Zavezanec za davek:_______________________
Davčna številka:________________________
PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO
OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI
□

PRILOGA 14b

OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI NADALJUJE Z

Izjava I – Prevzem nadaljevanja opravljanja dejavnosti
Prilogo predlagam kot prevzemnik oziroma pravni naslednik, ker bom nadaljeval z
opravljanjem dejavnosti davčnega zavezanca s podatki:
Ime in priimek: ____________ Naslov: __________

Davčna številka: _____________

□ ki je prenehal opravljati dejavnost zaradi prenosa podjetja ali dela podjetja na zakonca, otroka,
posvojenca ali pastorka.
□ ki je prenehal opravljati dejavnost zaradi prenosa podjetja na podjetnika prevzemnika v skladu z
Zakonom o gospodarskih družbah
□ ki je prenehal opravljati dejavnost zaradi trajne nezmožnosti za delo oziroma upokojitve.
□ ki je prenehal opravljati dejavnost zaradi smrti dne_______.
□

Izjava II – Posebna davčna obravnava
Posebna davčna obravnava po 51. členu ZDoh-2 je priglašena:
DA NE

I.
1
2
3
4
5
6

II
1
2
3

4
5

Zneski v eurih s centi
Podatki o prevzetih davčnih olajšavah in učinkih na davčno osnovo zavezanca
zaradi uveljavljanja posebne davčne obravnave
Vrsta olajšave/učinka
Znesek
Nepokrita davčna izguba (peti odstavek 60. člena ZDoh-2)
Neizkoriščena olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj (prvi stavek
prvega odstavka 61. člena ZDoh-2)
XXXX
Neizkoriščena olajšava za donacije po prvem in drugem odstavku 66.
člena ZDoh-2 za namene iz drugega odstavka tega člena
Neizkoriščena olajšava za investiranje v opremo in neopredmetena
dolgoročna sredstva po 1.1.2008 (prvi odstavek 66.a člena ZDoh-2)
SKUPAJ znesek prevzetih davčnih olajšav (od 1 do 5)

Drugi podatki
Število vseh delavcev, prevzetih od delodajalca - prenosnika podjetja
Število delavcev, prevzetih od delodajalca - prenosnika podjetja, za katere
je prenosnik že uveljavljal olajšavo za zaposlovanje po 61.a členu ZDoh-2
Skupno število mesecev (največ 24 za posameznega delavca), za katere
je prenosnik že uveljavljal ali bi lahko uveljavljal olajšavo za zaposlovanje
svojih delavcev po 61.a členu ZDoh-2
Skupno število mesecev (največ 24 za posameznega delavca), za katere
se še lahko uveljavlja olajšava za zaposlovanje prevzetih delavcev po
61.a členu ZDoh-2
Vrednost prevzetih neporabljenih rezervacij v eurih

_________________________
Kraj in datum

________________________
Podpis zavezanca

METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 14b
PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI NADALJUJE Z
OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI
Obrazec Podatki o učinkih na davčno osnovo pri zavezancu, ki nadaljuje z opravljanjem dejavnosti, se
izpolnjuje, kadar zavezanec prevzame oziroma nadaljuje z opravljanjem dejavnosti davčnega
zavezanca, ki je z opravljanjem dejavnosti prenehal (zaradi prenosa podjetja ali dela podjetja na
zakonca, otroka, posvojenca ali pastorka, zaradi prenosa podjetja na podjetnika prevzemnika v skladu
z Zakonom o gospodarskih družbah, zaradi trajne nezmožnosti za delo oziroma upokojitve ali zaradi
smrti).
Prevzem nadaljevanja opravljanja dejavnosti se pri ugotavljanju davčne osnove za te namene šteje
kot pridobitev sredstev, prihodki pa se upoštevajo v skladu z računovodskimi standardi.
Oseba, ki želi v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, pri ugotavljanju davčne osnove uveljavljati
davčno obravnavo, ki se lahko upošteva pri prenehanju opravljanja dejavnosti, če dejavnost nadaljuje
druga oseba, ali pri statusnem preoblikovanju podjetnika, in so izpolnjeni pogoji, določeni z zakonom,
ki ureja dohodnino, mora tako davčno obravnavo priglasiti davčnemu organu.
Pridobitev sredstev pri prevzemu nadaljevanja opravljanja dejavnosti drugega podjetnika se šteje za
obdavčljivo transakcijo med povezanimi osebami, razen:
- če gre za prenehanje opravljanja dejavnosti zavezanca s prenosom podjetja ali dela podjetja
zavezanca na drugo fizično osebo zaradi smrti, trajne nezmožnosti za delo ali upokojitve v
skladu z veljavnimi predpisi;
- če gre za prenehanje opravljanja dejavnosti zavezanca s prenosom podjetja ali dela podjetja
zavezanca na zakonca, otroka, posvojenca ali pastorka,
in če so pri tem izpolnjeni pogoji iz 1. točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2 ter je po devetem
odstavku istega člena pri davčnem organu priglašena posebna davčna obravnava.
Izjava I – Prevzem nadaljevanja opravljanja dejavnosti: Zavezanec ustrezno označi vzrok oziroma
način nadaljevanja opravljanja dejavnosti. Navede tudi podatke o imenu in priimku, naslovu in davčni
številki pravnega predhodnika – prenosnika dejavnosti in ob nadaljevanju opravljanja dejavnosti zaradi
smrti predhodnika tudi datum smrti predhodnika.
Po šestem odstavku 303. člena ZDavP-2 morajo osebe, ki so prijavile posebno davčno obravnavo, v
obračunu posebej izkazati učinke na davčno osnovo, ki so posledica upoštevanja prijavljene posebne
davčne obravnave.
Izjava II – Posebna davčna obravnava: Zavezanec ustrezno označi, ali je bila ob prenehanju
oziroma prevzemu nadaljevanja opravljanja dejavnosti priglašena posebna davčna obravnava. Če je
označeno polje »DA«, mora zavezanec izpolniti vse podatke v I. in II. delu. Če je označeno polje
»NE«, zavezanec ne izpolnjuje podatkov v I. delu.
Obrazec Podatki o učinkih na davčno osnovo pri zavezancu, ki nadaljuje z opravljanjem dejavnosti, se
v I. delu in v zaporedni številki 5 II. dela izpolnjuje v eurih s centi, v zaporednih številkah od 1 do 4 II.
dela pa s celo številko.
I. del – Podatki o prevzetih davčnih olajšavah in učinkih na davčno osnovo zavezanca zaradi
uveljavljanja posebne davčne obravnave
Zap. št. 1: Zavezanec vpiše znesek izgube, ki ga ob prenehanju opravljanja dejavnosti izkazuje
prenosnik opravljanja dejavnosti v skladu s 60. členom ZDoh-2 in ki pri njem še ni bila pokrita oz. ni
bila pokrita v celoti zaradi prenizke davčne osnove. Podatek o prevzetem znesku (prevzetih zneskih)
dela nepokrite izgube mora biti razviden iz podatkov v 4. stolpcu PRILOGE 6 obračuna.
Zap. št. 2: Zavezanec vpiše znesek prevzete olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, ki pri
prenosniku dejavnosti ni bila izkoriščena oziroma je bila izkoriščena v nižjem znesku od uveljavljenega
zaradi prenizke davčne osnove. Podatek o prevzeti olajšavi mora biti razviden iz podatkov v stolpcu 5
PRILOGE 8a obračuna.

Zap. št. 3: Se ne izpolnjuje.
Zap. št. 4: Zavezanec vpiše znesek prevzete olajšave za donacije po določbi 66. člena ZDoh-2, ki pri
prenosniku dejavnosti ni bila izkoriščena oziroma je bila izkoriščena v nižjem znesku od uveljavljenega
zaradi prenizke davčne osnove. Podatek o prevzeti olajšavi mora biti razviden iz podatkov v stolpcu 4
TABELE B PRILOGE 10 obračuna.
Zap. št. 5: Zavezanec vpiše znesek prevzete olajšave za investiranje po določbi 66.a člena ZDoh-2, ki
pri prenosniku dejavnosti ni bila izkoriščena oziroma je bila izkoriščena v nižjem znesku od
uveljavljenega zaradi prenizke davčne osnove. Podatek o prevzeti olajšavi mora biti razviden iz
podatkov v stolpcu 6 PRILOGE 7a obračuna.
V zap. št. 6 se vpiše seštevek zneskov, vpisanih v polja pod zap. št. od 1 do 5.
II. del – Drugi podatki
V zap. št. 1 se vpiše število vseh prevzetih delavcev od delodajalca prenosnika, za katere bodo
pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan prenosa
pri delodajalcu prenosniku, prešle na delodajalca prevzemnika v skladu z zakonom, ki ureja delovna
razmerja (73. člen in drugi odstavek 78. člena ZDR oziroma 75. člen in drugi odstavek 80. člena ZDR1).
V zap. št. 2 se vpiše število prevzetih delavcev od delodajalca prenosnika, za katere prenosnik še ni
ali je delno že uveljavljal olajšavo za zaposlovanje po 61.a členu ZDoh-2, 24-mesečni rok za
uveljavljanje olajšave pa še ni v celoti potekel.
V zap. št. 3 se vpiše skupno število mesecev, za katere je prenosnik lahko oziroma je že uveljavljal
olajšavo za zaposlovanje svojih delavcev po 61.a členu ZDoh-2. Za posameznega delavca, ki je
naveden v zaporedni št. 2 II. dela, se najprej ugotovi število mesecev, ki so potekli od dneva
zaposlitve posameznega delavca do konca obračunskega obdobja. Vpiše se seštevek dobljenih
mesecev za vse delavce.
V zap. št. 4 se vpiše skupno število mesecev, za katere pravni naslednik še lahko uveljavlja olajšavo
za zaposlovanje prevzetih delavcev po 61.a členu ZDoh-2. Za posameznega delavca, ki je naveden v
zaporedni št. 2 II. dela, se najprej ugotovi število mesecev, ki so potekli od dneva zaposlitve
posameznega delavca do dneva prevzema oziroma nadaljevanja opravljanja dejavnosti. Za vsakega
delavca se poišče razlika mesecev, ki je še ostala do 24-mesečnega obdobja, v katerem je olajšavo
dovoljeno uveljavljati. Vpiše se seštevek vseh dobljenih razlik za vse delavce.
V zap. št. 5 se vpiše vrednost prevzetih neporabljenih rezervacij od pravnega predhodnika. Podatek
se vpiše v eurih s centi.

