
 

 

 
Prosimo, da vlogo izpolnite čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami! 

 
OBVESTILO ZA UVELJAVLJANJE ZMANJŠANJA IZPLAČANE VREDNOSTI 
DELNIC ALI DELEŽEV V PRIMERU ODSVOJITVE DELNIC ALI DELEŽEV V 

OKVIRU PRIDOBIVANJA LASTNIH DELNIC OZIROMA DELEŽEV DRUŽBE ZA 
NABAVNO VREDNOST ODSVOJENIH DELNIC ALI DELEŽEV 

 
1. PODATKI O ZAVEZANCU  

 

 

2. PODATKI O PLAČNIKU DAVKA - IZPLAČEVALCU DIVIDEND 

 
 

 

           

(ime in priimek)      (davčna številka)  

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)  (elektronski naslov)  

              

(poštna številka, ime pošte)  (telefonska številka)  

Država rezidentstva (označi): 

 

 Republika Slovenija Drugo:  

           

(naziv firme)      (davčna številka)  

(podatki o sedežu: naselje, ulica, hišna številka)  (elektronski naslov)  

              

(poštna številka, ime pošte)  (telefonska številka)  



 
 

Zneski se vpisujejo v EUR s centi 
 

3. PODATKI O ODSVOJENIH DELNICAH OZIROMA DELEŽIH DRUŽBE - UVELJAVLJANJE ZMANJŠANJA IZPLAČANE VREDNOSTI DELNIC ALI DELEŽEV V PRIMERU 
ODSVOJITVE DELNIC ALI DELEŽEV V OKVIRU PRIDOBIVANJA LASTNIH DELNIC OZIROMA DELEŽEV DRUŽBE ZA NABAVNO VREDNOST ODSVOJENIH DELNIC 
ALI DELEŽEV 

Datum odsvojitve delnic oziroma deležev družbe: _________________________________________ 

Naziv družbe ali ISIN koda, trgovalna koda ali naziv delnice:_________________________________ 

Količina delnic ali odstotek deleža v družbi, ki jih ima zavezanec v družbi: ______________________ 

Količina delnic ali odstotek deleža v družbi, ki jih zavezanec odsvaja: __________________________ 

Nominalna vrednost celotnega osnovnega kapitala družbe (v eur): ______________________________ 

 

Zap. 
št. 

Datum 
pridobitve 

Način 
pridobitve* 

 

Količina 
pridobljenih delnic 
ali % pridobljenega 

deleža v deležu 
družbenika  

Nominalni znesek 
vplačila oz. 
vrednost 

pridobljenih delnic 
ali deleža  

Nabavna vrednost 
ob pridobitvi  

Količina odsvojenih 
delnic ali % 

odsvojenega 
deleža v deležu 

družbenika 

Nominalni znesek 
vplačila oz. 
vrednost 

odsvojenih delnic 
ali deleža družbe 

 

Nabavna vrednost 
odsvojenih delnic 
oziroma deleža 

Znesek (bruto) 
izplačane vrednosti 

delnic oziroma 
deležev (v EUR) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
 
 
 

        

2. 
 
 
 

        

  
 
 

        

  
 
 

        

 
Znesek (bruto) izplačane vrednosti delnic oziroma deležev iz stolpca 9, zmanjšan za nabavno vrednost odsvojenih delnic iz stolpca 8, znaša ____________ EUR. 

 
 
 
 
                                                           
 
 
 

        

     

 

V/Na _____________________, dne_________________ __________________________ 

 Podpis zavezanca

 * Način pridobitve:   

A vložek kapitala, E 
zamenjava kapitala ob statusnih 
spremembah družbe, 

B nakup, F  dedovanje, 

C  
povečanje kapitala družbe z lastnimi 
sredstvi zavezanca, 

G  darilo, 

D  
povečanje kapitala družbe iz sredstev 
družbe, 

H 
pridobitev v procesu lastninskega 
preoblikovanja podjetij 

I drugo   



 

 


