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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA 
ZA UVELJAVLJANJE DAVČNE REGIJSKE OLAJŠAVE ZA 
 RAZISKAVE IN RAZVOJ

Zavezanec izpolnjuje za vsak projekt ali program svoj 
obrazec za uveljavljanje olajšav za raziskave in razvoj. Zneski 
se v obrazec vpisujejo v tolarjih brez stotinov.

NOTRANJE RAZISKOVALNORAZVOJNE DEJAVNO
STI

Stroški za osebje, ki se ukvarja izključno z raziskova
njem:

Navedejo se stroški osebja (raziskovalci, tehniki in drugo 
podporno osebje do obsega, kot so zaposleni na projektu iz
ključno za raziskovalno dejavnost). Vključeni so stroški bruto 
plač, dajatev na plače in ostali stroški dela zaposlenih. Stroški 
raziskovalcev in oseb, ki razvijajo projekte, se izkazujejo za 
vsako osebo posebej na podlagi mesečnih ali trimesečnih 
obračunov stroškov za navedene osebe.

Stroški za trajna sredstva, ki se izključno in stalno upora
bljajo za raziskovalno dejavnost:

Upravičeni so stroški inštrumentov in opreme do obsega 
in za obdobje, ki ga predvideva projekt. Če se ti instrumenti 
in oprema ne uporabljajo za raziskovalni projekt skozi njiho
vo celotno življenjsko dobo, se štejejo za upravičene stro
ški amortizacije, izračunani na podlagi dobre računovodske 
prakse, ki ustrezajo trajanju raziskovalnega projekta. Nakupi 
raziskovalnorazvojne opreme se vpisujejo po posameznih 
računih oziroma po prevzemnicah materiala, če se ne nabavlja 
vsak material ločeno, temveč se ga prevzema iz skladišča 
materiala.

Upravičeni so tudi stroški stavb in zemljišča, v obsegu 
in za obdobje, kot se uporabljajo za raziskovalni projekt. Za 
stavbe se štejejo kot upravičeni stroški amortizacije, izračunani 
na podlagi dobre računovodske prakse, ki ustrezajo trajanju 
raziskovalnega projekta. Za zemljišče se štejejo kot upravičeni 
stroški komercialnega prenosa ali dejanski stroški kapitala.

Režijski stroški, ki nastanejo kot neposredni rezultat raz
iskovalne dejavnosti:

Vključeni so stroški administriranja projekta, ter stroški 
finančne, računovodske, pravne in drugih služb, ki so nastali 
neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti.

Ostali stroški delovanja:
Navedite druge operativne stroške, vključno s stroški 

za material, zaloge, energente in podobne proizvode, ki 
so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavno
sti. Materialni stroški se vpisujejo po posameznih računih 
oziroma po prevzemnicah materiala, če se ne nabavlja 
vsak material ločeno, temveč se ga prevzema iz skladišča 
materiala.

NAKUP RAZISKOVALNORAZVOJNIH STORITEV
Ta skupina stroškov lahko med vsemi upravičenimi stro

ški predstavlja največ 70 odstotkov teh stroškov.
Stroški po pogodbah z zunanjimi strokovnjaki in razisko

valci ter pogodbah za izvajanje raziskovalnorazvojnih aktiv
nosti se vpisujejo za vsako pogodbo posebej.

Stroške pogodb za izvajanje raziskovalnorazvojnih ak
tivnosti, sklenjenih z raziskovalnorazvojnimi organizacijami 
in drugimi osebami, ki so registrirane za opravljanje razi
skovalnorazvojnih dejavnosti, razčlenite v vrstah upravičenih 
stroškov:

Navedite stroške nakupa raziskovalnorazvojnih storitev 
(ki jih izvajajo druge osebe, vključno s povezanimi osebami, 
oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije) in 
jih razdelite po vrstah upravičenih stroškov.

Stroški za osebje, ki se ukvarja izključno z raziskova
njem:

Navedejo se stroški osebja (raziskovalci, tehniki in drugo 
podporno osebje do obsega, kot so zaposleni na projektu iz
ključno za raziskovalno dejavnost). Vključeni so stroški bruto 
plač, dajatev na plače in ostali stroški dela zaposlenih. Stroški 
raziskovalcev in oseb, ki razvijajo projekte, se izkazujejo za 

vsako osebo posebej na podlagi mesečnih ali trimesečnih 
obračunov stroškov za navedene osebe.

Stroški za trajna sredstva, ki se izključno in stalno upora
bljajo za raziskovalno dejavnost:

Upravičeni so stroški instrumentov, opreme, ki se upora
bljajo izključno in stalno za raziskovalno dejavnost. Upošteva 
se samo amortizacija, ki je po stopnjah, skladnih z zakonodajo, 
obračunana za obdobje trajanja projekta. Nakupi raziskovalno
razvojne opreme se vpisujejo po posameznih računih oziroma 
po prevzemnicah materiala, če se ne nabavlja vsak material 
ločeno, temveč se ga prevzema iz skladišča materiala.

Upravičeni so tudi stroški zemlje ter zgradb v obsegu in 
za obdobje, kot se uporabljajo za raziskovalni projekt ali pro
gram. Za stavbe se štejejo kot upravičeni stroški amortizacije, 
izračunani na podlagi dobre računovodske prakse, ki ustrezajo 
trajanju raziskovalnega projekta. Za zemljišče se štejejo kot 
upravičeni stroški komercialnega prenosa ali dejanski stroški 
kapitala.

Režijski stroški, ki nastanejo kot neposredni rezultat raz
iskovalne dejavnosti:

Vključeni so stroški administriranja projekta, ter stroški 
finančne, računovodske, pravne in drugih služb, ki so nastali 
neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti.

Ostali stroški delovanja:
Navedite druge operativne stroške, vključno s stroški za 

material, zaloge, energente in podobne proizvode, ki so nastali 
neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti. Materialni 
stroški se vpisujejo po posameznih računih oziroma po pre
vzemnicah materiala, če se ne nabavlja vsak material ločeno, 
temveč se ga prevzema iz skladišča materiala.

Stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, ki se 
uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost, vključno s 
tehničnim znanjem in patenti, kupljenimi ali najetimi od zuna
njih virov po tržnih cenah, kadar se posel opravi prostovoljno 
in brez vsakega elementa tajnega dogovora.


