
PRILOGA 3 

  

OBLIKA IN NAČIN DOSTAVE PODATKOV O NAKNADNIH VPLAČILIH DRUŽBENIKOV 
  

1. Oblika podatkov   

  

Podatki se zapišejo v datoteko vrste XML po shemi KP_KDVP.XSD, ki je objavljena na spletni strani 

eDavki: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx.   

  

2. Priprava in dostava podatkov davčnemu organu 

  

Dostava podatkov je mogoča izključno po elektronski poti prek storitev sistema eDavki  

(http://edavki.durs.si). Dostop do sistema eDavki je mogoč s certificiranimi digitalnimi potrdili. Navodila 

za registracijo in uporabo potrdil so objavljena na naslovu http://edavki.durs.si v področju  

»Registracija«.   

  

Podatke o naknadnih vplačilih družbenikov – fizičnih oseb - dostavijo gospodarske družbe, 

ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji. 

 

Podatki o stanju naknadnih vplačil družbenikov na dan 1. januar 2020 se dostavijo  do 31. januarja 

2021, oziroma ob prvem poročanju podatkov o vplačilih in vračilih naknadnih vplačil družbenikov 

oziroma pravnih naslednikov njihovih deležev v gospodarski družbi, do navedenega roka niso bili 

dostavljeni.  

 

Podatke o vplačilih in vračilih naknadnih vplačil družbenikov se poroča po posameznem davčnem letu, 

za enega ali več družbenikov ali pravnih naslednikov njihovih deležev v gospodarski družbi.    

  

V primeru, da so bili za posameznega zavezanca dostavljeni napačni podatki, se popravki ponovno 

dostavijo v obliki elektronskega dokumenta z vsemi podatki za tega družbenika ali pravnih naslednikov 

njihovih deležev v gospodarski družbi.   

   

3. Podatki o naknadnih vplačilih družbenikov  

  

3.1.    Splošni opis podatkov   

  

Gospodarske družbe, ustanovljene v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji, dostavijo podatke o 

naknadnih vplačilih družbenikov – fizičnih oseb – in podatke, potrebne za identifikacijo družbenika – 

fizične osebe oziroma pravnega naslednika njegovega deleža v gospodarski družbi, in zavezanca za 

dajanje podatkov. 

 

Podatki, ki se dostavijo za vsakega družbenika – fizično osebo – oziroma pravnega naslednika 

njegovega deleža v gospodarski družbi, so: 

– osebno ime,  

– datum rojstva,  

– davčna številka oziroma številka za davčne namene in država rezidentstva, 

– podatki o vplačilih in vračilih naknadnih vplačil (datumu in znesku vplačila ter datumu in znesku 

vračila).  

 

Podatki se dostavijo davčnemu organu najpozneje do 31. januarja tekočega davčnega leta za preteklo 

davčno leto, pri čemer se podatki prvič dostavijo do 31. januarja 2021 za leto 2020.  

 

Gospodarske družbe do 31. januarja 2021 za vsakega družbenika – fizično osebo – oziroma pravnega 

naslednika njegovega deleža v gospodarski družbi dostavijo tudi podatke o stanju njegovih naknadnih 

vplačil na dan 1. januar 2020 (datum in znesek vplačil oziroma vračil). 

http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx


3.1.1. Tabelarični prikaz individualnih podatkov  

 

Obrazec KP-NV – Naknadna vplačila v gospodarske družbe 

 

Podatki o zavezancu za dajanje podatkov 

Naziv ime pravne osebe ali firma 

Naslov ulica, hišna številka,  

ime pošte, poštna številka in kraj 

Davčna številka 8-mestna davčna številka 

 

Podatki o družbeniku {sklop se lahko ponavlja} 

Davčna številka 8-mestna davčna številka Obvezno 

Rojstni datum DDMMLL Obvezno 

Ime ime družbenika Obvezno 

Priimek priimek družbenika Obvezno 

Status rezidentstva 

Izbira: 

R – rezident RS 

N – nerezident RS 

Obvezno 

Država rezidentstva samo za nerezidente RS Če nerezident 

Tuja identifikacijska številka  Neobvezno 

Družbenik je vplačal naknadno 

vplačilo  

Izbira: 

DA 

NE 

Obvezno 

Podatki o stanju naknadnih vplačil v gospodarsko družbo na dan 1.1.2020 po posameznem 

vplačilu 

 

Datum Znesek  

DDMMLLLL 

Znesek (dve decimalki)  

Obvezno Obvezno  

Lahko več vrstic  

Podatki o vplačilu/vračilu naknadnih vplačil 

Datum Tip Oznaka PODNVP Znesek 

DDMMLLLL 

Izbira:  

Vplačilo  

 

 

Vračilo 

vplačila  

 

 

 Znesek (dve 

decimalki) 

Obvezno Obvezno Obvezno za vplačilo Obvezno 

Lahko več vrstic 

 

 


