložene napovedi, glede na njeno vsebino oz. namen
ter v skladu z doloþbami 62. do 64. þlena Zakona o davþnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 –
uradno preþišþeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2). Polje se torej ne izpolnjuje, kadar
se oddaja prva napoved za obdobje oz. se izpolnjuje samo, ko se napoved oddaja z
uveljavljanjem doloþb ZDavP-2, ki urejajo naknadno predložitev oziroma popravljanje
napovedi.
(2) Oznaka 1
Davþni zavezanec, ki je iz opraviþljivih razlogov zamudil rok za predložitev davþne napovedi,
lahko pri pristojnem davþnem organu v skladu z 62. þlenom ZDavP-2, vloži predlog za naknadno
predložitev davþne napovedi. V predlogu mora obrazložiti razloge za zamudo in predložiti dokaze
za svoje navedbe. Za opraviþljive razloge se štejejo okolišþine, ki jih davþni zavezanec ni mogel
predvideti oziroma odvrniti, in prepreþujejo sestavo oziroma vložitev davþne napovedi v
predpisanem roku. Predlog za naknadno predložitev davþne napovedi mora davþni zavezanec
vložiti v osmih dneh po prenehanju razlogov za zamudo, vendar najpozneje v treh mesecih po
izteku roka za predložitev napovedi. Davþni zavezanec mora vlogi za naknadno vložitev davþne
napovedi praviloma priložiti davþno napoved. V primeru, da razlogi, ki prepreþujejo sestavo
oziroma vložitev davþne napovedi, v þasu vložitve vloge še trajajo, lahko zavezanec vlogo za
naknadno vložitev davþne napovedi vloži brez priložene davþne napovedi, mora pa navesti rok, v
katerem bo napoved predložil. ýe v tem primeru davþni organ dovoli predložitev napovedi po
izteku predpisanega roka, doloþi rok za predložitev napovedi s sklepom. Davþni zavezanec, ki
vlaga napoved po izteku predpisanega roka na podlagi 62. þlena ZDavP-2, mora na napovedi v
rubriki »Oznaka statusa napovedi« vpisati številko 1 (vložitev po izteku roka).
(3) Oznaka 2
ýe je davþni zavezanec zamudil rok za vložitev davþne napovedi, pa ne izpolnjuje pogojev za
predložitev napovedi po izteku predpisanega roka, oziroma je v napovedi, na podlagi katere je
davþni organ že izdal odmerno odloþbo, navedel neresniþne, nepravilne ali nepopolne podatke,
lahko na podlagi 63. þlena ZDavP-2 najpozneje do vroþitve odmerne odloþbe oziroma do zaþetka
davþnega inšpekcijskega nadzora oziroma do zaþetka postopka o prekršku oziroma kazenskega
postopka vloži davþno napoved na podlagi samoprijave. Na podlagi 396. þlena ZDavP-2 se
davþni zavezanec, ki predloži davþno napoved na podlagi samoprijave, ne kaznuje za prekršek,
þe plaþa davek, ki je odmerjen na podlagi samoprijave. Davþni zavezanec ne more vložiti nove
samoprijave glede obveznosti v zvezi s katerimi je samoprijavo predhodno že vložil.
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Davþni zavezanec, ki napoved vlaga na podlagi samoprijave v skladu s 63. þlenom ZDavP-2,
mora na napovedi v rubriki »Oznaka statusa napovedi« vpisati številko 2 (samoprijava).
(4) Oznaka 3
Davþni zavezanec lahko v skladu s 64. þlenom ZDavP-2 popravi davþno napoved, ki jo je
predložil davþnemu organu. Davþno napoved lahko popravi najpozneje do izdaje odmerne
odloþbe. Davþni zavezanec, ki popravlja že vloženo napoved preden je izdana odmerna odloþba,
mora na napovedi v rubriki »Oznaka statusa napovedi« vpisati številko 3 (popravljanje do izdaje
odloþbe).
2. VPISOVANJE PODATKOV O ZAVEZANCU
(1) Vpišejo se osnovni identifikacijski podatki zavezanca (ime in priimek, davþna številka, naslov
bivališþa, elektronski naslov in telefonska številka).
3. VPISOVANJE PODATKOV O OBRESTIH IN IZPLAýEVALCIH OBRESTI
(1) V stolpec »Znesek obresti (v EUR)« se vpiše znesek dohodka v eurih, zaokroženo na dve
decimalni mesti. Pridobljeni dohodek v tuji valuti se preraþuna v eure po teþaju, ki ga objavlja
Banka Slovenije na dan pridobitve dohodka.
(2) ýe je bil od obresti plaþan davek v tujini, se v stolpcu »Tuji davek (v EUR)« navede znesek
tujega davka v eurih, zaokroženo na dve decimalni mesti. Znesek tujega davka v tuji valuti se
preraþuna v eure po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije na dan pridobitve obresti. Kadar
davþni zavezanec uveljavlja odbitek davka, plaþanega v tujini, so sestavni del napovedi tudi
ustrezna dokazila glede davþne obveznosti izven Republike Slovenije, zlasti o znesku davka,
plaþanega v tujini, o osnovi za plaþilo davka in o tem, da je znesek davka, plaþan v tujini,
dokonþen in dejansko plaþan.
(3) V stolpec »Država« se vpiše država, v kateri je bil dohodek dosežen.
(4) Davþni zavezanec navede podatke o izplaþevalcu (naziv banke oziroma hranilnice, naslov
banke oziroma hranilnice, državo in davþno številko izplaþevalca). ýe izplaþevalcu ni
dodeljena davþna številka po ZDavP-2 in po Zakonu o davþni službi (Uradni list RS, št. 1/07uradno preþišþeno besedilo, 40/09 in 33/11), se navede številka, ki se uporablja za davþne
namene v državi rezidentstva izplaþevalca dohodka. Podatek o tej številki ni obvezen.
4. VPISOVANJE PRILOG
(1) Davþni zavezanec priloži ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje podatke o doseženih dohodkih
(primeroma obvestilo o prejetem dohodku iz naslova obresti iz tujine, potrdilo o plaþanem davku v
tujini in podobno). Davþni zavezanec ne priloži obvestila o obrestih na denarne depozite, ki ga je
prejel od bank in hranilnic, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji.
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