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VLOGA  za uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini pri tujem delodajalcu  

- odmera dohodnine za leto       
(Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) 

  

Ime in priimek zavezanca        

Podatki o bivališču (naselje, 
ulica, hišna številka) 

      

Poštna številka in naziv 
pošte 

      

Davčna številka                 
 

 
 
 

1. STROŠKI PREHRANE MED DELOM 
 

1.1. Dejanska dnevna prisotnost na delu (brez letnega dopusta, bolniške ali druge odsotnosti) – 
najmanj 4 ure do 10 ur dnevno 

 

Mesec Dnevna prisotnost  
(najmanj 4 do 10 ur) 

Mesec Dnevna prisotnost 
(najmanj 4 do 10 ur) 

Januar    dni Julij    dni 

Februar    dni Avgust    dni 

Marec    dni September    dni 

April    dni Oktober    dni 

Maj    dni November     dni 

Junij    dni December    dni 

 

V obdobju od       do       sem bil dejansko prisoten na delu skupno      dni, zato uveljavljam 

povračila stroškov prehrane v višini       EUR (število dni prisotnosti  x 11,02 EUR (do vključno avgusta 

2022) oz. 14,33 EUR (od septembra 2022)).       

 
1.2. Dnevna  prisotnost na delu 10 ur ali več  

 
V obdobju od       do      , ko sem bil prisotene na delu 10 ur ali več, uveljavljam še stroške 

prehrane za       ur v višini       EUR (število dopolnjenih ur prisotnosti na delu po 8 urah prisotnosti 

na delu x 1,37 EUR (do vključno avgusta 2022) oz. 1,78 EUR (od septembra 2022)). *      

*Ti stroški se lahko uveljavljajo le z vpisom podatkov o dnevni prisotnosti na delu na tretji strani. 
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     2.  STROŠKI PREVOZA NA DELO IN IZ DELA 

Za prevoz z lastnim prevoznim sredstvom uveljavljam stroške prevoza po posameznih mesecih za 

prevoženih       km v eno smer od prebivališča na naslovu1      , prebivališča na naslovu2       do 

mesta opravljanja dela3 na naslovu       : 

Mesec Prevoženi kilometri v 
posameznem mesecu  

 

Mesec Prevoženi kilometri v 
posameznem mesecu  

 

Januar       km Julij       km 

Februar       km Avgust       km 

Marec       km September       km 

April       km Oktober       km 

Maj       km November        km 

Junij       km December       km 

 

Stroške prevoza na delo in iz dela v  obdobje od       do        uveljavljam v skupni višini       EUR 

(število prevoženih  km x 0,18 EUR (do vključno junija 2022) oz. 0,21 EUR (od julija 2022)). 

 

3. Opombe, pojasnila  

      

4. Priložena dokazila  

-       

-       

-       

-       

 

Izjavljam, da so podatki resnični in pravilni. 

 

 
      

Kraj in datum 
 

Podpis 

 
1 Prebivališče na katerem zavezanec prebiva med delovnim tednom v tujini. 
2 Prebivališče zavezanca v Sloveniji, kjer biva s svojo družino. 
3 Mesto opravljanja dela je mesto, kjer se delo opravlja oziroma se začne opravljati. 
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Število dopolnjenih ur prisotnosti na delu po 8 urah prisotnosti na delu v dnevih prisotnosti na delu 

10 ur ali več   

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

dne       skupno    ur dne      skupno    ur dne      skupno    ur 

 

 

                                                                                                                                        ____________________________ 
                                                                                                                                                              Podpis                                                                                                                                                    


