
Priloga

Priloga 1 

SKUPINSKI OBRA UN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 
Za obdobje od ............... do ...............  

Zavezanec (predlagatelj; glavni zavezanec):  
…………………………………………………………………………………………………...
Sedež: …………………………………………………………………………………………...
Davčna številka: ………………………………..     Matična številka: …………...................... 

Oznaka skupinskega davčnega obračuna (ustrezno obkrožite): 
 P – skupinski davčni obračun predlagatelja v skladu z 200. členom Zakona o davčnem

postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01, v nadaljevanju: 
ZDavP) (a) točka 81. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, 
št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZDDPO-1)); 

 G – skupinski davčni obračun glavnega zavezanca (63. do 67. člen in b) točka 81. člena 
ZDDPO-1); 

 N – skupinski davčni obračun z oznako G je vključen v skupinski davčni obračun 
nadrejenega glavnega zavezanca (firma in sedež): 
........................................................................................................................................... 
Davčna številka nadrejenega glavnega zavezanca: ……………… 
Številka in datum izdaje odločbe, davčni urad: …………………………………………….

Znesek v tolarjih brez stotinov 
Zavezanci z negativno dav no osnovo
Zap.
št.

Naziv zavezanca Davčna številka Znesek

1.1    

1.2    

1.3    

1.4    

1.5    

1.6    

1.7    

1.8    

1.9    

1.10    

1.11    

1.12    

1.13    

1.14    

1.15    

1. Negativne davčne osnove – skupaj (zap. št. 1.1 do 1.15)



MF-DURS obr. SDDPO 

Zavezanci s pozitivno dav no osnovo
Zap.
št.

Naziv zavezanca Davčna številka Znesek

2.1    

2.2    

2.3    

2.4    

2.5    

2.6    

2.7    

2.8    

2.9    

2.10    

2.11    

2.12    

2.13    

2.14    

2.15    

2. Pozitivne davčne osnove - skupaj (zap. št. 2.1 do 2.15) 

3. Davčna osnova za skupino (zap. št. 2 - zap. št. 1) 

4. Negativna davčna osnova (zap. št. 1 - zap. št. 2) 

5. Davek (zap. št. 3 × 25 %) 

6. Povečanje davka zaradi sprememb odbitka tujega davka 

7. Med letom plačane akontacije, odtegnjeni davek in odbitek tujega 
davka

8. Znesek za doplačilo (zap. št. 5 + zap. št. 6 - zap. št. 7) 

9. Znesek za vračilo (zap. št. 7 - zap. št. 5 - zap. št. 6) 

10. Akontacija  

11. Mesečni obrok akontacije 

12. Trimesečni obrok akontacije 

V/Na …………………………., dne …………….                    Žig in podpis odgovorne osebe: 


