
 

Priloga 19 

Zavezanec za davek: ……………………………………………                                                                                                                   

Davčna številka: ……………….                                  

 

PODATKI V ZVEZI Z USTVARJENIMI DOBIČKI IN IZGUBAMI IZ NALOŽB V DRUŽBE TVEGANEGA KAPITALA (šesti odstavek 25. člena 

ZDDPO-2)  

Za obdobje od ____________ do ____________      

PODATEK POD ZAP. ŠT. 2.7 IN 6.36 OBRAČUNA  
                                                                        Zneski v eurih s centi 

 

 

 
Zap. 

št. 

Naziv družbe tveganega 

kapitala 

Davčna 

številka 

družbe 

tveganega 

kapitala 

Znesek naložbe v 

družbo tveganega 

kapitala  

Datum 

pridobitve 

lastniškega 

deleža na 

podlagi naložbe 

v družbo 

tveganega 

kapitala  

 

 
Datum odsvojitve 

lastniškega 

deleža na podlagi 

naložbe v družbo 

tveganega 

kapitala 

Znesek dobička, 

ustvarjenega iz 

naložbe v družbo 

tveganega kapitala 

ob odsvojitvi 

lastniškega deleža 

 

        

 
Znesek izgube, 

ustvarjene iz naložbe 

v družbo tveganega 

kapitala ob odsvojitvi 

lastniškega deleža 

1 2 3 4 5 6 7   8 

1           

2           

3           

4           

5           

6        

7        

8        

9        

10        

Skupaj           
* V siva polja se podatki ne vpisujejo. 

 

V/na ……………………, dne ……………….                   Žig in podpis odgovorne osebe:



 

METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA 

 

PODATKI V ZVEZI Z USTVARJENIMI DOBIČKI IN IZGUBAMI IZ NALOŽB V 

DRUŽBE TVEGANEGA KAPITALA (šesti odstavek 25. člena ZDDPO-2)  

(zap. št. 2.7 in 6.36 obračuna) 

 

 

Obrazec Podatki v zvezi z ustvarjenimi dobički in izgubami iz naložb v družbe tveganega kapitala 

(šesti odstavek 25. člena ZDDPO-2) se izpolnjuje, če ima zavezanec vpisan podatek pod zap. št. 

2.7 in/ali 6.36 obračuna. Zavezanec, rezident ali nerezident, ki opravlja dejavnost oziroma posle v 

poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, ki ustvari dobiček iz odsvojitve lastniških 

deležev, pridobljenih na podlagi naložb tveganega kapitala (naložb v obliki povečanja osnovnega 

kapitala družbe z vložki zavezanca ali ustanovitve gospodarske družbe) v družbi tveganega 

kapitala, ki je ustanovljena v skladu z ZDTK, lahko celoten takšen dobiček izvzame iz svoje 

davčne osnove, če je imela družba tveganega kapitala status družbe tveganega kapitala celotno 

davčno obdobje in če je imela status družbe tveganega kapitala skozi celotno obdobje imetništva 

takega deleža zavezanca. 

 

To prilogo izpolnjuje tudi zavezanec, ki v davčnem obračunu ugotavlja davčno osnovo na podlagi 

dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.  

 

Obrazec Podatki v zvezi z ustvarjenimi dobički in izgubami iz naložb v družbe tveganega kapitala 

se izpolnjuje v eurih s centi. 

 

Stolpec 1 – Zaporedna številka 

 

Vpiše se zaporedna številka za vsako naložbo v družbo tveganega kapitala. 

 

Stolpec 2 – Naziv družbe tveganega kapitala 

 

Vpiše se naziv družbe tveganega kapitala, v katero je zavezanec – vlagatelj vplačal udeležbo in je 

na podlagi odsvojitve lastninskega deleža, pridobljenega na podlagi naložbe v to družbo 

tveganega kapitala, v tem davčnem obdobju ustvaril dobiček oziroma izgubo, ki se v skladu s 

šestim odstavkom 25. člena ZDDPO-2 izvzema iz davčne osnove pod zap. št. 2.7 oziroma 6.36 

obračuna. Družba tveganega kapitala mora biti vpisana v register družb tveganega kapitala. 

 

Stolpec 3 – Davčna številka družbe tveganega kapitala 

 

Vpiše se davčna številka družbe tveganega kapitala. 

 

Stolpec 4 – Znesek naložbe v družbo tveganega kapitala   

 

Vpiše se znesek naložbe v navedeno družbo tveganega kapitala, ki je bila v tem davčnem obdobju 

odsvojena in na podlagi česar je zavezanec dobiček oziroma izgubo vključil v davčno osnovo.  

 

Stolpec 5 – Datum pridobitve lastniškega deleža na podlagi naložbe v družbo tveganega 

kapitala  

 

Vpiše se datum, ko je družba pridobila lastniški delež na podlagi naložbe v družbo tveganega 

kapitala.  

 



 

Stolpec 6 – Datum odsvojitve lastniškega deleža na podlagi naložbe v družbo tveganega 

kapitala 

 

Vpiše se datum, ko je družba odsvojila lastniški delež na podlagi naložbe v družbo tveganega 

kapitala.  

 

Stolpec 7 – Znesek dobička, ustvarjenega iz naložbe v družbo tveganega kapitala ob 

odsvojitvi lastniškega deleža 

 

Vpiše se znesek dobička, ustvarjenega iz naložbe v družbo tveganega kapitala, ob odsvojitvi 

lastniškega deleža. Skupni znesek dobičkov, ustvarjenih iz vseh naložb v družbe tveganega 

kapitala, kjer je prišlo v davčnem obdobju do odsvojitve lastniškega deleža, mora biti enak 

znesku pod zap. št. 2.7 obračuna. Dobiček se vpiše le, če je imela ta družba tveganega kapitala 

status družbe tveganega kapitala celotno davčno obdobje in če je imela status družbe tveganega 

kapitala skozi celotno obdobje imetništva takega deleža zavezanca. 

 

Stolpec 8 – Znesek izgube, ustvarjene iz naložbe v družbo tveganega kapitala ob odsvojitvi 

lastniškega deleža 

 

Vpiše se znesek izgube, ustvarjene iz naložbe v družbo tveganega kapitala, ob odsvojitvi 

lastniškega deleža. Skupni znesek izgub, ustvarjenih iz vseh naložb v družbe tveganega kapitala, 

pri čemer je prišlo v davčnem obdobju do odsvojitve lastniškega deleža, mora biti enak znesku iz 

zap. št. 6.36 obračuna, razen pri zavezancu, ki v davčnem obračunu ugotavlja davčno osnovo na 

podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Izguba se vpiše le, če je imela ta družba 

tveganega kapitala status družbe tveganega kapitala celotno davčno obdobje in če je imela status 

družbe tveganega kapitala skozi celotno obdobje imetništva takega deleža zavezanca. 


