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PRILOGA 17 

 
Vloga za obročno plačilo davka v največ treh 

mesečnih obrokih za fizične osebe 

Pred izpolnjevanjem obvezno preberite navodila. 

 

Podatki o davčnem zavezancu 
 
_________________________________________ 
(Ime in priimek) 
 
_________________________________________ 
(Naslov prebivališča: 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 
 
Kot fizična oseba davka nisem zmoženplačati v enkratnem znesku niti ne morem zagotoviti 
zavarovanja, zato davčni organ prosim, najmi odobri obročno plačilo davka v: 
(z oznako x označite eno izmed spodaj navedenih možnosti) 

o 2 mesečnih obrokih; 

o 3 mesečnih obrokih. 
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Podatki o davčni obveznosti  
 
Davčni organ prosim, najmi odobri obročno plačilo spodaj navedene davčne obveznosti 
(navedite podatke v ustrezna polja):  
 

Vrsta davka, za 
katerega se zahteva 

obročno plačilo 

Znesek davka, za 
katerega se zahteva 

obročno plačilo 

Odločba, obračun ali drug 
akt, iz katerega izvira davčna 

obveznost 

Davčni urad, pri 
katerem je obveznost 

nastala 

        

        

        

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

 

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

o pooblastilo; 
o drugo(navedite, če prilagate druge priloge)__________________; 

o ni prilog. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________                                                        ____________________ 
Kraj in datum                                                                                           Podpis 
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VLOGE ZA OBROČNO 
PLAČILO DAVKA V NAJVEČ TREH MESEČNIH OBROKIH ZA 
FIZIČNE OSEBE 
 

 
 
Podatki o zavezancu 

 
Vpišejo se osebni podatki o davčnem zavezancu.  
 
Vlogo za obročno plačilo davka na podlagi drugega odstavka 103. člena ZDavP-2 lahko vloži le davčni 
zavezanec, ki je fizična oseba. 

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

 
 
Podatki o zahtevku 

 
Pri zahtevku davčni zavezanec označi eno izmed navedenih možnosti.  

 
 
Podatki o davčni obveznosti 
 
V prazna polja se obvezno navede, za katere vrste davkov se zahteva obročno plačilo. Če želite, da 
davčni organ obravnava vlogo za vse vaše neporavnane davčne obveznosti, pri vrsti davka navedite 
»Vse neporavnane obveznosti«. V tem primeru bo davčni organ obravnaval davčne obveznosti po 
stanju na dan vložitve vloge, zato vam ni trebanavesti podatka o znesku davka. V nasprotnem primeru 
je treba obvezno navesti podatek o znesku davka, za katerega zahtevate obročno plačilo.  
 
Če davčni zavezanec zahteva, najdavčni organ odobri 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. 

 
 

Priloge 
 
Če je davčni zavezanec k vlogi priložil priloge, to ustrezno označi.  


