NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI NA DENARNE DEPOZITE PRI BANKAH IN
HRANILNICAH USTANOVLJENIH V SLOVENIJI TER V DRUGIH DRŽAVAH ČLANICAH EU
KDO vloži napoved
Napoved vloži davčni zavezanec rezident, ki doseže obresti na denarne depozite pri bankah in
hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah in hranilnicah drugih držav
članic EU.
Napovedi ni treba vložiti davčnemu zavezancu rezidentu, čigar skupni znesek obresti na denarne
depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah in
hranilnicah drugih držav članic EU, dosežen v davčnem letu, ne presega zneska, določenega z
zakonom, ki ureja dohodnino. Ta znesek znaša 1.000 EUR.

KDAJ mora zavezanec vložiti napoved
Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah,
ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU mora
davčni zavezanec rezident vložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.

VLOGA - obrazec in navodilo
Obrazec in navodilo napovedi v slovenskem, italijanskem, madžarskem in angleškem jeziku.

KJE IN KAKO vložiti napoved
Davčni zavezanec mora napoved vložiti pri finančnem uradu. Zavezanec lahko napoved vloži tudi v
elektronski obliki prek sistema eDavki.

PRILOGE k obrazcu
Zavezanec mora k napovedi predložiti ustrezna dokazila glede davčne obveznosti izven Slovenije:
- dokazilo o znesku davka, plačanega v tujini,
- dokazilo o osnovi za plačilo davka,
- dokazilo, da je znesek davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan.

SANKCIJE
Z globo 250 do 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom ne vloži
davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi v roku, določenim z zakonom (tretji odstavek 326. člena
ZDavP-2).
Z globo od 400 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede
neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke (prvi odstavek 10. člena ZDavP-2).

ODMERA DAVKA (ODLOČBA)
Na podlagi napovedi davčni organ izda odločbo o višini dohodnine od obresti do 30. aprila tekočega
leta za preteklo leto. Rok za plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve odločbe.

PRITOŽBA
Zoper odločbo, ki jo je izdal organ prve stopnje (davčni organ), je dovoljena pritožba na Ministrstvo za
finance v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri
pristojnem davčnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register ob vložitvi napovedi.
Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve odločbe. To pomeni, da mora
zavezanec davek plačati, drugače bo davčni organ po poteku 30-dnevnega roka za prostovoljno
plačilo kljub vloženi pritožbi davek izterjal.

TAKSA
Na podlagi 4. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) so
dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom takse prosti.

DAVČNA IZVRŠBA
Zoper dolžnika, ki zapadlega davka ne plača v predpisanem roku, se začne postopek davčne izvršbe
z izdajo sklepa o davčni izvršbi.
OPIS

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

PRAVNE PODLAGE
 Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine, o obrazcih za napovedi za
odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem
 Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2
 Zakon o dohodnini - ZDoh-2

