
 

Priloga 20  

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

Davčna številka: …………………………  

 

PRIGLASITEV UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE  

 Z UPOŠTEVANJEM NORMIRANIH ODHODKOV   

 

Na podlagi 67.b člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 

76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15,  in 

82/15, 68/16 in 69/17; v nadaljnjem besedilu: ZDDPO-2) in 382.a 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, 90/14, in 91/15, 63/16 in 69/17): 

 

I. 

Izjavljam, da bo zgoraj navedeni davčni zavezanec ugotavljal davčno osnovo z upoštevanjem 

normiranih odhodkov za davčno obdobje, ki se začne s 1. 1. …..(LLLL+1), in za naslednja davčna 

obdobja do preklica oziroma do davčnega obdobja, ko ne bo več izpolnjeval pogojev za ugotavljanje 

davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. 

 

II. 

1. Izjavljam, da zgoraj navedeni davčni zavezanec izpolnjuje vse pogoje za ugotavljanje davčne 

osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki so določeni z zakonom, ki ureja obdavčitev 

dohodkov pravnih oseb. 

 

2. Na podlagi 67.d člena ZDDPO-2 razkrivam: 

a) da zgoraj navedeni davčni zavezanec v 18 mesecih pred priglasitvijo ugotavljanja davčne 

osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ni: 

i. ustanovil družbe, zavoda ali primerljive osebe po tujem pravu, 

ii. se preoblikoval s prenosom enega ali več obratov na fizično osebo, ki opravlja 

dejavnost, če je ta fizična oseba predhodno imela delež v zavezancu, ali na 

družbo, s pridobitvijo lastniškega deleža, 

iii. pričel poslovati na podlagi prenosa enega ali več obratov od druge fizične ali 

pravne osebe. 

b) da so zaradi okoliščine, določene v prvem odstavku 67.d člena ZDDPO-2 (navedene pod 

II.2.a), do katere je prišlo v 18 mesecih pred priglasitvijo ugotavljanja davčne osnove z 

upoštevanjem normiranih odhodkov, med prihodki zgoraj navedenega zavezanca po 67.b 

členu ZDDPO-2 upoštevani tudi prihodki, navedeni v drugem odstavku 67.d člena 

ZDDPO-2:  

 prihodki zgoraj navedenega zavezanca in družbe, zavoda ali primerljive osebe po 

tujem pravu, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, 

 prihodki zgoraj navedenega zavezanca in družbe, ki je prevzela enega ali več 

obratov zavezanca, 

 prihodki zgoraj navedenega zavezanca in osebe, ki je prenesla enega ali več 

obratov na zavezanca,  

doseženi v koledarskem letu pred davčnim obdobjem, za katero se uveljavlja ugotavljanje 

davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. 

 

III. 

Na podlagi četrtega do sedmega odstavka 67.d člena ZDDPO-2 razkrivam: 



 

a) da zgoraj navedeni zavezanec nima povezanih oseb, opredeljenih v petem odstavku 67.d 

člena ZDDPO-2, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi prihodkov po računovodskih 

standardih; 

b) da zgoraj navedeni zavezanec ima eno ali več povezanih oseb, opredeljenih v petem 

odstavku 67.d člena ZDDPO-2, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi prihodkov po 

računovodskih standardih. 

 

 

Datum:………………………    

  …………………………………………   

(ime in priimek odgovorne osebe)  

  

  

  

…………………………………………   

(podpis)  

 

Način izpolnitve priglasitve:  

 

LLLL je davčno obdobje, za katerega je predložen ta davčni obračun.  

  

Zavezanci podajo priglasitev tako, da označijo izjavo, navedeno pod točko I., izjavo, navedeno pod 

točko II.1., ustrezno razkritje, navedeno pod točko II.2., t.j. razkritje a) ali razkritje b), ter ustrezno 

razkritje, navedeno pod točko III., t.j. razkritje a) ali razkritje b). 

 


