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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAPOVEDI ZA ODMERO AKONTACIJE 

DOHODNINE OD DOHODKA IZ PRENOSA PREMOŽENJSKE PRAVICE 

 

1.  UVOD 

 

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice mora davčni 

zavezanec vložiti v 15 dneh od prejema dohodka iz prenosa premoženjske pravice pri davčnem 

organu, kadar dohodek iz prenosa premoženjske pravice izplača oseba, ki ni plačnik davka po 58. 

členu Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2. 

 

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice zavezanec 

odda: 

• elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument, 

• osebno ali po pošti, in sicer na finančni urad, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni 

register. 

 

2.  VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 1 – OZNAKA STATUSA NAPOVEDI 

 

Z vpisom ustrezne številke se označi status vložene napovedi, glede na njeno vsebino oz. namen ter v 

skladu z določbami 62. do 64. člena ZDavP-2. Polje se torej ne izpolnjuje, kadar se oddaja prva 

napoved za obdobje oz. se izpolnjuje samo, ko se napoved oddaja z uveljavljanjem določb ZDavP-

2, ki urejajo naknadno predložitev oziroma popravljanje napovedi.  

 

Oznaka 1 

Davčni zavezanec, ki je iz opravičljivih razlogov zamudil rok za predložitev davčne napovedi, lahko pri 

pristojnem davčnem organu v skladu z 62. členom ZDavP-2, vloži predlog za naknadno predložitev 

davčne napovedi. V predlogu mora obrazložiti razloge za zamudo in predložiti dokaze za svoje 

navedbe. Za opravičljive razloge se štejejo okoliščine, ki jih davčni zavezanec ni mogel predvideti 

oziroma odvrniti, in preprečujejo sestavo oziroma vložitev davčne napovedi v predpisanem roku. 

Predlog za naknadno predložitev davčne napovedi mora davčni zavezanec vložiti v osmih dneh po 

prenehanju razlogov za zamudo, vendar najpozneje v treh mesecih po izteku roka za predložitev 

napovedi. Davčni zavezanec mora vlogi za naknadno vložitev davčne napovedi praviloma priložiti 

davčno napoved. V primeru, da razlogi, ki preprečujejo sestavo oziroma vložitev davčne napovedi, v 

času vložitve vloge še trajajo, lahko zavezanec vlogo za naknadno vložitev davčne napovedi vloži brez 

priložene davčne napovedi, mora pa navesti rok, v katerem bo napoved predložil. Če v tem primeru 

davčni organ dovoli predložitev napovedi po izteku predpisanega roka, določi rok za predložitev 

napovedi s sklepom. Davčni zavezanec, ki vlaga napoved po izteku predpisanega roka na podlagi 62. 

člena ZDavP-2, mora na napovedi v rubriki »Oznaka statusa napovedi« vpisati številko 1 (vložitev po 

izteku roka).  

 

Oznaka 2 

Če je davčni zavezanec zamudil rok za vložitev davčne napovedi, pa ne izpolnjuje pogojev za 

predložitev napovedi po izteku predpisanega roka, lahko na podlagi 63. člena ZDavP-2 najpozneje do 

vročitve odmerne odločbe oziroma do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma do začetka 

postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka vloži davčno napoved na podlagi samoprijave. 

Vložitev davčne napovedi na podlagi samoprijave ni več mogoča, ko prvič nastopi ena izmed okoliščin 

iz prejšnjega stavka. Na podlagi 396. člena ZDavP-2 se davčni zavezanec, ki predloži davčno 

napoved na podlagi samoprijave, ne kaznuje za prekršek, če plača davek, ki je odmerjen na podlagi 

samoprijave. Davčni zavezanec ne more vložiti nove samoprijave glede obveznosti, v zvezi s katerimi 

je samoprijavo predhodno že vložil. Davčni zavezanec, ki napoved vlaga na podlagi samoprijave v 

skladu s 63. členom ZDavP-2, mora na napovedi v rubriki »Oznaka statusa napovedi« vpisati številko 

2 (samoprijava). 

 

Oznaka 3 

Davčni zavezanec lahko v skladu s 64. členom ZDavP-2 popravi davčno napoved, ki jo je predložil 

davčnemu organu. Davčno napoved lahko popravi najpozneje do vročitve odmerne odločbe. Davčni 

zavezanec, ki popravlja že vloženo napoved, preden je vročena odmerna odločba, mora na napovedi 
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v rubriki »Oznaka statusa napovedi« vpisati številko 3 (Popravljanje že vložene napovedi, če odločba 

še ni bila vročena).  

 
3. VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 2 – PODATKI O ZAVEZANCU 

 

Vpišejo se osnovni identifikacijski podatki zavezanca (ime in priimek, davčna številka, naslov bivališča, 

elektronski naslov, telefonska številka in rezidentstvo ter država rezidentstva). 

 

4.  VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 3 – PODATKI O IZPLAČEVALCU DOHODKA 

 

Davčni zavezanec vpiše podatke o izplačevalcu (ime in priimek ali firma, naslov oziroma sedež, 

država in davčna številka). Če izplačevalcu ni dodeljena davčna številka po ZDavP-2 in po Zakonu o 

finančni upravi - ZFU, se navede številka, ki se uporablja za davčne namene v državi rezidentstva 

izplačevalca dohodka (davčna številka ali druga identifikacijska številka). Podatek o tej številki ni 

obvezen. 

 

Davčni zavezanec vpisuje podatke o izplačevalcih, kadar je teh več, v enakem zaporedju, kakor so 

vpisani podatki o dohodkih v tabeli v točki 4. 

 

5. VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 4 – DOHODEK IZ PRENOSA PREMOŽENJSKE 

PRAVICE  

 

Davčni zavezanec vpiše v stolpec »Datum prejema dohodka« datum v obliki (dd.mm.LLLL).  

 

Davčni zavezanec navede v stolpcu »Šifra vrste dohodka« šifro, ki se nanaša na posamezno vrsto 

dohodka, doseženega z odstopom uporabe oziroma izkoriščanja ali z odstopom pravice do uporabe 

oziroma pravice do izkoriščanja, in sicer dohodek iz naslova: 

1750 materialne avtorske pravice in materialne pravice izvajalca, izuma, videza izdelka, znaka 

razlikovanja, tehnične izboljšave, načrta, formule, postopka, podobne pravice oziroma 

podobnega premoženja in informacij glede industrijskih, komercialnih ali znanstvenih 

izkušenj, ne glede na to, ali so zavarovani po zakonu, 

1751 osebnega imena, psevdonima ali podobe. 

 

V stolpec »Dohodek (v EUR)« se vpiše bruto znesek dohodka v eurih, zaokrožen na dve decimalni 

mesti. Pridobljeni dohodek v tuji valuti se preračuna v eure po tečaju, ki ga objavlja Banka Slovenije in 

velja na dan pridobitve dohodka. 

 

Če je bil od dohodka iz prenosa premoženjske pravice plačan davek v tujini, se vpiše v stolpec »Tuji 

davek (v EUR)« znesek tujega davka v eurih, zaokrožen na dve decimalni mesti. Znesek tujega davka 

se preračuna v eure po tečaju, ki ga objavlja Banka Slovenije in velja na dan pridobitve dohodka.  

 

V stolpec »Država« se vpiše država, v kateri je bil dohodek dosežen. 

 

Davčni zavezanec ustrezno obkroži »da« ali »ne«, glede na to, ali je/ni avtor, izvajalec, izumitelj ali 

druga oseba, ki ustvari predmet premoženjske pravice.  

 

Normirani stroški se ne priznajo imetniku premoženjske pravice, ki ni avtor, izvajalec, izumitelj ali 

druga oseba, ki ustvari predmet premoženjske pravice. Normirani stroški se tudi ne priznajo, če gre za 

odstop uporabe oziroma izkoriščanja ali odstop pravice do uporabe oziroma pravice do izkoriščanja 

osebnega imena, psevdonima ali podobe.  

 

6. VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 5 – IZJAVA O DAVČNI OBVEZNOSTI IZVEN 

REPUBLIKE SLOVENIJE  
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Davčni zavezanec rezident, ki prejema dohodek iz prenosa premoženjske pravice in je ta dohodek 

obdavčen izven Republike Slovenije, lahko v napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz 

prenosa premoženjske pravice uveljavlja odbitek tujega davka v skladu z Zakonom o dohodnini – 

ZDoh-2 (odprava dvojnega obdavčenja dohodkov po poglavju IX), ali uveljavlja oprostitev plačila 

akontacije dohodnine od dohodka, ki v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega 

obdavčevanja dohodka ni obdavčen v Republiki Sloveniji.  

 

Davčni zavezanec rezident v tabelo v 5. točki obrazca vpiše podatke o dohodkih iz prenosa 

premoženjske pravice, ki so izkazani v tabeli v 4. točki obrazca in so obdavčeni izven Republike 

Slovenije.  

 

Ne glede na možnost uveljavljanja odbitka tujega davka ali oprostitve v napovedi za odmero 

akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice na podlagi izjave o davčni 

obveznosti izven Republike Slovenije, se davčnemu zavezancu prizna odbitek tujega davka pri 

izračunu in poračunu dohodnine na letni ravni samo, če davčni zavezanec uveljavlja odbitek davka, 

plačanega v tujini, tudi v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma v napovedi za odmero 

dohodnine. Enako velja tudi za uveljavljanje oprostitve, razen, če je davčni zavezanec uveljavljal 

oprostitev v napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice 

in je davčni organ priznal oprostitev že v odločbi, izdani na podlagi te napovedi. 

 

Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja je 

objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije na naslovu:  

http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/mednarodno_obdavcenje/. 

 

7. VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 6 – ZNIŽANJE OZIROMA OPROSTITEV PLAČILA 

AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ PRENOSA PREMOŽENJSKE PRAVICE NA 

PODLAGI DOLOČB MEDNARODNE POGODBE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA 

DOHODKA  

 

Davčni zavezanec nerezident vpiše številko odstavka in člena iz mednarodne pogodbe o izogibanju 

dvojnega obdavčevanja dohodka, sklenjene med Republiko Slovenijo in drugo državo, na podlagi 

katere uveljavlja znižanje oziroma oprostitev plačila akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa 

premoženjske pravice. 

 

Zavezanec nerezident mora k napovedi priložiti potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge 

države pogodbenice, iz katerega je razvidno, da je zavezanec rezident te druge države v smislu 

določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka med Republiko Slovenijo 

in to drugo državo. Zavezanec navede državo pogodbenico in datum (dd.mm.LLLL) izdaje potrdila. 

 

Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja je 

objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije na naslovu:  

http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/mednarodno_obdavcenje/. 

 

8. VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 7 – PRILOGE 

 

Davčni zavezanec priloži ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje podatke v zvezi z dohodkom iz 

prenosa premoženjskih pravic (pogodba o uporabi materialne avtorske pravice, obvestilo o prejetem 

tovrstnem dohodku iz tujine, potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge države 

pogodbenice in podobno). 

 

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Finančne Uprave RS ali na telefonski številki 

klicnega centra za davke fizičnih oseb: 08 200 1001. 


