
PODATKI O ZAVEZANCU
Jezikovna varianta 

(1 slov., 2 slov.-ital., 3 slov.-madž.)

Dav na številka

Datum rojstvaIme in priimek

Naslov prebivališ a: naselje, ulica, hišna številka

Poštna številka, ime pošte:

Mesec LetoDan

Preve  pla ano dohodnino mi vrnite 

na transakcijski (osebni) ra un, št.

DA

(Obkrožite)

Opombe (morebitna dodatna pojasnila v zvezi z napovedanimi dohodki in olajšavami ter drugimi podatki):

Zneske vpisujte v tolarjih brez stotinov.

V/Na   , dne 
(Podpis zavezanca)

Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih prilagate k napovedi):

1.

2.

3.

4.

5.

Kot rezident države lanice EU (razen Republike Slovenije) izpolnjujem pogoje iz 110. lena ZDoh-1.
(Rezidenti Republike Slovenije te rubrike ne izpolnjujejo !)

DA

(Obkrožite)

1

Kot invalidu s 100-odstotno telesno okvaro mi je bila priznana pravica do tuje nege in pomo i, na 
podlagi odlo be Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, centra za socialno delo
ali ob inskega upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov.

V letu 2006 sem bil rezident Republike Slovenije v asu
(Izpolni le zavezanec, ki je bil rezident Republike Slovenije le del leta 2006.)

V letu 2006 sem imel status dijaka oziroma študenta v asu
(Izpolni le zavezanec, ki vpisuje podatke o dohodkih dijakov in 
 študentov, prejetih prek pooblaš enih organizacij – oznaka  1211.)

do meseca od  meseca
do meseca od  meseca

do meseca od  meseca
do meseca od  meseca

V napovedi za odmero dohodnine za leto 2006 me je kot vzdrževanega družinskega lana uveljavljal zavezanec 
Dav na številkaIme in priimek

do meseca od  meseca
do meseca od  meseca

as vzdrževanja

Telefonska številka zavezanca

MF-DURS obr. DOH št. 3.1



 1109 Drugi dohodki iz delovnega
     razmerja

1100 Dohodek iz delovnega razmerja

Dohodki, ki se povpre ijo (Dohodki iz delovnega razmerja izpla ani na podlagi sodne odlo be za ve  let nazaj.)

Dohodek Prispevki Akontacija v RS

1108 Nadomestila in drugi dohodki iz
naslova obveznega socialnega
zavarovanja

 1107 Nadomestila iz naslova
     obveznega pokojninskega in
     invalidskega zavarovanja

1106 Pokojnine iz naslova obveznega
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja

Oznaka dohodka Dohodek Prispevki Od meseca leta Do meseca leta

1200 Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja

 1105 Premije za prostovoljno dodatno
     pokojninsko in invalidsko
     zavarovanje

1104 Jubilejne nagrade, odpravnine
 ob upokojitvi in solidarnostne
 pomo i

Dejanski stroški

Tuji davek

Dohodek Normirani ali 
dejanski stroški Akontacija v RS Ostali dohodki

1211 Dohodki dijakov in študentov, prejeti
v asu statusa

1210  Dohodki dijakov in študentov, doseženi
        prek pooblaš enih organizacij

1212 Dohodki dijakov in študentov, prejeti
 v asu brez statusa

Dohodek Prispevki Akontacija v RS

 1220 Dohodki verskih delavcev

Dohodek Normirani ali 
dejanski stroški Akontacija v RS Tuji davek

1230 Preostali dohodki iz drugega
 pogodbenega razmerja

2

1000   Dohodek iz zaposlitve

  1101 Pla a, nadomestilo pla e in
  povra ila stroškov v zvezi z delom

  1102 Bonitete

  1103 Regres za letni dopust
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2000  Dohodek iz dejavnosti

 2100 Dobi ek, ugotovljen na podlagi
 dav nega obra una

Prispevki Akontacija v RS Tuji davekDohodek

2210 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem
     normiranih odhodkov v višini 25%

2220 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem
     posebne olajšave za samozaposlene
     v kulturi

2230 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem
     posebne olajšave za samostojne
     novinarje

2300 Dohodek, dosežen s posameznim
poslom

3100 Katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljiš

 3200 Drugi dohodki v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne
 gozdarske dejavnosti

3210 Dohodki, ki niso pridobljeni v zvezi z dolgoro nimi vlaganji

Dohodek Akontacija v RS

3220 Dohodki, pridobljeni v zvezi z dolgoro nimi vlaganji

3

3000 Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

2240 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem
     normiranih odhodkov v višini 70%

2400 Dohodek, dosežen s pridelavo vina,
olj nega olja ali s ebelarstvom

2200 Dohodek, ugotovljen z 
upoštevanjem normiranih odhodkov

   3301 Prispevki za socialno varnost zavezanca

   3302 Druge obveznosti (pristojbine za gozdne ceste ter osuševalne in namakalne sisteme)

3300 Prispevki za socialno varnost in druge obveznosti Znesek

3420 Uveljavljam olajšavo za investiranje in prilagam izpolnjeno vlogo

3410 Uveljavljam znižanje katastrskega dohodka zaradi naravnih nesre , požara ali drugih izrednih
     dogodkov:

3411 Škodo je ocenila komisija ……………………………………………………………... ………………..

3400 Znižanje katastrskega dohodka in olajšava za investiranje

DA (Obkrožite)

DA (Obkrožite)

DA (Obkrožite)

 3412     Škodo je ocenil cenilec in prilagam njegovo cenitev  ..………………………………………………..

 3500 Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti iz tujine

Dohodek Tuji davek
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 Do 15. 1. 2007 sem vložil napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in mi 
 akontacija še ni bila odmerjena.

 4000 Dohodek iz premoženja

4100 Dohodek iz oddajanja 
 premoženja v najem

Normirani ali stroški
vzdrževanja Akontacija v RS Tuji davekDohodek

4200 Dohodek iz prenosa 
premoženjske pravice

Normirani stroški Akontacija v RS Tuji davekDohodek

DA

(Obkrožite)

6100 Darila

Dohodek Akontacija v RS

 6200 Prejemki in povra ila stroškov v zvezi z drugimi dohodki

6300 Priznavalnine

 6400 Preostali drugi dohodki

 6000 Drugi dohodki
Tuji davek

4

Oznaka
dohodka Dohodek Tuji prispevki Tuji davek Država/

mednarodna organizacija

Dodatni podatki o dohodkih, prejetih iz tujine

Stroški
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*Sorodstveno razmerje:  A1 - otrok do 18. leta starosti,
    A2 - otrok od 18. do 26. leta starosti, ki nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji,
    A3 - otrok po 26. letu starosti, e se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to najve  za 6 let od dneva

    vpisa na dodiplomski študij in najve za 4 leta od dneva vpisa na podiplomski študij,
    A4 - otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, e je prijavljen pri službi za

  zaposlovanje,
    A5 - otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z 

   zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomo  in postrežbo
   v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,

    B    - za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
    C - zakonec ali zunajzakonski partner, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti,
    D - starši oziroma posvojitelji zavezanca,

E    - drug lan kmetijskega gospodinjstva.

Uveljavljam posebno olajšavo za vzdrževane družinske lane
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Dav na številka

S
or

od
st

ve
no

ra
zm

er
je

*

Le
to

 ro
js
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a

Ime in priimek Znesek prispevkov
za preživljanjeOd

meseca
Do

meseca

as vzdrževanja

21 3 4 5 6 7

 1 Posebna olajšava za vzdrževane družinske lane

Uveljavljam razliko do celotne višine posebne olajšave za vzdrževane družinske lane, za katero je posebno olajšavo 

uveljavljal v svoji napovedi zavezanec , z dav no številko  , 

vendar je zaradi prenizke osnove za dohodnino ne bo mogel v celoti izkoristiti.
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 3 Olajšave za razli ne namene

  1. Sredstva, vložena v vrednostne papirje, katerih izdajatelj je Republika Slovenija in katerih vra ilni
       rok je daljši od 12 mesecev

  2. Premije, pla ane za prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje, in pla ani zneski za nakup
      zdravil, zdravstvenih in ortopedskih pripomo kov

  3. Pla ani prostovoljni denarni prispevki in vrednost daril v naravi za humanitarne, dobrodelne,
      kulturne,  vzgojno-izobraževalne, znanstvene, športne, ekološke in religiozne namene ter prispevki
      in darila, pla ana invalidskim organizacijam

   4. Pla ila za vzdrževanje stanovanja ali stanovanjske hiše ali za odpravo arhitekturnih in
komunikacijskih ovir v teh objektih, v katerih zavezanec dejansko prebiva

5. Pla ila za nakup likovnih del, leposlovnih knjig, nosilcev avdio-video vsebin in pla ani zneski
za obnovo kulturnega spomenika (vpisanega v državni register)

   6. Pla ane šolnine in zneski za nakup u benikov in strokovne literature v zvezi z izobraževanjem po
javno priznanih izobraževalnih programih (tudi za vzdrževane otroke)

A

7. Pla ila za priklop na internet in nakup ustrezne terminalne opreme

   8. Pla ane lanarine politi nim strankam in sindikatom

B      Pla ani zneski samoprispevka, uvedenega v skladu s predpisi o samoprispevku

  1. Pla ani zneski lastnih sredstev za nakup ali gradnjo stanovanjske hiše ali stanovanja za rešitev
       stanovanjskega problema zavezanca

  2. Pla ani zneski glavnice in obresti v zvezi s posojilom za nakup ali gradnjo stanovanjske hiše ali
      stanovanja za rešitev stanovanjskega problema zavezanca

C

Znesek

6

 2  Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Oznaka pokojninskega na rta Znesek pla anih
premij Oznaka pokojninskega na rta Znesek pla anih

premij
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