
Priloga 2 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRA UNA DAV NEGA ODTEGLJAJA OD 
DOBITKOV PRI KLASI NIH IGRAH NA SRE O

Obra un dav nega odtegljaja od dobitkov pri klasi nih igrah na sre o (v nadaljnjem besedilu: 
obrazec DODKIS) je predpisan na podlagi 10. lena Zakona o davku na dobitke pri klasi nih 
igrah na sre o – ZDDKIS (Uradni list RS, št. 24/2008). Prireditelj klasi ne igre na sre o
(pla nik davka) mora predložiti obra un dav nega odtegljaja dav nemu organu, podatke o 
odtegnjenem dav nem odtegljaju ter druge podatke, ki vplivajo na višino dav nega 
odtegljaja pa mora ob izpla ilu dobitka predložiti tudi dav nemu zavezancu.  

Obrazec DODKIS se izpolni in predloži najpozneje prvi delovni dan po izpla ilu dobitka. 

Obrazec se izpolnjuje itljivo, z velikimi tiskanimi rkami. Zneski v obrazcu se vpisujejo v 
eurih s centi.  

e se posamezni dobitek izpla uje v ve  delih (na primer vsak mesec) se podatki v obra unu
dav nega odtegljaja izkazujejo posami no – za vsako izpla ilo dela dobitka posebej (ne 
kumulativno).  

Prireditelj pla uje dav ne odtegljaje v skladu s 4. lenom ZDDKIS neposredno na vpla ilne
podra une, ki so dolo eni s pravilnikom, ki ureja podra une ter na in pla evanja obveznih 
dajatev in drugih javnofinan nih prihodkov. 

Opis podatkov 

Datum izpla ila dobitka: 

Vpiše se datum izpla ila dobitka v obliki DD.MM.LLLL. Šteje se, da je dobitek izpla an
dobitniku takrat, ko mu je izpla an, izro en oziroma kako druga e dan na razpolago. 

Podatki o pla niku davka (prireditelju klasi ne igre na sre o):

Vpišejo se naziv, naslov (ulica, hišna številka, kraj in poštna številka in naziv pošte) in dav na 
številka pla nika davka oziroma osebe, ki se v skladu z 58. lenom Zakona o dav nem 
postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06) šteje za pla nika davka. 

Podatki o dobitnikih in dav ni obra un

Zap. št. (stolpec 1): 

Vpiše se zaporedna številka. V primeru, da je na isti dan izpla ano istemu dobitniku ve
dobitkov, se vpiše isti dobitnik v toliko vrstic, kolikor je prejel na ta dan izpla anih dobitkov, 
od katerih se obra unava in pla uje dav ni odtegljaj. 

Ime in priimek dobitnika (stolpec 2): 

Vpiše se ime in priimek dobitnika. 



Naslov dobitnika (stolpec 3): 

Vpiše se naslov stalnega prebivališ a (ulica, hišna številka, kraj in poštna številka in naziv 
pošte) dobitnika. V primeru, da dobitnik nima stalnega prebivališ a v Republiki Sloveniji, se 
vpiše naslov za asnega prebivališ a v Republiki Sloveniji, e pa dobitnik nima niti stalnega 
niti za asnega prebivališ a v Republiki Sloveniji pa se vpiše naslov stalnega bivališ a, ki ga 
ima zavezanec v državi, katere rezident je. V slednjem primeru se pri naslovu vpiše tudi 
država rezidentstva. 

Dav na številka dobitnika (stolpec 4): 

Vpiše se dav na številka dobitnika. e je dobitek izpla an osebi, ki se šteje za nerezidenta v 
skladu z zakonom, ki ureja dohodnino in nima slovenske dav ne številke, se v to polje ne 
vpiše slovenska dav na številka temve  njegova identifikacijska številka, ki jo uporablja za 
dav ne namene v državi rezidentstva.

Vrsta dobitka (stolpec 5): 

Vpiše se oznaka za vrsto izpla anega dobitka, in sicer: 
- oznaka A1 za denarni dobitek, ki je izpla an v celoti, 
- oznaka B1 za nedenarni dobitek, ki je izpla an v celoti, 
- oznaka A2 za denarni dobitek, ki je izpla an delno, 
- oznaka B2 za nedenarni dobitek, ki je izpla an delno. 

Za nedenarni dobitek se šteje vsak dobitek, ki ni izpla an v denarju, ampak je stvar, storitev 
ali pravica.  

Dav na osnova (stolpec 6): 

Vpiše se bruto vrednost izpla anega dobitka. V primeru, da gre za nedenarni dobitek, se 
vpiše njegova tržna vrednost, pove ana s koeficientom dav nega odtegljaja, ki znaša 1,1765. 
e je dobitniku na isti dan izpla ano ve  dobitkov, se vpiše vrednost vsakega posameznega 

dobitka, od katerega se pla uje davek na dobitke. Pod skupaj se vpiše skupni seštevek vseh 
dobitkov.  

Dav na stopnja (stolpec 7): 

Davek na dobitke se obra una in pla a po stopnji 15 % od dav ne osnove. 

Znesek davka za pla ilo (stolpec 8): 

Vpiše se znesek davka na dobitke, ki se izra una tako, da se znesek dav ne osnove iz stolpca 
6 pomnoži z dav no stopnjo iz stolpca 7. e je dobitniku na isti dan izpla ano ve  dobitkov, 
se izra una in vpiše znesek davka na dobitke od vsakega posameznega dobitka, od katerega 
se pla uje davek na dobitke. Pod skupaj se vpiše skupni seštevek davka.  




