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Zavezanec za davek: _______________________
Davčna številka:________________________
PODATKI V ZVEZI Z ODBITKOM TUJEGA DAVKA
Za obdobje od _______________ do ___________________
PODATEK POD ZAP. ŠT. 21 OBRAČUNA
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V siva polja se podatki ne vpisujejo.
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____________________________________
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 11
PODATKI V ZVEZI Z ODBITKOM TUJEGA DAVKA
(Zap. št. 21 obračuna)
Obrazec Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka se izpolnjuje, če ima zavezanec vpisan podatek pod
zap. št. 21 obračuna. Odbitek tujega davka lahko uveljavlja le rezident Republike Slovenije, če je bil
tuji davek od dohodkov iz virov izven Slovenije plačan in je dohodek, od katerega je bil plačan tuji
davek, vključen v davčno osnovo.
Za uveljavljanje odbitka tujega davka morajo biti priložena ustrezna dokazila v skladu s prvim
odstavkom 137. člena ZDoh-2 in 273. členom ZDavP-2 kot sestavni del obračuna.
Obrazec Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka se izpolnjuje v eurih s centi.
Stolpec 1 – Država, v kateri imajo tuji dohodki svoj vir
Vpiše se država, v kateri ima dohodek, od katerega zavezanec uveljavlja odbitek plačanega tujega
davka, vir.
Stolpec 2 – Vrsta posameznega dohodka
Vpiše se vrsta prejetega tujega dohodka. Vrsta prejetega tujega dohodka mora biti opredeljena tako,
da je na njeni podlagi mogoče določiti davčno stopnjo, ki se uporablja za navedeni dohodek ob
sklenjeni mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Vrsta dohodka mora biti razvidna
iz priloženih dokazil. Vrsta prejetega tujega dohodka se nanaša tudi na dobiček poslovne enote v
tujini.
Stolpec 3 – Osnova za plačilo davka
Vpiše se znesek, ki pomeni osnovo za plačilo davka od tujega dohodka. Pri poslovni enoti je to razlika
med prihodki in odhodki poslovne enote, ugotovljenimi v skladu z ZDDPO-2. Osnova za plačilo davka
mora biti razvidna iz priloženih dokazil.
Stolpec 4 – Stopnja davka
Vpiše se stopnja, po kateri je bil obračunan tuji davek od tujega dohodka.
Stolpec 5 – Znesek davka
Vpiše se znesek davka od tujih dohodkov, ki je bil obračunan. Znesek davka mora biti razviden iz
priloženih dokazil.
Stolpec 6 – Stopnja davka iz mednarodne pogodbe
Če ima Slovenija z državo v stolpcu 1 sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega
obdavčevanja, se vpiše stopnja iz te mednarodne pogodbe, ki velja za vrsto dohodka iz stolpca 2.
Stolpec 7 – Znesek davka, če se upošteva stopnja davka iz mednarodne pogodbe
Vpiše se znesek davka ob upoštevanju stopnje davka iz mednarodne pogodbe. Če Slovenija nima
sklenjene mednarodne pogodbe z državo iz stolpca 1, sta stolpca 6 in 7 prazna.
Stolpec 8 – Znesek plačanega davka
Vpiše se znesek davka, ki je bil dejansko plačan. Če je v posamezni mednarodni pogodbi dogovorjen
odbitek za zmanjšani davek v državi vira in so izpolnjeni pogoji za njegovo uveljavitev, se lahko vpiše
znesek v višini, v kateri bi bil plačan davek, če posebnih olajšav ne bi bilo. Znesek plačanega davka
mora biti razviden iz priloženih dokazil.
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Stolpec 9 – Znesek končnega in plačanega tujega davka
Vpiše se nižji od zneskov v stolpcih 5 in 8, razen če ima zavezanec za to vrsto dohodka podatek v
stolpcu 7. V tem primeru se vpiše nižji od zneskov v stolpcih 7 in 8.
Stolpec 10 – Znesek davka, ki bi ga bilo treba plačati po ZDoh-2 za tuje dohodke, če odbitek ne
bi bil možen
Vpiše se znesek, ki se izračuna po formuli:
(skupni znesek dohodkov, od katerih je bil plačan tuji davek, z virom v posamezni državi (skupni
znesek iz stolpca 3 za posamezno državo), deljeno z razliko med celotnimi davčno priznanimi prihodki
in celotnimi davčno priznanimi odhodki zavezanca (zap. št. 4 – zap. št. 8 obračuna), pomnoženo z
zneskom davka (zap. št. 20 obračuna).
Stolpec 11 – Možni odbitek
Vpiše se nižji od zneskov iz stolpcev 9 in 10.
Stolpec 12 – Priznani odbitek
Vpiše se znesek iz stolpca 11, vendar ne več kakor znesek iz zap. št. 20 obračuna.

