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

 
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE 
VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DRUGIH DELEŽEV TER INVESTICIJSKIH 

KUPONOV oziroma uveljavljanje zmanjšanja dobička od odsvojitve 
nepremičnin, za izgubo, doseženo z odsvojitvijo nepremičnine ZA LETO 

_______________ 
 

1. OZNAKA STATUSA NAPOVEDI (ustrezno napiši številko) 
 

Izpolni le zavezanec, ki vlaga napoved po izteku 
predpisanega roka, vlaga napoved kot 
samoprijavo ali popravlja že vloženo napoved, 
če odločba še ni bila vročena.  

1; vložitev po izteku roka,    
2; samoprijava,  
3; popravljanje že vložene napovedi, če 
odločba še ni bila vročena. 

 

 

 

 
2. PODATKI O ZAVEZANCU  

 
3. PODATKI ZA ODMERO DOHODNINE OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE VREDNOSTNIH 

PAPIRJEV IN DRUGIH DELEŽEV TER INVESTICIJSKIH KUPONOV 
 
  Prilagam: 

Vrsta popisnega lista Število 

popisni list vrednostnega papirja oziroma investicijskega kupona  

 
 

popisni list vrednostnega papirja za posle na kratko 

 
 

popisni list vrednostnega papirja, ki je v gospodarjenju pri borznoposredniški družbi na 

podlagi pogodbe o gospodarjenju 
 

popisni list vrednostnega papirja za posle na kratko, ki je v gospodarjenju pri 

borznoposredniški družbi na podlagi pogodbe o gospodarjenju 
 

popisni list deleža v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

          

(ime in priimek) (davčna številka)  

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

              

(poštna številka, ime pošte)  (telefonska številka)  

Država rezidentstva (označi ali dopiši):  Republika Slovenija drugo:  
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4. OPROSTITEV PLAČILA DOHODNINE OD DOBIČKA IZ KAPITALA, DOSEŽENEGA PRI 
ODSVOJITVI DELEŽA, PRIDOBLJENEGA NA PODLAGI NALOŽB TVEGANEGA KAPITALA 
PO DOLOČBI 5. TOČKE DRUGEGA ODSTAVKA 96. ČLENA ZAKONA O DOHODNINI (ZDoh-
2) 

 
Uveljavljam oprostitev iz 5. točke drugega odstavka 96. člena ZDoh-2: 
 Da 
 Ne   
 

Podpisani izjavljam: 
 da sem odsvojil delež, pridobljen na podlagi naložb tveganega kapitala (naložb v obliki 

povečanja osnovnega kapitala družbe z vložki zavezanca ali ustanovitve gospodarske 
družbe) v družbi tveganega kapitala, ki je ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja 
družbe tveganega kapitala in je imela ta družba status družbe tveganega kapitala skozi 
celotno obdobje imetništva takega deleža zavezanca. 

 
5. ZNIŽANJE POZITIVNE DAVČNE OSNOVE ZA PRENESENO IZGUBO (tretji odstavek 97. 

člena ZDoh-2) 

Zap. 

št. 
Številka odločbe Datum odločbe Davčni urad 

Izguba 

(v EUR s centi) 

     

     

     

     

 
6. ZNIŽANJE POZITIVNE DAVČNE OSNOVE OZIROMA DOBIČKA ZA IZGUBO, DOSEŽENO 

PRI ODSVOJITVI NEPREMIČNIN 

Zap. 

št. 

Datum 

napovedi 
Številka odločbe 

Izguba 

(v EUR s centi) 

Dobiček 

(v EUR s 

centi) 

Odmerjena 

dohodnina 

(v EUR s centi) 

      

      

      

      

      

      

 
7. UVELJAVLJANJE ODBITKA DAVKA, PLAČANEGA V TUJINI, OZIROMA OPROSTITVE 

Zap. 

št. 

Oznaka kapitala, od katerega je bil 

ustvarjen dobiček v tujini* 

Tuji davek 

(v EUR s centi) 
Država 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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8. UVELJAVLJANJE NAKNADNIH VPLAČIL, V SKLADU S 4. TOČKO SEDMEGA ODSTAVKA 
98. ČLENA ZDOH-2  

 
Uveljavljam strošek iz 4. točke sedmega odstavka 98. člena ZDoh-2: 
 Da 
 Ne   

 
Znesek in datum naknadnih vplačil, ki so bila vplačana po ustanovitvi družbe v skladu z določili  
družbene pogodbe in družbeniku pred odsvojitvijo niso bila vrnjena oziroma ni nastala obveznost 
njihovega vračila: 
 

Naziv družbe Datum naknadnega vplačila Znesek (v EUR s centi) 
   
   
   
   
   
   

 
9. ZNIŽANJE OZIROMA OPROSTITEV PLAČILA DOHODNINE OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE 

VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DRUGIH DELEŽEV TER INVESTICIJSKIH KUPONOV NA 
PODLAGI DOLOČB MEDNARODNE POGODBE O IZOGIBANJU DVOJNEGA 
OBDAVČEVANJA DOHODKA  

 
Podpisani uveljavljam znižanje oziroma oprostitev plačila dohodnine od prejetih dobičkov od 
odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov na podlagi _________ 
odstavka ________ člena mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka 
med Republiko Slovenijo in _______________________ ter potrjujem, da sem rezident 
_____________________ v smislu določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja med Republiko Slovenijo in _____________________. 

 
Prilagam potrdilo o rezidentstvu, ki ga je izdal pristojni organ _____________________, z dne 
___________, iz katerega je razvidno, da sem rezident ___________________ v smislu 
mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka med Republiko Slovenijo in 
____________________________. 

 
10. PRILOGE 

 
Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih zavezanec prilaga napovedi): 

 
1.  

2.  

3.  

 
 

V/Na ____________, dne__________    Podpis zavezanca 
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PRIIMEK IN IME ZAVEZANCA: _________________                                                                                                                                                  
DAVČNA ŠTEVILKA: __________________________ 

 
POPISNI LIST VREDNOSTNEGA PAPIRJA OZIROMA INVESTICIJSKEGA KUPONA  

ISIN KODA, TRGOVALNA KODA ALI NAZIV VREDNOSTNEGA PAPIRJA ___________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

Zap. 
št. 

Datum 
pridobitve 

Način 
pridobitve* 

 
Količina 

Nabavna 
vrednost 

ob pridobitvi 
(na enoto) 

Plačan davek 
na dediščine 

in darila 

Datum 
odsvojitve 

 

Količina 
odsvojenega 

v. p. 

Zaloga 
v. p. 

Vrednost 
ob odsvojitvi 
(na enoto) 

Pravilo iz 
drugega 

odstavka v 
povezavi s petim   
odstavkom 97. 
člena ZDoh-2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10** 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

** Izpolnjeni pogoji za zmanjšanje pozitivne davčne osnove po drugem odstavku v povezavi s petim odstavkom 97. člena ZDoh-2 (vpisuje se DA oziroma NE). 
 

 
 
 
                                                           

 
 

V/Na ____________, dne__________  Podpis zavezanca 

Zneski se vpisujejo v EUR s centi. 

Davek, plačan v tujini DA NE 
Prenos izgube po tretjem odstavku 97. člena ZDoh-2 DA NE 
Odsvojitev deleža, ki je bil v tujini pridobljen z zamenjavo deleža 
skladno z Direktivo 90/434/EGS 

DA NE 

Uveljavljanje oprostitve po 5. točki drugega odstavka 96. člena 
ZDoh-2  

DA NE 

 * 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 
drugo. 
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PRIIMEK IN IME ZAVEZANCA: _________________                                                                                                                            
DAVČNA ŠTEVILKA: __________________________ 

 
POPISNI LIST VREDNOSTNEGA PAPIRJA ZA POSLE NA KRATKO 

ISIN KODA, TRGOVALNA KODA ALI NAZIV VREDNOSTNEGA PAPIRJA ____________________________ 
 

 
 

Zap. 
št. 

Datum 
odsvojitve 

Količina 
odsvojeneg

a v.p. 

Vrednost 
ob odsvojitvi 
(na enoto) 

Datum 
pridobitve 

Način 
pridobitve* 

Količina 
pridobljenega 

v. p. 

Zaloga 
v. p. 

Nabavna vrednost 
ob pridobitvi 
(na enoto) 

 
Plačan davek na 

dediščine in darila 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 

 
 
                                                                                                  
 
 

    V/Na ____________, dne__________  Podpis zavezanca  
                                                                                                                                                                                                                                                     

Zneski se vpisujejo v EUR s centi. 

Davek, plačan v tujini DA NE 

 *Način pridobitve: 
A nakup 
B dedovanje 
C darilo 
D drugo 
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PRIIMEK IN IME ZAVEZANCA: _________________                                                                                                                                   
DAVČNA ŠTEVILKA: __________________________ 

 
POPISNI LIST VREDNOSTNEGA PAPIRJA, 

ki je v gospodarjenju pri borznoposredniški družbi na podlagi pogodbe o gospodarjenju 
ISIN KODA, TRGOVALNA KODA ALI NAZIV VREDNOSTNEGA PAPIRJA ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

** Izpolnjeni pogoji za zmanjšanje pozitivne davčne osnove po drugem odstavku v povezavi s petim odstavkom 97. člena ZDoh-2 (vpisuje se DA oziroma NE). 
 
 
 
 
 
 
 
 

V/Na ____________, dne__________  Podpis zavezanca

Zneski se vpisujejo v EUR s centi. 

Davek, plačan v tujini DA NE 
Prenos izgube po tretjem odstavku 97. člena ZDoh-2 DA NE 
Odsvojitev deleža, ki je bil v tujini pridobljen z zamenjavo deleža 
skladno z Direktivo 90/434/EGS 

DA NE 

Uveljavljanje oprostitve po 5. točki drugega odstavka 96. člena 
ZDoh-2  

DA NE 

Zap. 
št. 

Datum 
pridobitv

e 

Način 
pridobitve* 

 
Količina 

Nabavna 
vrednost 

ob pridobitvi 
(na enoto) 

Plačan davek 
na dediščine in 

darila 

Datum 
odsvojitve 

 

Količina 
odsvojenega 

v. p. 

Zaloga 
v. p. 

Vrednost 
ob odsvojitvi 
(na enoto) 

Pravilo iz drugega 
odstavka v 

povezavi s petim  
odstavkom 97. 
člena ZDoh-2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10** 
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 * 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 
drugo. 
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PRIIMEK IN IME ZAVEZANCA: _________________                                                                                                                     
DAVČNA ŠTEVILKA: __________________________ 
 

POPISNI LIST VREDNOSTNEGA PAPIRJA ZA POSLE NA KRATKO, 
ki je v gospodarjenju pri borznoposredniški družbi na podlagi pogodbe o gospodarjenju 

ISIN KODA, TRGOVALNA KODA ALI NAZIV VREDNOSTNEGA PAPIRJA ______________________________________ 
 

 
 

Zap. 
št. 

Datum 
odsvojitve 

Količina 
odsvojenega v.p. 

 
 

Vrednost 
ob odsvojitvi 
(na enoto)  

 
 

Datum 
pridobitve 

 
 

Način 
pridobitve* 

 
 

Količina 
pridobljenega 

v. p. 

Zaloga 
v. p. 

 
Nabavna vrednost 

ob pridobitvi 
(na enoto) 

 
 

 
Plačan 

davek na 
dediščine in 

darila 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
 
                                                                                             
 
 

V/Na ____________, dne__________  Podpis zavezanca 
 

Zneski se vpisujejo v EUR s centi. 

Davek, plačan v tujini DA NE 

 * Način pridobitve: 
A nakup 
B dedovanje 
C darilo 
D drugo 
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PRIIMEK IN IME ZAVEZANCA: _________________                                          
DAVČNA ŠTEVILKA: __________________________ 

 
POPISNI LIST DELEŽA V GOSPODARSKIH DRUŽBAH, ZADRUGAH IN DRUGIH  

OBLIKAH ORGANIZIRANJA _______________________________ 
 

 
 
 
 

 

** Izpolnjeni pogoji za zmanjšanje pozitivne davčne osnove po drugem odstavku v povezavi s petim odstavkom 97. člena ZDoh-2 (vpisuje se DA oziroma NE). 
 

 
 
                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 

 
 
 
V/Na ____________, dne__________  Podpis zavezanca 

Zneski se vpisujejo v EUR s centi. 

Zap. 
št. 

Datum 
pridobitve 

Način 
pridobitve* 

 

Nabavna vrednost 
ob pridobitvi 

 

Plačan davek na 
dediščine in darila 

Datum 
odsvojitve 

 

% 
odsvojenega 

deleža 

Stanje 
deleža 

Vrednost 
ob 

odsvojitvi 

Pravilo iz drugega 
odstavka v 

povezavi s petim 
odstavkom 97. 
člena ZDoh-2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9** 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Davek, plačan v tujini DA NE 
Prenos izgube po tretjem odstavku 97. člena ZDoh-2 DA NE 
Odsvojitev deleža, ki je bil v tujini pridobljen z zamenjavo deleža skladno z 
Direktivo 90/434/EGS 

DA NE 

Uveljavljanje oprostitve po 5. točki drugega odstavka 96. člena ZDoh-2  DA NE 

 * Način pridobitve:   
A vložek kapitala, F dedovanje, 
B nakup, G darilo, 

C 
povečanje kapitala družbe z lastnimi sredstvi 
zavezanca, 

H drugo  

D 
povečanje kapitala družbe iz sredstev družbe, 

I 
povečanje kapitalskega deleža v 
osebni družbi zaradi pripisa dobička 
kapitalskemu deležu, 

E zamenjava kapitala ob statusnih spremembah družbe,   
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