
PRILOGA 15  

Zavezanec za davek:_______________________  

Davčna številka:___________________________    

 

PRIGLASITEV  

ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov za naslednje 

davčno leto  

 V skladu z določbo prvega odstavka 308. člena ZDavP-2 in v povezavi s tretjim, šestim in devetim 

odstavkom 48. člena ZDoh-2:  

I. Izjavljam, da želim v davčnem letu ________* ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem 

normiranih odhodkov v skladu z določili 59. člena ZDoh-2, in sicer do preklica oziroma do davčnega 

obdobja, ko ne bom več izpolnjeval pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem 

normiranih odhodkov.  

(*Vpiše se leto, ki sledi koledarskemu letu, za katerega se oddaja obračun akontacije dohodnine od dohodka iz 

dejavnosti.)  

II. 1. Izjavljam, da izpolnjujem vse pogoje za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem 

normiranih odhodkov, ki so določeni z zakonom, ki ureja dohodnino.  

  

2. Na podlagi osmega odstavka 48. člena ZDoh-2 razkrivam:  

A.□ da nisem v 18 mesecih pred priglasitvijo ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih 

prihodkov in normiranih odhodkov:  

• ponovno začel opravljati dejavnost potem, ko sem v obdobju šestih mesecih pred tem 

prenehal z opravljanjem dejavnosti;  

• ustanovil družbe, zavoda ali primerljive osebe po tujem pravu;  

• preoblikoval s prenosom dela podjetja na družbo, s pridobitvijo lastniškega deleža ali na 

fizično osebo, ki opravlja dejavnost;  

• začel opravljati dejavnost na podlagi prenosa podjetja ali dela podjetja od druge osebe;  

  

B.□  da sem v 18. mesecih pred priglasitvijo ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih 

prihodkov in normiranih odhodkov:   

• ponovno začel opravljati dejavnost, ki sem jo v roku šestih mesecev pred tem prenehal 

opravljati;   

• ustanovil družbo, zavod ali primerljivo osebo po tujem pravu;   

• se preoblikoval s prenosom dela podjetja na družbo, s pridobitvijo lastniškega deleža, 

ali na fizično osebo, ki opravlja dejavnost;   

• začel opravljati dejavnost na podlagi prenosa podjetja ali dela podjetja od druge osebe 

in so prihodki doseženi pred prenehanjem opravljanja dejavnosti ali prihodki družbe, 

zavoda ali primerljive osebe po tujem pravu ali prihodki osebe, ki je prevzela del 

podjetja zavezanca ali prihodki osebe, ki je prenesla podjetje ali del podjetja ugotovljeni 

po pravilih o računovodenju, v davčnem letu pred davčnim letom, za katero 

uveljavljam ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov, 

upoštevani pri ugotavljanju pogojev za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z 

upoštevanjem normiranih odhodkov.   

  

 

 



III. Na podlagi 2. točke devetega odstavka 48. člena ZDoh-2 razkrivam:  

A.□ da nimam povezanih oseb, opredeljenih v 16. členu ZDoh-2, ki davčno osnovo 

ugotavljajo  na podlagi prihodkov po računovodskih standardih   

B.□ da imam eno ali več povezanih oseb,  opredeljenih v 16. členu ZDoh-2, ki davčno 

osnovo ugotavljajo  na podlagi prihodkov po računovodskih standardih  

IV. Izjavljam, da bom ugotavljal prihodke iz tretjega ali šestega odstavka 48. člena ZDoh-2 tudi za 

vsako naslednje davčno leto, za katero bom želel še naprej ugotavljati davčno osnovo z 

upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (trinajsti odstavek 48. člena ZDoh-2).  

  

OPOZORILO: Priglasitev, ki je opravljena po zakonskem roku za predložitev obračuna, davčni organ s sklepom zavrže (tretji 

odstavek 308. člena ZDavP-2). Zavezanec čigar povprečje prihodkov iz dejavnosti, ugotovljenih po pravilih o računovodenju, 

dveh zaporednih predhodnih let presega 150.000 eurov, mora za davčno leto ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih 

prihodkov in odhodkov in voditi ustrezne poslovne knjige, evidence in poslovno poročilo, ki jih je dolžan voditi za ugotavljanje 

davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov (štirinajsti odstavek 48. člena ZDoh-2). Za kmečka gospodinjstva, ki 

dohodek svoje kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, 

se prag določa v enakem znesku, vendar v večkratniku ob upoštevanju nosilca in drugih članov kmečkega gospodinjstva, k i so 

obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje oz. člani kmečkega gospodinjstva.   

  

_____________________________         ______________________________   

Kraj in datum                 Podpis zavezanca 

 


