
Priloga   

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU 

 

(firma in naziv oziroma ime in priimek) 

 (naslov) 

 

(davčna številka) 
 
 

 
OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE DAVČNE OLAJŠAVE ZA VLAGANJA 

V DIGITALNI IN ZELENI PREHOD 
po 55.c členu ZDDPO-2 
po 65.a členu ZDoh-2 

 
ZA DAVČNO OBDOBJE 

OD:  DO:  

 
 

 

 Znesek vlaganj 
v eurih s centi 

1 
VLAGANJA V RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU 
v skladu z 2. členom tega pravilnika   

2 
VLAGANJA V VELEPODATKE IN UMETNO INTELIGENCO  
v skladu s 3. členom tega pravilnika   

3 

VLAGANJA V OKOLJSKO PRIJAZNE TEHNOLOGIJE IN 
RAZOGLJIČENJE ENERGIJSKEGA SEKTORJA 
v skladu s 4. členom tega pravilnika   

4 
VLAGANJA V JAVNI IN ZASEBNI PREVOZ 
v skladu s 5. členom tega pravilnika   

5 
VLAGANJA V ENERGETSKO UČINKOVITOST STAVB 
v skladu s 6. členom tega pravilnika 

 

6 
VLAGANJA V DRUGE STANDARDE ZA PODNEBNO NEVTRALNOST 
v skladu s 7. členom tega pravilnika  

7 VLAGANJA V DIGITALNI IN ZELENI PREHOD – SKUPAJ (1 do 6):  

 od tega:  

8 Stroški nakupa opreme in storitev  

9 Stroški dela   

10 Stroški nakupa raziskovalno-razvojne opreme  

11 Stroški materiala in storitev  

12 Stroški izobraževanja  

13 
Stroški pogodb z zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci, ki delajo na 
raziskovalno-razvojnih projektih oziroma programih  

14 

Stroški pogodb za izvajanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti, sklenjenih z 
raziskovalno-razvojnimi organizacijami in drugimi osebami, ki so 
registrirane za opravljanje raziskovalno-razvojnih dejavnosti  

15 Stroški nakupa vozila  

16 VSI STROŠKI OZ. VLAGANJA – SKUPAJ (8 do 15; 16 = 7):  

17 Odstotek davčne olajšave 40% 

18 

NAJVIŠJI MOGOČ ZNESEK DAVČNE OLAJŠAVE ZA VLAGANJA V 
DIGITALNI IN ZELENI PREHOD ((16 x 17)/100)  

 
 
 
 
 

   

Kraj Datum Žig in podpis odgovorne osebe 
 
 



 
METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA UVELJAVLJANJE DAVČNIH OLAJŠAV ZA VLAGANJA V 
DIGITALNI IN ZELENI PREHOD  
 

Vrstice 1-7 (Zbirni podatki o uveljavljanju olajšav) 
 
Zavezanec v obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod vpisuje  skupne 
zneske stroškov oziroma zneskov vlaganj v opremo oz. sredstva, ki jih je imel oz. so nastali v navedenem 
davčnem obdobju, glede na vsebinsko opredelitev vrste vlaganj.  
 
Zneski se v obrazec vpisujejo v eurih s centi. 
 
Zavezanec mora za posamezne zneske te Priloge imeti v svojih poslovnih knjigah urejene analitične evidence, ki 
vodijo do izvirnih knjigovodskih listin. Na zahtevo mora tako analitične evidence kot tudi izvirne knjigovodske 
listine predložiti davčnemu organu. 
 

Vrstice 8-15 (Podrobnejša opredelitev stroškov, za katere se uveljavlja olajšava) 
 
Po zaporedno številko 8 se vpiše znesek nakupa opreme in storitev po: 

- četrtem in petem odstavku 2. člena tega pravilnika,  
- petem odstavku 3. člena tega pravilnika,  
- tretjem, sedmem, desetem, dvanajstem in štirinajstem odstavku 4. člena tega pravilnika,  
- tretjem in četrtem odstavku 5. člena tega pravilnika,  
- prvem in tretjem odstavku 6. člena pravilnika,  
- drugem odstavku 7. člena tega pravilnika. 

 
 
Pod zaporedno številko 9 se vpiše znesek stroškov dela, kot so opredeljeni pod točko a) šestega odstavka 3. 
člena tega pravilnika.  
 
Pod zaporedno številko 10 se vpiše znesek stroškov nakupa raziskovalno-razvojne opreme, kot so opredeljeni 
pod točko b) šestega odstavka 3. člena tega pravilnika.  
 
Pod zaporedno številko 11 se vpiše znesek stroškov materiala in storitev, kot so opredeljeni pod točko c) šestega 
odstavka 3. člena tega pravilnika.  
 
Pod zaporedno številko 12 se vpiše znesek stroškov izobraževanja: 

- petem odstavku 2. člena tega pravilnika, 
- točki č) šestega odstavka 3. člena tega pravilnika. 

 
Pod zaporedno številko 13 se vpiše znesek stroškov pogodb, kot so opredeljeni pod točko d) šestega odstavka 3. 
člena tega pravilnika (npr. stroški po avtorskih pogodbah).  
 
Pod zaporedno številko 14 se vpiše znesek stroškov pogodb, kot so opredeljeni pod točko e) šestega odstavka 3. 
člena tega pravilnika. 
 
Pod zaporedno številko 15 se vpiše znesek stroškov za nakup vozila v skladu z drugim odstavkom 5. člena tega 
pravilnika. 
 
 

Vrstice 16-18 (Izračun zneska olajšave) 
 
Pod zaporedno številko 16 se vpiše skupna vrednost vlaganj v digitalni razvoj in zeleni prehod, kot vsota zneskov 
iz zaporedne številke 8 do 15. 
 
Znesek v vrstici 7 mora biti enak znesku v vrstici 16. 
 
Maksimalni znesek davčne olajšave, ki jo davčni zavezanec lahko uveljavlja, pod pogojem, da ima dovolj visoko 
davčno osnovo, je naveden v vrstici 18. 

 


