
 

PRILOGA 5 
    
   Zavezanec za davek:_______________________ 
   Davčna številka:________________________ 
 
 

PODATKI V ZVEZI Z IZVZETJEM PRIHODKOV NA PODLAGI  
MEDNARODNIH POGODB O IZOGIBANJU DVOJNEGA 
OBDAVČEVANJA  

Za obdobje od_______________do___________________ 

PODATEK POD ZAP. ŠT. 2.2 IN 6.7 OBRAČUNA  

 

  Zneski v eurih s centi 

Država, v kateri imajo 
izvzeti prihodki vir Vrsta dohodka 

Znesek izvzetega 
prihodka 

Znesek izvzetega 
odhodka 

1 2 3 4 

        

        

        

Skupaj     

        

        

        

Skupaj     

        

       

       

Skupaj     

       

       

       

Skupaj     

 Skupaj     

    

    

    

V siva polja se podatki ne vpisujejo.   

    

 

    

___________________________________  _________________________ 

Kraj in datum   Podpis zavezanca  



 

METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 5 
 

PODATKI V ZVEZI Z IZVZETJEM PRIHODKOV NA PODLAGI MEDNARODNIH POGODB O 
IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA 

(zap. št. 2.2 in 6.7 obračuna) 
 
 
Obrazec Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja se izpolnjuje: 

 v stolpcih 1 do 4, če je zavezanec v delu I. obračuna označil polje D in če ima vpisan podatek 
pod zap. št. 2.2 in/ali 6.7 v delu V. obračuna.  

 v stolpcih 1 do 3 (stolpec 4 se ne izpolnjuje), če je zavezanec v delu I. obračuna označil polje 
N in če ima  vpisan podatek pod zap. št. 2.2 dela VI. obračuna.  
 

Izvzetje prihodkov oziroma izvzetje odhodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja je možno le, če je s posamezno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja v določbi člena, ki ureja metode za odpravo dvojnega obdavčevanja, določeno, da se 
dohodek oprosti davka (metoda izvzetja).  
 
Zavezanec mora skupaj z obračunom predložiti tudi dokazila oziroma pojasnila, na podlagi katerih 
davčni organ ugotavlja upravičenost zavezanca do navedenih ugodnosti. 
 
Obrazec Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja se izpolnjuje v eurih s centi. 
 
V tabelo vpisujejo podatke zavezanci, če imajo med prihodki izkazane prihodke, ki se lahko na podlagi 
mednarodne pogodbe izvzamejo iz prihodkov (metoda izvzetja). 
 
Stolpec 1 – Država (kjer imajo izvzeti prihodki vir) 
 
Vpiše se država, kjer ima izvzeti prihodek vir, oziroma druga država pogodbenica

1
. 

 
Stolpec 2 – Vrsta dohodka  
 
Vpiše se vrsta dohodka. Vrsta dohodka mora biti opredeljena tako, da je na njeni podlagi mogoče 
določiti metodo za odpravo dvojnega obdavčevanja, ki se uporablja za navedeni dohodek s 
posamezno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja. 
  
Stolpec 3 – Znesek izvzetega prihodka  
 
Vpiše se znesek izvzetih prihodkov. Skupni znesek izvzetih prihodkov mora biti enak znesku iz zap. št. 
2.2 V. dela ali VI. dela obračuna. 
 
Stolpec 4 – Znesek izvzetega odhodka 
 
Podatke v stolpec lahko vpisujejo le zavezanci, ki izpolnjujejo V. del obračuna. Vpiše se znesek 
izvzetih odhodkov, ki zadevajo izvzete prihodke. Skupni znesek izvzetih odhodkov mora biti enak 
znesku iz zap. št. 6.7 V. dela obračuna. 

 

                                                
1
 Od 1.1.2012 dalje se lahko dohodek iz dejavnosti dosežen izven Republike Slovenije po metodi izvzetja obravnava samo še 

na podlagi mednarodne pogodbe sklenjene s Švedsko. 


