3. ODMERA DOHODNINE NA LETNI RAVNI
Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Od leta
2008 odmera dohodnine poteka na podlagi informativnih
izračunov dohodnine (IID), ki jih zavezanci prejmejo na
dom. IID je sestavljen na podlagi uradnih evidenc, podatkov
izplačevalcev dohodkov in podatkov, ki so jih Finančni
upravi RS do 5. februarja posredovali zavezanci za
dohodnino (uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov in
dejanskih stroškov pri dohodkih iz drugega pogodbenega
razmerja).

Kdo prejme informativni izračun (IID)?
IID prejmejo vse fizične osebe (davčni rezidenti RS), ki so v
preteklem letu prejele dohodek, obdavčljiv z dohodnino in
to ne glede na višino prejetega dohodka.

Prejem informativnega izračuna dohodnine (IID)
IID mora FURS odpremiti najpozneje do 31. maja. Če ga zavezanec do 15. junija ne
prejme na dom, se mora obrniti na svoj pristojni urad in povprašati, ali mu je bil morda
izdan. To lahko z vnosom svoje davčne številke preveri tudi na posebni iTočki, ki je
dostopna na portalu eDavki. IID se namreč izdaja z navadno pošto (ne priporočeno) in
lahko se zgodi, da se je IID kje izgubil. Če s strani urada prejme informacijo, da mu je
bil IID izdan, lahko s strani tega urada prejme brezplačno kopijo IID. Če mu IID ni bil
izdan, mora do 31. julija tekočega leta za dohodek preteklega leta sam vložiti obrazec,
ki se imenuje »Napoved za odmero dohodnine za leto ___:«. Omenjeno napoved mora
vložiti tudi, če preneha biti rezident. Vloži jo najpozneje do odhoda iz Slovenije.

Dva svežnja
Primer izpolnjenega
obrazca:
Ugovor zoper
informativni izračun
dohodnine

IID-ji se izdajajo v dveh svežnjih. Polovica jih je
izdanih konec marca, druga polovica pa konec maja.
V drugem svežnju so običajno vključeni zavezanci, ki
so uveljavljali vzdrževane družinske
člane, imeli katastrski dohodek, dohodek iz tujine,
dohodek iz dejavnosti itd.

Vsak zavezanec mora IID
natančno pregledati.
Če ugotovi, da je izračun
korektno sestavljen, mu ni
treba storiti ničesar, ker po
30 dneh od datuma
odpreme avtomatično
postane odmerna odločba.
ALI STE VEDELI?
Dohodnino si lahko
izračunate sami s
pomočjo programa,
ki je objavljen na
spletni strani FURS.

Napoved za odmero
dohodnine

Kaj storiti, ko prejmete informativni izračun dohodnine?
Vsak zavezanec mora IID natančno pregledati. Če ugotovi, da je izračun korektno sestavljen, mu
ni treba storiti ničesar, ker po 30 dneh od datuma odpreme avtomatično postane odmerna odločba. Če pa
se z izračunom ne strinja, mora najpozneje v 30 dneh od datuma odpreme podati ugovor na obrazcu, ki ga pošlje na
urad, ki je izdal IID. Na podlagi ugovora bo FURS najpozneje do 31. oktobra izdal odločbo o odmeri dohodnine, zoper
katero pa se lahko zavezanec pritoži, če se z njo ne strinja.
Zavezanci, ki so registrirani v sistem eDavki (imajo digitalno potrdilo), lahko prek tega
portala pregledujejo IID in vlagajo ugovore.

Vračilo in doplačilo dohodnine

ALI STE VEDELI?
Vračilo dohodnine
lahko pričakujete
konec maja ali
konec julija (odvisno
od svežnja).

Zavezanci, ki imajo vračilo dohodnine, bodo sredstva dobili nakazana na
TRR v 60 dneh od datuma odpreme IID. Če ima zavezanec, ki je upravičen do
vračila, v knjigovodski evidenci, ki jo vodi davčni organ, zapadle neplačane dajatve, se mu
vrne znesek dohodnine, zmanjšan za znesek neplačane dajatve in pripadajočih zamudnih
obresti. Tisti, ki imajo doplačilo dohodnine, pa morajo v 60 dneh od datuma odpreme
IID znesek poravnati. Slednjim je k IID-ju priložen tudi plačilni nalog.
Podrobneje o tem na
Datumi vračil in doplačil dohodnine so navedeni na zadnji strani te brošure.
spletni strani FURS
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