DAVČNI PODATKI
Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni!
Osebni podatki
ime podjetnika *
priimek podjetnika *
davčna številka podjetnika *

naziv podjetja *
sedež podjetja
država *
ulica *
hišna številka *
naselje *
občina *
poštna številka *
pošta *
1. Vpis v davčni register
dan v mesecu za izplačilo plač
Oseba, ki vodi poslovne knjige
(rubriko je potrebno izpolniti, če poslovnih knjig podjetnik ne vodi sam)
davčna številka
firma ali osebno ime
sedež in naslov

država
ulica
hišna številka
naselje
občina
poštna številka
pošta
Podatki o poslovnih in drugih prostorih, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti
lokacija zemljišče
ime katastrske
občine
parcelne številke za
vse parcele
stavba
identifikacijska
številka stavbe
država
ulica
hišna št.

naselje
občina
poštna številka
pošta
Številke računov v tujini
številka računa
1.

ime banke
država
številka računa

2.

ime banke
država

Povezane osebe
davčne številke povezanih oseb
2. Akontacija dohodnine in dohodnina od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti

2.a Izračun predvidene davčne osnove, višine predhodne akontacije in obrokov akontacije
dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
elementi
Znesek (EUR)
1 Predvideni prihodki
2 Predvideni odhodki
3 Datum pričetka
poslovanja
3 Davčna osnova (1-2)
(predvideni prihodki predvideni odhodki)

4 Višina predhodne
akontacije
(davčna osnova x % iz 122.
člena ZDoh-2)

5 Višina obrokov
prehodne akontacije
(mesečna akontacija,če
znesek predhodne
akontacije presega 400
evrov, oziroma trimesečna
akontacija, če znesek
predhodne akontacije ne
presega 400 evrov)

mesečna akontacija
trimesečna akontacija
(obvezno izberite eno možnost)

2.b Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
Podpisani davčni zavezanec
I.
Izjavljam, da sem na novo začel z opravljanjem dejavnosti in da želim ugotavljati
davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 80% prihodkov do preklica oziroma
do davčnega obdobja, ko ne bom več izpolnjeval pogojev za ugotavljanje davčne osnove z
upoštevanjem normiranih odhodkov.
II.
Izjavljam, da izpolnjujem pogoje za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov, ki so določeni z 48. členom zakona, ki ureja dohodnino.

2.c Izračun predvidene davčne osnove, višine akontacije in obrokov dohodnine od dohodka,
doseženega z opravljanjem dejavnosti
elementi
Znesek (EUR)
1 Predvideni prihodki
2 Normirani odhodki
(predvideni prihodki x
80%)
3 Datum pričetka
poslovanja
3 Davčna osnova (1-2)
(predvideni prihodki normirani odhodki)

4 Višina predhodne
akontacije
(davčna osnova x 20 %)

5 Višina obrokov
prehodne akontacije
(mesečna akontacija,če
znesek predhodne
akontacije presega 400
evrov, oziroma trimesečna
akontacija, če znesek
predhodne akontacije ne
presega 400 evrov)

mesečna akontacija
trimesečna akontacija
(obvezno izberite eno možnost)

3. Obvestilo o načinu vodenja poslovnih knjig
način vodenja
poslovnih knjig
(izberite eno možnost)

lokacija hrambe
poslovnih knjig
(izberite eno možnost)

po sistemu enostavnega knjigovodstva
po sistemu dvostavnega knjigovodstva
evidence
na sedežu dejavnosti
druga lokacija (pooblaščen računovodski servis)
davčna številka
firma ali osebno ime
ulica
hišna številka

4. Priprava na obračun prispevkov za socialno varnost
vrsta obveznega zavarovanja
(izberite eno možnost)

5. Pooblastilo

iz naslova opravljanja dejavnosti
drugo

_____________________________________________________________________________
(ime in priimek, naslov)

dajem pooblastilo, na podlagi katerega lahko referent-ka
_____________________________________________________________________________,
(ime in priimek, vstopna točka)

v mojem imenu elektronsko podpiše in elektronsko odda vlogo 'Davčni podatki' na
pristojni organ.

Kraj podpisa:_________________________________

Podpis:______________________________________

Datum podpisa:_______________________

