PRILOGA 1
PRIGLASITEV
DAVČNE OBRAVNAVE OB PRENEHANJU OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI IN
NADALJEVANJU PO DRUGI OSEBI
I. PODATKI O ZAVEZANCIH OZIROMA PRAVNI OSEBI
PODATKI O ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI
Davčna številka:

Ime in priimek: ………………………………………………………..
Podatki o bivališču: ……………………………………………………………
(naselje, ulica, hišna številka, pošta)
Zavezanec je rezident Republike Slovenije:
 da
 ne
Država rezidentstva: ............................
Sedež obrata oziroma poslovanja:________________________
Vrsta dejavnosti:_______________________________

Matična številka obrata:
____________________

PODATKI O ZAVEZANCU, KI NADALJUJE DEJAVNOST CELOTNEGA PODJETJA ALI DELA
PODJETJA
Davčna številka:

Ime in priimek:………………………………………………………..
Podatki o bivališču: ……………………………………………………………
(naselje, ulica, hišna številka, pošta)
Zavezanec je rezident Republike Slovenije:
 da
 ne
Država rezidentstva: ............................
Dejavnost nadaljujem zaradi smrti zavezanca:
 da
 ne
Sedež obrata oziroma poslovanja:________________________
Matična številka obrata:
___________________
Vrsta dejavnosti:_______________________________
PODATKI O PRAVNI OSEBI, NA KATERO SE PRENAŠA PODJETJE ALI DEL PODJETJA
Firma oziroma ime: ____________________________
Skrajšana firma: _______________________________
Naslov sedeža: ________________________________
Matična številka:_______________________________
Vrsta dejavnosti:_______________________________
Davčna številka:

II. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
A) IZJAVA ZAVEZANCA, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI:
V primeru prenosa podjetja ali dela podjetja na drugo fizično osebo:
z opravljanjem dejavnosti sem prenehal zaradi trajne nezmožnosti za delo,
z opravljanjem dejavnosti sem prenehal zaradi upokojitve,
z opravljanjem dejavnosti sem prenehal iz drugih razlogov in prenesel podjetje ali del
podjetja na zakonca, otroka, posvojenca ali pastorka.
V primeru prenosa podjetja ali dela podjetja na pravno osebo:
•

kot fizična oseba se zavezujem, da bom svoj delež v pravni osebi, pridobljen s statusnim
preoblikovanjem, obdržala najmanj 36 mesecev in ga nominalno ne bom zmanjšala.
______________________________________
(podpis zavezanca, ki preneha z opravljanjem dejavnosti)

B) IZJAVA ZAVEZANCA, KI NADALJUJE DEJAVNOST CELOTNEGA PODJETJA ALI DELA
PODJETJA:
•
•
•
•

•

dejavnost, ki sem jo prevzel, bom opravljal v Sloveniji;
prevzeta sredstva in obveznosti bom ovrednotil ob upoštevanju vrednosti na dan
prenehanja opravljanja dejavnosti zavezanca, čigar dejavnost ali del dejavnosti
nadaljujem;
prevzeta sredstva bom amortiziral tako, kot bi bila amortizirana pri zavezancu, ki je
prenehal z opravljanjem dejavnosti, če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo;
dobičke in izgube v zvezi s prejetimi sredstvi in obveznostmi bom izračunaval z
upoštevanjem vrednosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti zavezanca, po kateri bi
se izhajalo pri izračunu davčne osnove pri zavezancu, ki je prenehal z opravljanjem
dejavnosti, oziroma na način, kot če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo;
prevzel bom rezervacije, ki jih je oblikoval zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem
dejavnosti, ki se lahko pripišejo podjetju, ki se prenaša, in pogoje v zvezi s temi
rezervacijami, kot bi veljali za zavezanca, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, kot če
do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo.
_______________________________________________
(podpis zavezanca, ki nadaljuje dejavnost celotnega podjetja ali dela podjetja)

C) IZJAVA ODGOVORNE OSEBE PRAVNE OSEBE, NA KATERO SE PRENAŠA PODJETJE
ALI DEL PODJETJA:
• nova pravna oseba oziroma prevzemna pravna oseba je rezident Slovenije po 5. členu
Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08,
5/09, 96/09 in 43/10);
• prevzeta sredstva in obveznosti bo pravna oseba ovrednotila ob upoštevanju vrednosti
na zadnji dan obdobja, za katero se izračunava akontacija dohodnine od dohodka iz
dejavnosti pri statusnem preoblikovanju podjetnika;
• dobičke in izgube v zvezi s prejetimi sredstvi in obveznostmi bo pravna oseba izračunala
z upoštevanjem vrednosti na zadnji dan obdobja, za katero se izračunava akontacija
dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri statusnem preoblikovanju podjetnika, po kateri bi
se izhajalo pri izračunu davčne osnove pri zavezancu, ki bo prenehal z opravljanjem
dejavnosti, oziroma na način, kot če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo;
• pravna oseba bo prevzela rezervacije, ki jih je oblikoval zavezanec, ki bo prenehal z
opravljanjem dejavnosti, ki se lahko pripišejo podjetju, ki se prenaša, in pogoje v zvezi s
temi rezervacijami, kot bi veljali za zavezanca, ki bo prenehal z opravljanjem dejavnosti,
kot če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo.
____________________________________________________
(podpis odgovorne osebe pravne osebe, na katero se prenaša podjetje ali del podjetja )

III. NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA PRIGLASITVE DAVČNE
OBRAVNAVE
OB
PRENEHANJU
OPRAVLJANJA
DEJAVNOSTI
IN
NADALJEVANJE PO DRUGI OSEBI
Obrazec Priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po
drugi osebi se izpolni, če se želi v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, pri ugotavljanju davčne
osnove uveljavljati posebna davčna obravnava. Davčna obravnava se lahko uveljavlja, če
zavezanec preneha z opravljanjem dejavnosti in podjetje ali del podjetja prenese na drugo fizično
ali pravno osebo ter so izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 51. člena Zakona o dohodnini
(Uradni list RS, št. 51/10 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2).
Priglasitev opravita oseba, ki preneha z opravljanjem dejavnosti in novi zasebnik oziroma pravna
oseba, na katero se prenaša podjetje ali del podjetja. Kadar oseba preneha z opravljanjem
dejavnosti zaradi smrti, priglasitev opravi zavezanec oziroma pravna oseba, ki nadaljuje z
opravljanjem dejavnosti podjetja ali dela podjetja.
Priglasitev se mora opraviti najpozneje do roka za predložitev davčnega obračuna davčnega
zavezanca, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
I. PODATKI O ZAVEZANCIH OZIROMA PRAVNI OSEBI
V obrazec Priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po
drugi osebi se na prvi strani v predvidena polja vpišejo podatki o zavezancu, ki preneha z
opravljanjem dejavnosti, in fizični oziroma pravni osebi, na katero se prenaša podjetje ali del
podjetja.
II. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Zavezanec, ki preneha z opravljanjem dejavnosti, in novi zasebnik oziroma odgovorna oseba
pravne osebe, na katero se prenaša podjetje ali del podjetja, morata dati izjavo o izpolnjevanju
pogojev, ki so predpisani za posebno davčno obravnavo.
Zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, s podpisom pod točko A da izjavo, iz katere
je razvidno, zakaj je prenehal opravljati dejavnost. V primeru prenosa podjetja ali dela podjetja na
pravno osebo se s to izjavo zavezanec zavezuje, da bo svoj delež v pravni osebi obdržal najmanj
36 mesecev in da ga nominalno ne bo zmanjšal.
Zavezanec, ki nadaljuje dejavnost celotnega podjetja ali dela podjetja, s podpisom pod točko B
da izjavo, da bo izpolnil vse tu naštete pogoje, predpisane za posebno davčno obravnavo.
Odgovorna oseba pravne osebe, na katero se prenaša podjetje ali del podjetja, s podpisom pod
točko C da izjavo, da bo izpolnila vse tu naštete pogoje, predpisane za posebno davčno
obravnavo.
Če pride v obdobju petih let po prenehanju opravljanja dejavnosti do neizpolnjevanja pogojev, ki
so navedeni pod točko A ali točko C, se prihodki, ki se v skladu s četrtim odstavkom 51. člena
ZDoh-2 niso šteli za prihodke zavezanca, ki je prenehal, obdavčijo kot drugi dohodki fizične
osebe po III.7 poglavju ZDoh-2. Izjema je samo takrat, če je šlo za prenehanje dejavnosti zaradi
smrti oziroma je zavezanec po prenehanju opravljanja dejavnosti umrl.
Če pride v obdobju petih let po prevzemu podjetja ali dela podjetja do neizpolnjevanja pogojev, ki
so navedeni pod točko B, mora novi zasebnik v letu, v katerem pride do neizpolnjevanja pogojev,
povečati davčno osnovo za prihodke, ki se v skladu s četrtim odstavkom 51. člena ZDoh-2 niso
šteli za prihodke.

