
  Priloga 19 

NAVODILO ZA DOSTAVO INFORMACIJ V OBLIKI IZJAV 

 

Na podlagi prvega odstavka 266.g člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – 

uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 

40/14 – ZIN-B in 90/14; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) mora poročevalska finančna institucija 

Slovenije Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) sporočiti informacije iz 

četrtega odstavka 266.c člena in četrtega odstavka 266.d člena ZDavP-2 ter drugega odstavka 28. 

člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 90/14; v 

nadaljnjem besedilu: ZDavP-2H). 

 

Te informacije skupaj z identifikacijskimi podatki, ki so opisani v elementih sklopa »Reporting FI« 

(poročevalska finančna institucija) v Navodilu za dostavo informacij v skladu s Sporazumom med 

Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih 

predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA, ki je Priloga 18 Pravilnika o izvajanju Zakona o 
davčnem postopku, FURS sporoči tako, da predloži naslednje izjave:  

 

1. Finančna institucija v skladu s četrtim odstavkom 266.c člena ZDavP-2 izjavlja, da je v 

koledarskem letu _ _ _ _ : 

 

– uporabila izjemo glede vseh že obstoječih računov posameznikov oziroma jasno 

opredeljene skupine računov: 
– (navesti opis skupine) 

 

– uporabila izjemo glede vseh novih računov posameznikov oziroma jasno opredeljene 

skupine računov: 
– (navesti opis skupine) 

 

– uporabila izjemo glede vseh že obstoječih računov subjektov oziroma jasno opredeljene 

skupine računov: 
– (navesti opis skupine) 

 

– uporabila izjemo glede vseh novih računov subjektov oziroma jasno opredeljene skupine 

računov: 
– (navesti opis skupine) 

 

 

2. Finančna institucija v skladu s četrtim odstavkom 266.d člena ZDavP-2 izjavlja, da v 

koledarskem letu _ _ _ _ : 

 

– uporablja posebna pravila v zvezi s povezanimi subjekti in podružnicami, ki so nesodelujoče 

finančne institucije, in izpolnjuje zahteve iz pododstavka a) do c) petega odstavka 4. člena 

Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju 

spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA. 

 
3. V skladu z drugim odstavkom 28. člena ZDavP-2H finančna institucija izjavlja, da ni izvršila 

nobenih plačil nesodelujočim finančnim institucijam.  

 

Izjave morajo biti datirane, podpisane in v formatu pdf. Izjave z navedeno vsebino je treba vložiti v 

sistem eDavki z uporabo storitve »Lastni dokument«. 


