IZPOLNI DAVČNI ORGAN
Zaporedna številka

NAPOVED ZA ODMERO DAVKA OD PREJETEGA DARILA

V osnovni obrazec vpišemo podatke o pogodbenih strankah in druge splošne podatke o darilu (datum prejema
darila, vrsta pogodbe, skupna vrednost).
Če število polj ali vrstic za izpolnitev podatkov o strankah (OSNOVNI OBRAZEC NAPOVEDI) ali podatkov o
nepremičninah oz. premičninah, ki so predmet darila (PRILOGA 1 in 2) ne zadošča, izpolnite ustrezno število
dodatnih listov (Priloga 1 ali 2 oziroma Dodatek - Pogodbene stranke). V osnovnem obrazcu navedite število
listov, ki sestavljajo napoved.

OZNAKA STATUSA NAPOVEDI
(Izpolni le zavezanec, ki vlaga napoved po izteku predpisanega roka, vlaga napoved kot samoprijavo ali popravlja napoved
pred vročitvijo odločbe, tako da v spodnji kvadrat vpišete ustrezno številko)

1 vloženo po izteku roka
2 samoprijava
3 popravljanje že vložene napovedi, če
odločba še ni bila vročena

OBDARJENEC 1

DAROVALEC 1

Ime in priimek/ naziv pravne osebe

Ime in priimek/ naziv pravne osebe

Naslov

Naslov

vpišite ali EMŠO /matično številko

vpišite ali EMŠO /matično številko

ali davčno številko / ID št.za DDV

ali davčno številko / ID št.za DDV

Državljanstvo / država sedeža

Državljanstvo / država sedeža

Država rezidenstva:

Država rezidenstva:

Republika Slovenija

drugo:

Stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji

da

ne

Vrsta pogodbene stranke - obkrožite:
O1

Fizična oseba

O2

Pravna oseba zasebnega prava

Republika Slovenija

drugo:

Stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji

da

ne

OBDARJENEC 2

DAROVALEC 2

Ime in priimek/ naziv pravne osebe

Ime in priimek/ naziv pravne osebe

Naslov

Naslov

vpišite ali EMŠO /matično številko

vpišite ali EMŠO /matično številko

ali davčno številko / ID št.za DDV

ali davčno številko / ID št.za DDV

Državljanstvo / država sedeža

Državljanstvo / država sedeža

Država rezidenstva:

Država rezidenstva:

Republika Slovenija

drugo:

Republika Slovenija

Stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji

da

drugo:

Stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji

ne

da

ne

Vrsta pogodbene stranke - obkrožite:
O1

Fizična oseba

O2

Pravna oseba zasebnega prava

Vrsta pravnega posla - obkrožite:
O1

Darilna pogodba

O3

Pogodba o preužitku

O5

Darilo za primer smrti

O2

Izročilna pogodba

O4

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

O6

Drugo

Datum sprejema darila:
Dan

Mesec

Leto

€

Skupna vrednost:

Pri sklenitvi pravnega posla je posredovala nepremičninska agencija:

da

ne

OPOMBE/DOKAZILA:

Napoved sestavlja ____ listov priloge 1 (podatki o nepremičninah), _____listov priloge 2 (podatki o premičnem
premoženju in drugih premoženjskih in stvarnih pravicah) in _____listov dodatka (pogodbene stranke).
Izjavljam, da so vsi podatki v napovedi resnični.
Kontaktni podatki:

Datum:

telefon

elektronski naslov

telefon

elektronski naslov

Podpis obdarjencev:

PRILOGA 1 - PODATKI O NEPREMIČNINAH, ki so predmet darila
A) Stavbe z enim delom stavbe ali deli stavb
2

1
Zap.
št.

Vrsta stavbe
ali dela
stavbe
šifrant 1

3

4

5

6

7

Občina

Šifra
katastrske
občine (KO)

Številka
stavbe

Št. dela
stavbe

Podarjeni
delež *
ulomek

Naslov

Naslov

Naslov

Naslov

B) Parcele
1

2

3

4

5

6

Zap.
št.

Vrsta
zemljišča

Občina

Šifra
katastrske
občine (KO)

Številka
parcele

Podarjeni
delež*

šifrant 2

Vrednost nepremičnin skupaj (A+B):

ulomek

€

*Če je stavba z enim delom stavbe oziroma posamezni del stavbe ali parcela podarjena v celoti, vpišite 1/1,
če je podarjen le del, podarjeni delež vpišite v obliki ulomka (npr. 1/2, 1/3, 7/12)

PRILOGA 2 - PODATKI O PREMIČNEM PREMOŽENJU TER PREMOŽENJSKIH IN DRUGIH STVARNIH PRAVICAH, ki so
predmet darila
1

2

3

4

5

Zap.
št.

Vrsta
premoženja

Opis premičnega premoženja ter premoženjskih
in drugih stvarnih pravic

Podarjeni
delež

Količina**

šifrant 3

ulomek

Skupaj:

€

STROŠKI, DOLGOVI IN BREMENA
Zap. št. obdarjenca

Stroški, dolgovi in bremena, ki odpadejo na podarjeno premoženje

Vrednost v
EUR

Skupaj:

€

Od istega darovalca sem v obdobju 12 mesecev že prejel naslednja darila:
Zap. št. darovalca Zap. št. obdarjenca

Vrednost v
EUR

Opis darila

Skupaj:
** količino pridobljenih vrednostnih papirjev oziroma investicijskih kuponov vpišite v celih številih in decimalkah

€

SORODSTVENA RAZMERJA DO DAROVALCA/DAROVALCEV (ustrezno označite)

Obdarjenec

Darovalec

V sorodu - darovalec je moj

Nisem v sorodu

zap. št.*

zap. št.*

označi z X in opis

označi z X

UVELJAVLJANJE OPROSTITEV

Obdarjenec
zap. št.*

Uveljavljam oprostitev
šifrant 4

-

* vpišite zaporedno številko obdarjenca oz. darovalca iz prve ali druge strani napovedi

ŠIFRANTI
1 Vrsta stavbe ali dela stavbe
01 Stanovanjska hiša

prostostoječa – eno- ali dvostanovanjska, dvojček, vrstna

02 Stanovanje

v hiši, bloku, stolpnici in podobno

03 Parkirni prostor

parkirni prostor v stavbi

04 Garaža

v stavbi ali samostoječa

05 Pisarniški prostori

pisarne

06 Prostori za poslovanje s strankami

pošta, banka, javna uprava in podobno

07 Prostori za zdravstveno dejavnost

ordinacija, ambulanta, dispanzer in podobno

08 Trgovski ali storitveni lokal

trgovina, prodajalna, salon, lekarna, optika, pralnica in podobno

09 Gostinski lokal

bife, gostilna, restavracija, točilnica, bar, diskoteka in podobno

10 Prostori za šport, kulturo ali izobraževanje dvorana, predavalnica in podobno
11 Industrijski prostori

tovarna, delavnica, skladišče in podobno

12 Turistični nastanitveni objekt

hotel, gostišče, apartma, bungalov, počitniški dom, planinski dom in podobno

13 Kmetijski objekt

gospodarsko poslopje, hlev, zidanica, kozolec in podobno

14 Tehnični ali pomožni prostori

klet, drvarnica, kolesarnica, stopnišče, podstrešje, priročno skladišče in podobno

15 Drugo

bencinski servis, elektrarna in drugo

2 Vrsta zemljišč
21 Zemljišče, na katerem je mogoče graditi stavbo
22 Zemljišče pod stavbo ali drugo stavbo ali delu stavbe pripadajoče zemljišče
23 Kmetijsko zemljišče
24 Gozdno zemljišče
25 Drugo zemljišče

3 Vrsta premoženja
31 Denar

34 Vodna plovila

37 Investicijski kuponi

32 Osebno vozilo

35 Nakit in druge žlahtne kovine

38 Deleži v podjetju

33 Motorji in motorna kolesa

36 Vrednostni papirji

39 Drugo

4 Oprostitve
41 ker sem zakonec oz. zunajzakonski partner, otrok, vnuk, zet, snaha, pastorek, oz. obdarjenec, ki je živel z darovalcem v istoospolni
partnerski skupnosti
42 ker sem pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena na podlagi zakona za opravljanje verske, človekoljubne, dobrodelne, zdravstvene,
socialnovarstvene, izobraževalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti, vendar le, če gre za darilo, ki je namenjeno opravljanju take
dejavnosti pravne osebe
43 ker sem kmet, ki je dobil v dar kmetijo ali kmetijsko zemljišče
44 ker sem premoženje brez povračila odstopil državi, občini ali pravnim osebam zasebnega prava, ki ustrezajo zakonskim pogojem
45 ker sem prejel darilo, ki ima status kulturnega spomenika

PRILOGA 1 - PODATKI O NEPREMIČNINAH, ki so predmet darila
A) Stavbe z enim delom stavb ali deli stavb
2

1
Zap.
št.

Vrsta stavbe
ali dela
stavbe
šifrant 1

3

4

5

6

7

Občina

Šifra
katastrske
občine (KO)

Številka
stavbe

Št. dela
stavbe

Podarjeni
delež *
ulomek

Naslov

Naslov

Naslov

Naslov

B) Parcele
1

2

3

4

5

6

Zap. št

Vrsta
zemljišča

Občina

Šifra
katastrske
občine (KO)

Številka
parcele

Podarjeni
delež*

šifrant 2

Vrednost nepremičnin skupaj (A+B):

ulomek

€

*Če je stavba z enim delom stavbe oziroma posamezni del stavbe ali parcela podarjena v celoti, vpišite 1/1,
če je podarjen le del, podarjeni delež vpišite v obliki ulomka (npr. 1/2, 1/3, 7/12)

PRILOGA 2 - PODATKI O PREMIČNEM PREMOŽENJU TER PREMOŽENJSKIH IN DRUGIH STVARNIH PRAVICAH, ki so
predmet darila
1

2

3

4

5

Zap.
št.

Vrsta
premoženja

Opis premičnega premoženja ter premoženjskih
in drugih stvarnih pravic

Podarjeni
delež

Količina**

šifrant 3

ulomek

Skupaj:

€

** količino pridobljenih vrednostnih papirjev oziroma investicijskih kuponov vpišite v celih številih in decimalkah

DODATEK - Pogodbene stranke
OBDARJENEC

*

DAROVALEC

*

Ime in priimek/ naziv pravne osebe

Ime in priimek/ naziv pravne osebe

Naslov

Naslov

vpišite ali EMŠO /matično številko

vpišite ali EMŠO /matično številko

ali davčno številko / ID št.za DDV

ali davčno številko / ID št.za DDV

Državljanstvo / država sedeža

Državljanstvo / država sedeža

Država rezidenstva:

Država rezidenstva:

Republika Slovenija

drugo:

Stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji

da

ne

Republika Slovenija

drugo:

Stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji

da

ne

Vrsta pogodbene stranke - obkrožite:
O1

Fizična oseba

O2

Pravna oseba zasebnega prava

OBDARJENEC

*

DAROVALEC

*

Ime in priimek/ naziv pravne osebe

Ime in priimek/ naziv pravne osebe

Naslov

Naslov

vpišite ali EMŠO /matično številko

vpišite ali EMŠO /matično številko

ali davčno številko / ID št.za DDV

ali davčno številko / ID št.za DDV

Državljanstvo / država sedeža

Državljanstvo / država sedeža

Država rezidenstva:

Država rezidenstva:

Republika Slovenija

drugo:

Stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji

da

ne

Vrsta pogodbene stranke - obkrožite:
O1

Fizična oseba

O2

Pravna oseba zasebnega prava

*

vpišite naslednjo zaporedno številko obdarjenca oziroma darovalca

Republika Slovenija

drugo:

Stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji

da

ne

