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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA UVELJAVLJANJE DAVČNE 

REGIJSKE OLAJŠAVE ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ 

Zavezanec izpolnjuje za vsak projekt ali program svoj obrazec za uveljavljanje 
olajšav za raziskave in razvoj. V primeru, da ima zavezanec večje število sorodnih projektov 
ali programov (npr. več kot tri), lahko izpolni za sorodne projekte ali programe en obrazec. 

V primeru, da je število zapisov pod posamezno zaporedno številko v obrazcu 
večje od 10, zavezancu ni potrebno vnašati posameznih zapisov (računov, obračunov, 
prevzemnic ipd.) v obrazec, temveč izpolni samo skupni znesek. V tem primeru mora imeti 
zavezanec specificirane podatke na razpolago in jih mora na zahtevo nemudoma predložiti 
davčnemu organu. 

Zneski se v obrazec vpisujejo v eurih s centi, zaokroženo na dve decimalni mesti. 

 

NOTRANJE RAZISKOVALNO-RAZVOJNE DEJAVNOSTI 

 

Stroški osebja, ki se ukvarja izključno z raziskovanjem 

Navedejo se stroški osebja (raziskovalci, tehniki in drugo podporno osebje do 
obsega, v katerem so zaposleni na projektu izključno za raziskovalno dejavnost). Vključeni 
so stroški bruto plač, dajatev na plače in drugi stroški dela zaposlenih. Stroški raziskovalcev 
in oseb, ki razvijajo projekte, se izkazujejo za vsako osebo posebej na podlagi mesečnih ali 
trimesečnih obračunov stroškov za to osebo. 

 

Stroški trajnih sredstev, ki se izključno in stalno uporabljajo za raziskovalno 
dejavnost 

Upravičeni so stroški instrumentov in opreme do obsega in za obdobje, 
predvideno v projektu. Če se ti instrumenti in oprema v svoji celotni življenjski dobi ne 
uporabljajo za raziskovalni projekt, se štejejo za upravičene stroški amortizacije, ki so 
izračunani na podlagi dobre računovodske prakse, ki ustrezajo trajanju raziskovalnega 
projekta. Nakupi raziskovalno-razvojne opreme se vpisujejo po posameznih računih. 

Upravičeni so tudi stroški zgradb in zemljišča v obsegu in za obdobje, v katerem 
se uporabljajo za raziskovalni projekt. Za zgradbe se štejejo kot upravičeni stroški 
amortizacije, ki so izračunani na podlagi dobre računovodske prakse, ki ustrezajo trajanju 
raziskovalnega projekta. Za zemljišče se štejejo kot upravičeni stroški komercialnega 
prenosa ali dejanski stroški kapitala. 

 

Režijski stroški, ki nastanejo neposredno zaradi raziskovalne dejavnosti 



Vključijo se stroški opravljanja administrativnih poslov v zvezi s projektom ter 
stroški finančne, računovodske, pravne in drugih služb, ki so nastali neposredno zaradi 
raziskovalne dejavnosti. 

 

Drugi stroški delovanja 

Navedejo se drugi operativni stroški, vključno s stroški materiala, zalog, 
energentov ter podobnih proizvodov in storitev, ki so nastali neposredno zaradi raziskovalne 
dejavnosti. Stroški materiala in storitev se vpišejo po posameznih računih oziroma po 
prevzemnicah materiala, če se ne nabavlja vsak material ločeno, temveč se prevzema iz 
skladišča materiala. 

 

Stroški, povezani s pridobivanjem in potrjevanjem patentov malih in srednje velikih 
podjetij 

Upravičeni stroški so za mala in srednja podjetja tudi stroški, povezani s 
pridobivanjem in potrjevanjem patentov in drugih pravic industrijske lastnine, in sicer: 
a) vsi stroški, nastali pred podelitvijo pravice na izvirni stopnji pristojnosti, vključno s stroški, 

ki so povezani s pripravo, vlaganjem in obravnavo prošnje, ter stroški, nastali pri obnovi 
prijave pred podelitvijo pravice; 

b) stroški prevajanja in drugi stroški, nastali zaradi pridobivanja ali potrditve pravice na 
drugih stopnjah pristojnosti; 

c) stroški, nastali pri zaščiti veljavnosti pravice med uradno obravnavo prošnje in možnimi 
postopki za nasprotovanje, tudi če so ti stroški nastali po podelitvi pravice. 

 

ZUNANJE RAZISKOVALNO-RAZVOJNE DEJAVNOSTI 

 

Upravičeni so stroški pogodbenih raziskav, tehničnega znanja in patentov, ki so 
bili kupljeni ali je bilo za njih pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po tržni ceni, 
kadar je bila transakcija opravljena med nepovezanimi strankami in ni temeljila na tajnem 
dogovoru, ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za 
raziskovalne dejavnosti. Med vlaganja za nakup raziskovalno-razvojnih storitev se ne štejejo 
stroški, povezani z nakupom licenc, ki bodo brez dodatne raziskovalno-razvojne dejavnosti 
davčnega zavezanca oziroma tretje raziskovalno-razvojne organizacije uvedene v izdelke, 
postopke oziroma storitve. 

Stroški po pogodbah z zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci ter pogodbah o 
izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnosti se vpišejo za vsako pogodbo posebej. 

Pogodbe o izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnosti so sklenjene z 
raziskovalno-razvojnimi organizacijami in drugimi osebami, ki so registrirane za opravljanje 
raziskovalno-razvojnih dejavnosti. 

Vloga zunanjih raziskovalno-razvojnih dejavnosti pri projektu se predstavi pod 
točko 5 obrazca Podatki o raziskovalno-razvojnem projektu ali programu, ki je Priloga 3 in je 
sestavni del te uredbe. 


