
 

 

PRILOGA 15 
 

Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka v 
primeru hujše gospodarske škode  

Pred izpolnjevanjem obvezno preberite navodila. 

 

Podatki o davčnem zavezancu 
 
_____________________________________________ 
(Naziv) 
 
_____________________________________________ 
(Sedež: naselje, ulica, hišna številka) 
 
_____________________________________________ 
(Poštna številka, ime pošte) 
 
_____________________________________________ 
 (Davčna številka) 
 
_____________________________________________ 
(Telefonska številka) 

 

Podatki o pooblaščencu 
 
_____________________________________________ 
(Naziv/ime in priimek) 
 
_____________________________________________ 
(Sedež/naslov: naselje, ulica, hišna številka) 
 
_____________________________________________ 
 (Davčna številka) 
 
_____________________________________________ 
(Telefonska številka) 

 

Podatki o zahtevku 
 
Zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere 
nisem mogel vplivati, mi grozi hujša gospodarska škoda, odlog oziroma obročno plačilo davka pa bi mi 
preprečilo hujšo gospodarsko škodo, zato davčni organ prosim, naj mi davčno obveznost 
(z oznako x označite eno izmed spodaj navedenih možnosti): 

o odloži za dobo ____ mesecev (največ 24); 
o dovoli obročno plačevanje v ____ mesečnih obrokih (največ 24). 

 
Če davčni organ ne bi ugodil zgoraj navedenemu zahtevku, pa podrejeno predlagam(z oznako x označite 

eno izmed spodaj navedenih možnosti): 

o odlog za dobo ____ mesecev (največ 24); 
o obročno plačevanje v ____ mesečnih obrokih (največ 24); 
o nič od zgoraj navedenega. 



 

 

Podatki o davčni obveznosti 
 
Davčni organ prosim, naj mi odobri zahtevek za spodaj navedene davčne obveznosti 
(navedite vrsto in znesek davka, za katerega zahtevate odlog oziroma obročno plačilo in akt, iz katerega izvira davčna 
obveznost):  

 

Vrsta davka Znesek davka 
Odločba, obračun ali drug akt, iz katerega izvira 

davčna obveznost 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Podatki o opravljanju sezonske dejavnosti  
 
Izjavljam, da(z oznako x označite eno izmed spodaj navedenih možnosti): 

o opravljam sezonsko dejavnost v obdobju od _____________ do____________; 
(če opravljate sezonsko dejavnost, navedite tudi obdobje, v katerem jo opravljate) 

o ne opravljam sezonske dejavnosti. 

Dokazovanje kriterijev za dovolitev odloga oziroma obročnega 
plačila davka 

1. TRAJNEJŠA NELIKVIDNOST 
 
Trajnejšo nelikvidnost dokazujem z: 

 
1) bilanco stanja in izkazom poslovnega izida, ki sta sestavljena 

(z oznako x označite eno izmed spodaj navedenih možnosti): 

o na zadnji dan predpreteklega meseca pred vložitvijo vloge, 
o za zadnje poslovno leto; 

(samo v primeru, čebi bil na podlagi pravila, da se bilanca stanja in izkaz poslovnega izida sestavita na 
zadnji dan predpreteklega meseca pred vložitvijo vloge, izkaz poslovnega izida sestavljen za obdobje, 
krajše od treh mesecev) 

 
 Znesek (v EUR) 

Kapital   

Dolgoročna sredstva   

Kratkoročna sredstva   

Kratkoročne obveznosti   

Rezervacije   

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve   



 

 

 

(Navedite podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida.) 

 
2) izpiski o prometu in stanju na transakcijskih računih ter o morebitnih 

privarčevanih ali vezanih sredstvih pri bankah ali hranilnicah v tujini za obdobje 
šestih mesecev pred vložitvijo vloge 

 
 

 
 
 
 
 

(Navedite podatke iz izpiska iz transakcijskega računa, ki ga imate prijavljenega v tujini.) 

 
3) izpiskom vseh zapadlih neporavnanih obveznosti z zneskom in datumom 

zapadlosti 
 

4) drugimi dejstvi(navedite, če trajnejšo nelikvidnost dokazujete z drugimi dejstvi): 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________ 

 

2. IZGUBA SPOSOBNOSTI PRIDOBIVANJA PRIHODKOV IZ RAZLOGOV, NA 
KATERE DAVČNI ZAVEZANEC NI MOGEL VPLIVATI 
 
Kot davčni zavezanec sem izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov iz spodaj navedenih 
razlogov, na katere nisem mogel vplivati (z oznako x označite eno ali več spodaj navedenih možnosti): 

 začeti stečajni postopki ali postopki prisilne poravnave pri mojih ključnih poslovnih 
partnerjih;  

 ukrepi tuje države, na trgu katere ustvarjam prihodke, zaradi katerih bi prišlo do 
trajnejše nelikvidnosti;  

 dlje časa trajajoča nezmožnost opravljanja dejavnosti zaradi bolezni;  

 neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti oziroma odpovedi pogodb ključnih 
pogodbenih partnerjev, saj po sodni poti uveljavljam terjatve do pogodbenih partnerjev 
oziroma so taka dejanja posledica domnevnih kaznivih dejanj pogodbenih partnerjev, 
za katere je podan obtožni predlog v kazenskem postopku;  

 izredni in nepredvideni dogodki na trgih, kjer ustvarjam večino prihodkov;  

 naravne in druge nepredvidene nesreče; 

 drugo (navedite, če želite ta kriterij dokazovati z drugimi dejstvi): 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Dolgoročne obveznosti   

Zaloge   

Kratkoročne finančne obveznosti   

Kratkoročne poslovne obveznosti   

Celotni prihodki   

Celotni odhodki   

Celotni poslovni izid   

Amortizacija   

 Zneski (v EUR) za obdobje 6 mesecev 
pred vložitvijo vloge 

Prilivi    

Odlivi    

Denarna sredstva na dan vložitve vloge    



 

 

3. ODLOG OZIROMA OBROČNO PLAČILO DAVKA BI OMOGOČILO 
PREPREČITEV HUJŠE GOSPODARSKE ŠKODE 
 
Odobritev odloga oziroma obročnega plačila davka bi mi omogočilo preprečitev hujše 
gospodarske škode, kar dokazujem s spodaj navedenimi pojasnili, poslovnimi strategijami in 
plani, sprejetimi poslovnimi odločitvami, predvidenimi finančnimi tokovi, pričakovanimi prilivi, 
pogodbami s poslovnimi partnerji, kreditnimi pogodbami ter z drugimi dokazili, katerih izvedba 
in finančni učinki se bodo pokazali v kasnejših obdobjih: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________ 

Dokazovanje upravičenosti odloga oziroma obročnega plačila 
davka s sporazumom o finančnem prestrukturiranju 

Sodišče je izdalo pravnomočni sklep, s katerim je potrdilo sporazum o finančnem 
prestrukturiranju 
na podlagi določb zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in 
prisilno prenehanje  
(označite z oznako x; če označite »Da« in obstaja pravnomočni sklep sodišča o potrditvi sporazuma o finančnem 
prestrukturiranju, ste s tem izpolnili kriterije za odlog oz. obročno plačevanje davka, zato dokazovanje ostalih kriterijev 

v prejšnjem poglavju ni potrebno): 
 

o Da 
o Ne 

Dodatna pojasnila davčnega zavezanca 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________ 

Priloge 
 
Spodaj navedene priloge so sestavni del vloge(označite z x): 

 bilanca stanja; 

 izkaz poslovnega izida; 

 izpiski o prometu in stanju na transakcijskih računih ter o morebitnih privarčevanih ali vezanih 
sredstvih pri bankah v tujini za obdobje šestih mesecev pred vložitvijo vloge; 

 izpisek vseh zapadlih neporavnanih obveznosti z zneski in datumom zapadlosti; 

 predlog za sodno izvršbo zoper poslovnega partnerja; 

 potrdilo o zdravstvenem stanju; 

 pravnomočen sklep sodišča o potrditvi sporazuma o finančnem prestrukturiranju; 

 pooblastilo; 



 

 

 drugo (navedite, če prilagate druge priloge) __________________; 
 ni prilog. 

 
 
 
 
_______________________                                                        _________________ 
Kraj in datum                                                             Žig inpodpis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VLOGE ZA ODLOG 
OZIROMA OBROČNO PLAČILO DAVKA V PRIMERU HUJŠE 
GOSPODARSKE ŠKODE 
 

 
Podatki o davčnem zavezancu 

 
Vpišejo se podatki o davčnem zavezancu. 
 
Vlogo za odlog oziroma obročno plačilo davka lahko vloži davčni zavezanec, ki je pravna oseba 
oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne 
osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. 
Samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, lahko vloži vlogo 
le za davke, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti. 
 

 
Podatki o pooblaščencu  
 
Podatki o pooblaščencu se vpišejo samo v primeru, če se vloga vlaga po pooblaščencu. V tem 
primeru je treba k vlogi priložiti tudi pooblastilo.  

 

 
Podatki o zahtevku 

 
Pri zahtevku davčni zavezanec označi primarni zahtevek, to je, ali zahteva odlog ali obročno plačilo 
davka.  
 
Označite lahko tudi podrejeni zahtevek, za primer, če davčni organ primarnemu zahtevku ne bi ugodil. 
Če uveljavljate zgolj primarni zahtevek, to ustrezno označite v polju pod oznako »nič od zgoraj 
navedenega«. 

 
 
Podatki o davčni obveznosti 
 
V prazna polja davčni zavezanec obvezno navede, za katere vrste davkov zahteva odlog oziroma 
obročno plačilo. Če želi, da davčni organ obravnava vlogo za vse neporavnane davčne obveznosti, pri 
vrsti davka navede »Vse neporavnane obveznosti«. V tem primeru bo davčni organ obravnaval 
davčne obveznosti po stanju na dan vložitve vloge, zato ni trebanavesti podatka o znesku davka. V 
nasprotnem primeru je treba obvezno navesti podatek o znesku davka, za katerega zahtevate odlog 
oziroma obročno plačilo.  
 
Če davčni zavezanec zahteva, naj davčni organ odobri odlog oziroma obročno plačilo za davek v 
celotnem znesku, v polje pod znesek davka navede»Celoten znesek davka«. V tem primeru bo davčni 
organ obravnaval davek po stanju na dan vložitve vloge, zato ni trebanavesti tudi podatka o znesku 
davka. 
 
 

Podatki o opravljanju sezonske dejavnosti  
 
Če davčni zavezanec opravlja sezonsko dejavnost, mora to ustrezno označiti in navesti obdobje, v 
katerem opravlja sezonsko dejavnost (tj. dejavnost, ki je skoncentrirana v določenem obdobju 
poslovnega leta).   
 

 



 

 

Dokazovanje kriterijev za dovolitev odloga oziroma obročnega 
plačila davka 
 
 
Za odobritev odloga oziroma obročnega plačevanja davka se zahteva izpolnjevanje naslednjih 
kriterijev: 

 grožnja hujše gospodarske škode; 

 odlog oziroma obročno plačilo davka bi omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode. 
 
Šteje se, da davčnemu zavezancu grozi hujša gospodarska škoda, če je davčni zavezanec trajneje 
nelikviden ali je izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere ni imel vpliva. 

 
Trajnejša nelikvidnost 

 
Davčni zavezanec mora izkazati, da ni sposoben pravočasno izpolnjevati svojih zapadlih obveznosti. 
To lahko izkazuje s podatki iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izpiskov o prometu in stanju 
na transakcijskih računih ter o morebitnih privarčevanih ali vezanih sredstvih pri bankah za obdobje 
šestih mesecev pred vložitvijo vloge ali z drugimi dejstvi. Če davčni zavezanec ne oddaja letnih poročil 
v obliki, ki vsebuje navedene podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida, teh podatkov v 
tabeli pod točko 1) ne navaja, temveč navede zgolj podatke iz transakcijskih računov v tabeli pod 
točko 2). 
 
Bilanco stanja in izkaz poslovnega izida je treba obvezno priložiti kot prilogo k vlogi.  
 
Trajnejšo nelikvidnost lahko davčni zavezanec izkazuje z izpiski o prometu in stanju na transakcijskih 
računih. V tabelo se vpiše skupna višina prilivov in odlivov iz izpiskov iz transakcijskih računov 
davčnega zavezanca, ki jih ima prijavljene v tujini, in sicer za obdobje šestih mesecev pred vložitvijo 
vloge, šteto od konca meseca pred mesecem, v katerem je bila vloga vložena. Prav tako se v tabelo 
vpiše višina denarnih sredstev pri bankah ali hranilnicah v tujini, in sicer po stanju na dan vložitve 
vloge. 
 
Izpiske o prometu in stanju na transakcijskih računih ter o morebitnih privarčevanih ali vezanih 
sredstvih pri bankah v tujini je treba obvezno priložiti kot prilogo k vlogi. 
 
Če se trajnejša nelikvidnost dokazuje z drugimi dejstvi, jih je treba navesti in zanje priložiti ustrezna 
dokazila. 

 
Izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni 
mogel vplivati 
 
Kriterij izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov, na katero zavezanec ni mogel vplivati, se dokazuje 
z naslednjimi okoliščinami:  

 začeti stečajni postopki ali postopki prisilne poravnave pri ključnih poslovnih partnerjih 
davčnega zavezanca;  

 ukrepi tuje države, na trgu katere ustvarjam prihodke, zaradi katerih bi prišlo do trajnejše 
nelikvidnosti;  

 dlje časa trajajoča nezmožnost opravljanja dejavnosti zaradi bolezni; 

 neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti oziroma odpovedi pogodb ključnih pogodbenih 
partnerjev, če se terjatve do pogodbenih partnerjev uveljavljajo po sodni poti, oziroma so taka 
dejanja posledica domnevnih kaznivih dejanj pogodbenih partnerjev, za katere je podan 
obtožni predlog v kazenskem postopku;  

 izredni in nepredvideni dogodki na trgih, kjer ustvarjam večino prihodkov;  

 naravne in druge nepredvidene nesreče; 

 druge okoliščine (pojasnite druge okoliščine). 
 
Navedene okoliščine davčni zavezanec ustrezno označi in zanje priloži ustrezna dokazila (na primer 
predlog za sodno izvršbo, potrdilo o zdravstvenem stanju, oceno škode kot posledice naravne nesreče 
itd.). 



 

 

Grožnja hujše gospodarske škode 
 
Šteje se, da davčnemu zavezancu grozi hujša gospodarska škoda, če je davčni zavezanec trajneje 
nelikviden ali je izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere ni mogel vplivati.  
 

Odlog oziroma obročno plačilo davka bi omogočilo preprečitev hujše gospodarske 
škode 
 
Dejstvo, da bo odlog oziroma obročno plačevanje davka omogočilo preprečitev hujše gospodarske 
škode, je treba izkazati s pojasnili, poslovnimi strategijami in plani, sprejetimi poslovnimi odločitvami, 
predvidenimi finančnimi tokovi, pričakovanimi prilivi, pogodbami s poslovnimi partnerji, kreditnimi 
pogodbami ter z drugimi dokazili, katerih izvedba in finančni učinki se bodo pokazali v kasnejših 
obdobjih. 
 
Za dokazovanje tega kriterija davčni zavezanec v vlogi navede ustrezna pojasnila, v določenih 
primerih pa priloži tudi dokazila (na primer, če se navajajo sklenjene pogodbe, jih je trebapriložiti k 
vlogi). 

 
Dokazovanje upravičenosti odloga oziroma obročnega plačila davka s sporazumom o 
finančnem prestrukturiranju 

 
Če vam je sodišče izdalo pravnomočni sklep, s katerim je potrdilo sporazum o finančnem 
prestrukturiranju na podlagi določb zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi 
insolventnosti in prisilno prenehanje, to ustrezno označite. V tem primeru dokazovanje ostalih kriterijev 
iz poglavja »Dokazovanje kriterijev za dovolitev odloga oziroma obročnega plačila davka« ni potrebno, 
pri čemer je z vidika ekonomičnosti postopka priporočljivo, da pravnomočni sklep o potrditvi 
sporazuma  o finančnem prestrukturiranju priložite k vlogi.  
 

Dodatna pojasnila  

 
Na črte se vpišejo dodatna dejstva, ki so pomembna za odločanje. 

 
Priloge 
 
K vlogi je treba obvezno priložiti dokazila, na podlagi katerih davčni organ odloča o utemeljenosti 
zahtevka za odlog oziroma obročno plačilo davka.  


