
 
PRILOGA 2 

 
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZAHTEVKA ZA UVELJAVLJANJE 
DEJANSKIH STROŠKOV NEREZIDENTA - NASTOPAJOČEGA IZVAJALCA ALI 
ŠPORTNIKA  
 
Zahtevek za uveljavitev dejanskih stroškov pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka 
iz dejavnosti lahko predloži nastopajoči izvajalec ali športnik, ki je nerezident in mu je 
plačnik davka v skladu z 68. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 51/10 – 
uradno prečiščeno besedilo in 106/10; v nadaljevanju: ZDoh2) izračunal, odtegnil in 
plačal davčni odtegljaj. Zavezanec nerezident, ki nima poslovne enote v Sloveniji, lahko 
namesto normiranih stroškov uveljavlja posamezni aktivnosti v Sloveniji neposredno 
pripisljive dejanske stroške, ki se priznajo na podlagi dokazil. Dejanske stroške  
uveljavlja na podlagi dokazil in s pisnim zahtevkom v skladu s 311.a členom Zakona o 
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – ZDoh-
2D, 110/09, 1/10 popr., 43/10 in 97/10).  Zahtevek vloži pri davčem organu v 30 dneh od 
izplačila dohodka ali v 30 dneh od zadnjega izplačila dohodka, če se dohodek za 
posamezno aktivnost izplačuje v več delih.  
 
VPISOVANJE PODATKOV O PLAČNIKU DAVKA (1) 
 
Davčni zavezanec vpiše podatke o izplačevalcu (ime in priimek oziroma naziv, naslov 
oziroma sedež, davčno številko). 
 
VPISOVANJE PODATKOV O AKTIVNOSTI V ZVEZI S KATERO SE UVELJAVLJAJO 
DEJANSKI STROŠKI  (2) 
 
Zavezanec v stolpec »opis aktivnosti« navede aktivnost, ki jo je opravil v Sloveniji   
(npr. nastop, športna prireditev) in na podlagi katere uveljavlja dejanske stroške. 
V stolpec »pravna podlaga« zavezanec vpiše dokument (npr. pogodbo), na podlagi 
katerega je opravil aktivnost v Sloveniji.  
V stolpec »datum ali obdobje opravljanja aktivnosti« zavezanec navede dan ali 
obdobje, ko je opravljal aktivnost.  
 
VPISOVANJE PODATKOV O PREJETEM DOHODKU NASTOPAJOČEGA 
IZVAJALCA ALI ŠPORTNIKA (3) 
 
Zavezanec vpiše »datum izplačila dohodka« v obliki (dd.mm.LLLL). 
V stolpec »dohodek (v EUR)« zavezanec vpiše znesek prejetega dohodka v evrih, 
zaokrožen na dve decimalni mesti.  
V stolpec »znesek normiranih stroškov (v EUR)« zavezanec vpiše znesek normiranih 
stroškov v evrih, ki jih je plačnik davka upošteval pri obračunu davčnega odtegljaja. 
Znesek davka, ki ga je plačnik davka odtegnil od dohodka nastopajočega izvajalca ali 
športnika, zavezanec vpiše v stolpec »davčni odtegljaj (v EUR)«.  
 
 
 
 
 



 
VPISOVANJE PODATKOV O DEJANSKIH STROŠKIH NASTOPAJOČEGA 
IZVAJALCA ALI ŠPORTNIKA (4) 
 
Zavezanec lahko uveljavlja tiste stroške, ki jih je mogoče v celoti ali neposredno pripisati 
posamezni aktivnosti (npr. nastop, športna prireditev), dohodki katere se v Sloveniji 
obdavčijo z davčnim odtegljajem.  
V stolpec »razčlenitev dejanskih stroškov (opis)« zavezanec vpiše podatke o 
plačanih računih, ki se glasijo na njegovo ime; datum računa, številko računa, 
dobavitelja, specifikacijo nakupa ali storitve. 
V stolpec »znesek (v EUR)« zavezanec vpiše stroške v evrih, zaokrožene na dve 
decimalni mesti.  
 
PODATKI O ŠTEVILKI TRANSAKCIJSKEGA (OSEBNEGA) RAČUNA (5) 
 
Zavezanec vpiše številko transakcijskega (osebnega) računa, na katerega se mu 
nakaže poračun davčnega odtegljaja.  
 
PRILOGE (6) 
 
Zavezanec mora k zahtevku priložiti tudi dokument (npr. pogodbo), na podlagi katerega 
je opravil posamezno aktivnost, in dokazila (račune) o  nastanku dejanskih stroškov, ki 
se nanašajo na opravljanje posamezne aktivnosti. 
 
 
 




