PRILOGA 2

Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje na problemskih območjih z
visoko brezposelnostjo (28. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja)
Za obdobje od

do

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU
Kraj opravljanja gospodarske dejavnosti
(firma in ime oziroma ime in priimek)
(sedež oziroma naslov)

Davčna številka:
Zneski v eurih s centi

Vrsta investicije

1
Nove začetne
investicije v opremo
Nove začetne investicije v
neopredmetena sredstva
Skupaj:

Znesek
investicije v
davčnem
obdobju
2

Znesek možne
davčne olajšave (70
odstotkov
investiranega zneska)
3 = 2 * 0,7

Znesek
koriščenja
davčne
olajšave
4

V siva polja se podatki ne vpisujejo.
Najvišja dovoljena državna pomoč na posameznih območjih in v posameznih vrstah podjetij ne sme presegati odstotkov
vrednosti investicije v skladu z uredbo, ki ureja karto regionalne pomoči.
Državna pomoč se izračuna tako, da se znesek koriščenja davčne olajšave za investiranje po tej uredbi, ki jo zavezanec
uveljavlja v davčnem obračunu (DDPO ali DohDej), množi z davčno stopnjo iz davčnega obračuna.
Zavezanci, ki so delodajalci iz dejavnosti v sektorjih ribištva, ladjedelništva, energetike, premogovništva, jeklarstva, sintetičnih vlaken
in kmetijstva ter družbe v težavah, kakor jih opredeljuje Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, ne morejo uveljavljati te olajšave.

Izjavljam, da sem k zgoraj navedenim investicijam prispeval lastna sredstva najmanj v višini
25 odstotkov vrednosti teh investicij.
Ime in priimek odgovorne osebe:
V/na ……………………

Podpis odgovorne osebe:

METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje na problemskih območjih z visoko
brezposelnostjo (28. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja)

Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje na problemskih območjih z visoko
brezposelnostjo izpolnjuje zavezanec, ki uveljavlja olajšavo v skladu z 28. členom Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16; v nadaljnjem
besedilu: ZSRR-2) ter ima sedež in dejansko opravlja gospodarsko dejavnost na tem območju.
Davčno olajšavo lahko koristi zavezanec za investiranje v nove začetne investicije v opremo in
neopredmetena sredstva, razen v opremo in neopredmetena sredstva iz drugega in tretjega odstavka
55.a člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09,
96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16,
69/17, 79/18, 66/19 in 172/21; v nadaljnjem besedilu: ZDDPO-2) ter iz drugega in tretjega odstavka
66.a člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US,
24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15,
55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2). Za nove začetne
investicije in neopredmetena sredstva se ne šteje nakup prevozne opreme v sektorju promet.
Davčna olajšava za investiranje, ki jo zavezanec uveljavlja po 28. členu ZSRR-2, se izključuje z
olajšavo po 55.a členu ZDDPO-2 in 66.a členu ZDoh-2.
Zavezanec, ki uveljavlja to olajšavo, mora izpolniti ta obrazec in ga predložiti skupaj z davčnim
obračunom davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) oziroma z davčnim obračunom akontacije
dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) kot njun sestavni del in na način, ki je določen za
predložitev DDPO in DohDej.
Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje se izpolnjuje v eurih s centri.
Stolpec 1 – Vrsta investicije
Izpisane so vrste investicij, za katere zavezanec izkazuje zneske vlaganj v opremo in neopredmetena
sredstva.
Stolpec 2 – Znesek investicije v davčnem obračunu
Vpiše se znesek vlaganj v nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva, za katera
zavezanec lahko uveljavlja davčno olajšavo v tem davčnem obdobju v skladu s 27. členom ZSRR-2.
Stolpec 3 – Znesek možne davčne olajšave (70 odstotkov investiranega zneska)
Vpiše se 70 odstotkov investiranega zneska, vpisanega v stolpcu 2, ločeno po posameznih vrstah
investicij.
Stolpec 4 – Znesek koriščenja davčne olajšave
Vpiše se znesek koriščene davčne olajšave v obračunu DDPO oziroma DohDej, ki ne sme presegati
davčne osnove in znaša največ do višine najvišjega dovoljenega zneska državne pomoči. Najvišji
dovoljeni znesek državne pomoči na posameznih območjih in v posameznih vrstah podjetji ne sme
presegati odstotkov vrednosti investicije, navedenih v uredbi, ki ureja karto regionalne pomoči.

Pri opredelitvi velikosti podjetij (mikro in mala, srednje velika in velika) se upoštevajo opredelitve,
kot jih določa priloga I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe.
Višina državne pomoči pri uveljavljanju davčne olajšave za investiranje se določi tako, da je višina
državne pomoči razlika med zneskom davka brez olajšave in z olajšavo.

