
 

Priloga 13 

 

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

Davčna številka: ……………….                                  

 

PODATKI V ZVEZI Z DOLGOROČNIMI REZERVACIJAMI 

Za obdobje od ____________ do ____________ 

 

Zneski v eurih s centi 

Vrsta dolgoročne rezervacije 

Stanje na 

začetku 

davčnega 

obdobja 
Oblikovanje v 

davčnem obdobju 

Poraba 

rezervacij v 

davčnem 

obdobju 

Odprava 

rezervacij v 

davčnem 

obdobju 
Stanje na koncu 

davčnega obdobja 
1 2 3 4 5 6 = 2 + 3 – 4 – 5 

Dolgoročne rezervacije za reorganizacije           
Dolgoročne rezervacije za pričakovane izgube iz 

kočljivih pogodb           
Dolgoročne rezervacije za pokojnine           
Dolgoročne rezervacije za jubilejne nagrade           
Dolgoročne rezervacije za odpravnine ob 

upokojitvi           
Dolgoročne rezervacije za dana jamstva ob 

prodaji proizvodov ali opravitvi storitev           

Dolgoročne rezervacije za stroške iz naslova 

okoljskih predpisov           

Dolgoročne rezervacije za tožbene zahtevke      

      

            

Skupaj         

* V siva polja se podatki ne vpisujejo. 

 

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



 

METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA 

 

PODATKI V ZVEZI Z DOLGOROČNIMI REZERVACIJAMI 

 

 

Obrazec Podatki v zvezi z dolgoročnimi rezervacijami zavezanec izpolni, če je v svojih poslovnih 

knjigah izkazoval začetno stanje in/ali spremembe (povečanje, poraba ali odprava rezervacij) med 

letom ter končno stanje rezervacij, in to za vse vrste, ki jih izkazuje v svojih poslovnih knjigah.  

 

Podatki se vpišejo za posamezne vrste rezervacij na račun dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov 

oziroma odhodkov, ki jih zavezanec izkazuje v svojih poslovnih knjigah, in to tako, da prikaže ločeno: 

 

– stanje na začetku davčnega obdobja,  

– povečanje – oblikovanje v davčnem obdobju, 

– porabo rezervacij v davčnem obdobju, 

– odpravo rezervacij v davčnem obdobju, 

– stanje na koncu davčnega obdobja. 

 

V obrazcu Podatki v zvezi z dolgoročnimi rezervacijami je navedenih nekaj vrst dolgoročnih 

rezervacij. Prazne vrstice so dodane, da se zavezancu omogoči prikaz vseh dolgoročnih rezervacij, ki 

jih izkazuje v poslovnih knjigah.  

 

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

dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.  

 


