
          PRILOGA 2 

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAPOVED ZA ODMERO 
DAVKA OD PREJETEGA DARILA 

Napoved za odmero davka od prejetega darila mora davčni zavezanec (v nadaljnjem besedilu: 
zavezanec), ki prejme v dar premoženje, od katerega se plača davek, vložiti v 15 dneh od prejema 
darila pri pristojnem davčnem uradu. 

Zavezanec, ki prejme v dar samo premično premoženje, napove prejem darila pri davčnem uradu, 
pri katerem je vpisan v davčni register. 

Zavezanec, ki prejme v dar nepremičnino, napove prejem darila pri davčnem uradu, na območju
katerega nepremičnina leži. Če nepremičnina leži na območju več davčnih uradov, zavezanec 
napove prejem darila pri davčnem uradu, pri katerem je vpisan v davčni register. 

Če davčni zavezanec nima stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža v Republiki Sloveniji 
in ni vpisan v davčni register, napove darilo, ki obsega samo premično premoženje, pri davčnem
uradu, pri katerem je darovalec vpisan v davčni register. 

Če darilo obsega premično in nepremično premoženje, davčni zavezanec napove to darilo pri 
davčnem uradu, na območju katerega nepremičnina leži. 

Napovedi ni treba vložiti zavezancu, ki prejme darilo, ki zajema le premičnine, če je skupna vrednost 
premičnin nižja od 5.000 evrov (EUR).

1. VPISOVANJE PODATKOV O OBDARJENCU 

Zavezanec, ki je fizična ali pravna oseba zasebnega prava (društva, fundacije, skladi, ustanove, 
zasebni zavodi in gospodarska interesna združenja) vpiše svoje podatke. 

2. VPISOVANJE PODATKOV O DAROVALCU 

Zavezanec vpiše podatke o darovalcu oziroma darovalcih. Če jih je več, se tretji in nadaljnji 
darovalci vpišejo med pripombe.     

3. VPISOVANJE PODATKOV O PREJETEM DARILU 

Zavezanec vpiše podatke o prejetem darilu in njegovi vrednosti ter datum prejema darila. Kot datum 
prejema darila se šteje datum podpisa darilne pogodbe, izročilne pogodbe, pogodbe o preužitku 
oziroma če ni darilne pogodbe, se vpiše datum dejanskega prejema darila. V primeru volila nastane 
davčna obveznost na dan pravnomočnosti sklepa o volilu. Pri pogodbah o dosmrtnem preživljanju in 
darilnih pogodbah za primer smrti nastane davčna obveznost na dan smrti preživljanca oziroma na 
dan smrti darovalca. Vrednost se vpiše v evrih (EUR).  

V rubriko Opis podarjenega nepremi nega premoženja zavezanec vpiše vrsto podarjenih 
nepremičnin, kot so na primer stanovanje, hiša, poslovni prostor (STAVBA) in kmetijsko, gozdno ali 
drugo zemljišče (ZEMLJIŠČE).  

Če je podarjena nepremičnina STAVBA, zavezanec vpiše še ime občine, naselja, ulice, hišno 
številko, številko stavbe in številko dela stavbe ter uporabno površino oziroma površino iz pogodbe 
v m2; če je podarjena nepremičnina ZEMLJIŠČE, pa zavezanec vpiše ime katastrske občine,
parcelno številko in površino v m2 za vsako posamezno parcelo. 



V rubriko Opis podarjenega premi nega premoženja ter premoženjskih in drugih stvarnih pravic
zavezanec opiše podarjeno premoženje oziroma vpiše, da gre za darilo, izraženo v denarju.

Zavezanec navede vrsto stroškov, dolgov in bremen, ki odpadejo na podarjeno premoženje in vpiše 
njihovo vrednost v evrih (EUR). 

Pri ugotavljanju davčne osnove se predmeti za gospodinjstvo ne upoštevajo. Kot predmeti za 
gospodinjstvo se štejejo gospodinjski predmeti, ki so namenjeni za zadovoljitev vsakdanjih potreb 
zavezanca, kot so pohištvo, gospodinjski stroji in naprave ter druga hišna oprema, posteljnina in 
podobno, vendar ne, če so ti predmeti večje vrednosti. 

V rubriko Od istega darovalca sem v enem letu že prejel naslednja darila, zavezanec vpiše darila, 
ki jih je od istega darovalca prejel v dvanajstih mesecih od sprejema prvega darila in njihovo vrednost.  

4. SORODSTVENO RAZMERJE 

Zavezanec, ki je fizična oseba, vpiše morebitno sorodstveno razmerje darovalca/darovalcev 
oziroma označi, da z darovalcem/darovalcema ni v sorodu. 

5. UVELJAVLJANJE OPROSTITEV   

Zavezanec označi razlog oprostitev glede na to, da je davka oproščeno darilo, ki ga prejme:  

– fizična oseba zaradi sorodstvenega razmerja z darovalcem (zakonec in zunajzakonski partner, 
otroci, vnuki, zeti, snahe, pastorki in obdarjenec, ki je živel z darovalcem v registrirani istospolni 
partnerski skupnosti); 

– pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena na podlagi zakona za opravljanje verske, 
človekoljubne, dobrodelne, zdravstvene, socialno-varstvene, izobraževalne, raziskovalne ali 
kulturne dejavnosti pod pogojem, da gre za darilo oziroma dediščino, ki je namenjena 
opravljanju take dejavnosti pravne osebe; 

– obdarjenec, ki se po določbah zakona, ki ureja kmetijska zemljišča, šteje za kmeta, če podeduje 
oziroma dobi v dar kmetijsko zemljišče, ali če gre za obdarjenca – prevzemnika kmetijskega 
gospodarstva, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dedovanje kmetijskih gospodarstev šteje za 
zaščiteno kmetijo, pa tudi v primerih, ko obdarjenec kmet dobi v dar celo kmetijo; 

– obdarjenec, če gre za darilo, ki ima status kulturnega spomenika, pod pogojem, da podarjenega 
ali podedovanega kulturnega spomenika ne odtuji pred potekom 10 let in pod pogojem, da je 
kulturni spomenik dostopen za javnost ali da je namenjen izvajanju kulturnih dejavnosti, o čemer 
je obdarjenec sklenil z ministrstvom, pristojnim za kulturo, sporazum z neomejenim trajanjem; 

– obdarjenec, ki je podarjeno premoženje brez povračila odstopil državi, občini ali pravnim 
osebam zasebnega prava, ustanovljenim na podlagi zakona za opravljanje verske, 
človekoljubne, dobrodelne, zdravstvene, socialno-varstvene, izobraževalne, raziskovalne ali 
kulturne dejavnosti, vendar le, če je premoženje namenjeno izključno za nepridobitne namene 
prejemnika; 

Zavezanec označi razlog oprostitev, če je predmet darila začasni ali dosmrtni užitek nepremičnine ali 
del nepremičnine, na katerem se ne more pridobiti lastninska pravica, pravica uporabe ali užitka.    

6. PRIPOMBE ZAVEZANCA 

Rubrika pripombe zavezanca je namenjena vpisu dodatnih informacij, pomembnih za  odmero davka 
in prilog, ki dokazujejo upravičenost do oprostitve plačila davka, če jih zaradi pospešitve postopka 
predloži zavezanec sam.  


