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Dohodnina 2004

Napoved morajo oddati vsi za-
vezanci za dohodnino s stalnim
prebivališčem v Republiki Slove-
niji na davčni urad, kjer so vpisa-
ni v davčni register v času vloži-
tve napovedi. Oddajo jo osebno
ali priporočeno po pošti, s pripi-
som »Napoved za odmero doho-
dnine«. Vsako napoved je treba
oddati v svoji ovojnici, torej se ne
sme oddajati napovedi na primer
vseh družinskih članov skupaj.
Oddati pa jo je seveda možno tu-
di v elektronski obliki. Na davč-
nih uradih in izpostavah že spre-
jemajo napovedi, tam pa, kjer so
bile možnosti, so ali bodo organi-
zirali sprejetje tudi v prostorih lo-
kalnih in krajevnih skupnosti.
Obrazce za napoved odmere do-
hodnine se lahko kupi v knjigar-
nah in papirnicah, lahko pa se jih
natisne tudi na spletnih straneh
davčne uprave na naslovu
www.sigov.si/durs, v rubriki
»davčni obrazci in programi/do-
hodnina«.

Davčni strokovnjaki svetujejo,
da je treba obrazec za napoved
dohodnine natančno izpolniti in
pri tem paziti, da se državi plača
le tisto, kar ji gre, zato je nujno
natančno prebrati navodila za iz-
polnjevanje. Tisti zavezanci, ki so
poleg osebnih prejemkov prejeli
sredstva še iz drugih virov, bi
morda morali razmisliti o pomoči
davčnega svetovalca, da ne bi
prišlo da neželenih napak.

Dohodki iz delovnega
razmerja

Med obdavčene osebne pre-
jemke sodijo bruto znesek preje-
te letne plače in nadomestila plač
ter povračila stroškov, stimulaci-
je in bonitete (na primer uporaba
službenega vozila v zasebne na-
mene), regres, jubilejne nagrade,
odpravnine ob upokojitvi in en-
kratne solidarne pomoči, vendar
je obdavčen le del teh plačil nad
določenim zneskom. Obdavčena
so plačila delodajalca za dodatno
pokojninsko zavarovanje za de-
lavca, ki presegajo zakonsko pri-
znani znesek olajšave. Obdavče-
na je tudi plača iz tujine, vendar
se dohodnina plača le, če je bilo
delo opravljeno v Sloveniji. Pla-
čilo za delo v tujini bo obdavčeno
le do višine plače, kakršno bi po-
sameznik prejemal za enako delo
doma, vendar le, če je zaposlen v
državni službi ali javnem zavodu.
Od vseh obdavčenih dohodkov
se odštejejo plačani obvezni soci-
alni prispevki. Razlika, ki ostane,
je davčna osnova, ki pa jo lahko
zmanjšamo, če smo v preteklem
letu vzdrževali družinskega čla-
na, torej otroka, vnuka ali vnuki-
njo, zakonskega ali zunajzakon-
skega partnerja ali katerega koli
drugega družinskega člana. Le-
tos pa lahko še zadnjič uveljavlja-
mo triodstotno olajšavo.

Višina olajšav, ki zmanjšujejo
davčno osnovo, je določena na
podlagi podatka o povprečni le-
tni plači zaposlenih v RS za leto

2004; letos znaša 3,210.852 tolar-
jev. Znesek neobdavčljivega dela
v višini 11 odstotkov znaša nekaj
več kot 350 tisoč tolarjev, starej-
šim kot 65 let je priznana ose-
modstotna olajšava, študentom
in učencem, ki so zaslužili z de-
lom prek študentskih in mladin-
skih organizacij, pa je priznana
olajšava v višini dobrega 1,2 mili-
jona tolarjev. Za prvega otroka
in vsakega drugega vzdrževane-
ga družinskega člana se prizna

10-odstotna olajšava, za vsakega
nadaljnjega otroka pa se poveča
za pet odstotkov. Če zavezanec
družinskega člana ni vzdrževal
vse leto, se znesek olajšave
zmanjša sorazmerno s številom
mesecev, ko član ni bil vzdrže-
van.

Triodstotno znižanje
davčne osnove

V višini treh odstotkov lahko
svojo davčno osnovo znižamo z
vpisi zneskov sredstev, porablje-
nih za namene, ki so navedeni v
obrazcu za odmero dohodnine,
vendar le, če so bila sredstva po-

rabljena izključno za zavezanca.
Kot dokaz o porabi sredstev je
treba shraniti račune, in to še pet
let, na njih pa mora biti izpisano
ime davčnega zavezanca, ki uve-
ljavlja račune kot olajšavo. Med
olajšave sodijo nakup dolgoroč-
nih vrednostnih papirjev Repu-
blike Slovenije (obveznice) z vra-
čilnim rokom, daljšim kot 12 me-
secev, nakup in gradnja stanova-
nja ali stanovanjske hiše, njihovo
vzdrževanje, v to kategorijo se

štejejo tudi najemnine. Davčno
osnovo lahko znižamo, če smo v
preteklem letu vložili v vzdrževa-
nje kulturnega spomenika ali na-
ravne znamenitosti, kupili likov-
na in leposlovna dela ter plošče
umetniške vrednosti. Olajšava so
tudi prispevki in premije za pove-
čanje socialne varnosti ter za do-
datno zdravstveno zavarovanje,
nakup zdravil in zdravstvenih ter
ortopedskih pripomočkov, na-
kup učbenikov ter plačane šolni-
ne, prostovoljni dobrodelni pri-
spevki, članarine političnim
strankam in sindikatu.
Katarina Nemanič

Dohodnine ne oddajo
Napovedi za odmero dohodnine ni treba oddati tistim
zavezancem, ki so zaslužili manj kot 11 odstotkov povprečne
bruto letne plače zaposlenih v RS, torej so njihovi bruto dohodki
nižji kot 353.194 tolarjev. Prav tako napovedi ne oddajo učenci in
študenti, ki so prek študentskih in mladinskih organizacij zaslužili
manj kot 51 odstotkov povprečne letne plače ali 1,637.535
tolarjev. Tudi upokojenci, katerih edini vir dohodkov je pokojnina
in med letom 2004 skladno z zakonom niso plačevali akontacije
dohodnine ter ne nameravajo uveljavljati olajšave za vzdrževane
družinske člane, ne oddajo napovedi.

Zneski olajšav
Olajšave, ki zmanjšujejo osnovo za dohodnino za leto 2004,
ugotovljeno na podlagi podatka o povprečni letni plači zaposlenih
v Republiki Sloveniji za leto 2004, ki znaša 3.210.852 tolarjev:
1. Znesek neobdavčljivega dela v višini 11 odstotkov povprečne
plače: 353.194 tolarjev.
2. Zneski olajšav po 8. členu ZDoh, priznani
• invalidom s 100-odstotno telesno okvaro v višini 100
odstotkov: 3.210.852 SIT,
• učencem in študentom za prejemke, dosežene z opravljanjem
dela prek študentskih in mladinskih organizacij, v višini 40
odstotkov povprečne plače: 1,284.341 tolarjev,
• starejšim kot 65 let v višini osem odstotkov povprečne plače:
256.868 tolarjev.

Oddaja napovedi

Cesar naj dobi le to, kar mu gre.
In nič več!

Letos bomo še zadnjič oddali napoved za odmero dohodnine po
zakonu o dohodnini iz leta 1990, dohodki za leto 2004 pa bodo
obdavčeni še po starem. Dohodninsko napoved je treba oddati
najkasneje do 31. marca, in sicer priporočeno po pošti ali osebno
na davčnem uradu. Znane so že lestvica za odmero dohodnine in
olajšave, ki znižujejo dohodninsko osnovo. Letos bomo tudi za-
dnjič lahko uveljavljali olajšave za zmanjšanje davčne osnove v vi-
šini treh odstotkov.

S certifikati in osebnimi potr-
dili sem imel več težav, ko sem se
pred davnimi leti prijavljal v si-
stem elektronskega bančništva.
Če se ne motim, se je bilo takrat
treba igrati še z disketami, ves
postopek pa je bil tako zapleten
in slabo razvit, da certifikata ni-
sem mogel takoj namestiti. No,
porodnih težav pa je bilo kmalu
konec in lahko sem začel uživati
v slasteh elektronskega poslova-
nja.

Raziskave kažejo, da je elek-
tronsko bančništvo še vedno naj-
bolj razširjena oblika elektron-
skega poslovanja. Po podatkih
projekta RIS (Raba interneta v
Sloveniji), ki ga od leta 1996 izva-
ja FDV, se je uporaba e-bančni-
štva v Sloveniji ustalila pri okoli
19 odstotkih aktivnih uporabni-
kov spleta. Ker pa se absolutno
število uporabnikov spleta pove-
čuje za približno 20 tisoč na leto,
je več tudi uporabnikov e-banč-

ništva; sredi leta 2004 jih je bilo
po oceni RIS okrog 140 tisoč.

Potrebujemo kvalificirano
digitalno potrdilo

Elektronsko bančništvo mora
biti seveda absolutno varno, če
ga hočemo uporabljati. Banke
morajo tudi prepoznati svojega
uporabnika; vprašanje varnosti
in osebnega prepoznavanja
(identifikacije) rešujejo s kvalifi-
ciranimi digitalnimi potrdili ali
certifikati. Če želimo s svojo ban-
ko poslovati elektronsko, mora-
mo na računalnik skladno z nji-
hovimi navodili namestiti certifi-
kat. Izdajateljev certifikatov ali
certifikatskih agencij je v Slove-
niji precej, pooblaščene pa so šti-
ri – Center vlade za informatiko,
Nova Ljubljanska banka, Pošta
Slovenije in Halcom (zadnji sa-
mo za pravne osebe). Lahko se
vam torej zgodi, da boste elek-

tronsko poslovali s svojo banko,
ne boste pa mogli z državo. Ne-
katere banke imajo namreč svoje
certifikate; sicer jih je bolj malo,
saj ima po podatkih Dursa certi-
fikat enega od prej omenjenih iz-
dajateljev okrog 130 tisoč upo-
rabnikov. Ti bodo lahko letos od-
dali dohodnino brez dodatnega
nameščanja certifikata.

Vsi drugi pa pot pod noge ozi-
roma pod prste in na obisk Dur-
sove spletne strani (http://edav-
ki.durs.si). Dacarji so se kar po-
trudili in pripravili nazoren in
preprost prikaz delovanja e-dav-
kov. Na prvem mestu je seveda
potrebna računalniška oprema,
vendar o tem ne bomo izgubljali
besed, saj so zahteve minimalne,
potrebujete pa seveda tudi do-
stop do spleta. Na drugem mestu
je pridobitev certifikata oziroma
kvalificiranega digitalnega potr-
dila. Podatke za namestitev certi-
fikata dobite po dveh poteh – del
podatkov vam pošljejo po elek-
tronski pošti, del pa priporočeno
z navadno pošto. En del je neu-
poraben brez drugega, zato ni
nobenega strahu, da bi nepoo-
blaščena oseba izrabila podatke.
Certifikat namestite na svoj raču-
nalnik skladno z navodili. Včasih
je bil postopek bolj zapleten, za-
to naj ne bi bilo težav s tem. Če
pa se bodo kljub temu pojavile, je
na Dursovi spletni strani o e-dav-
kih veliko že vnaprej pripravlje-
nih odgovorov na vprašanja. Po-
leg tega pa so v posebnem po-
glavju »Pomoč« predstavljeni na-
vodila in rešitve še bolj obširno.
Sicer pa dobite odgovore na
vprašanja tudi pri vseh izdajate-
ljih (CVI, NLB, Pošta). Pa še to –
ves postopek pridobitve certifi-
kata traja od pet do deset dni, ta-
ko da ne smete čakati do zadnje-
ga. Certifikat lahko namestite na
več računalnikov, recimo doma
in v službi, seveda pa morate sa-
mi skrbeti za tajnost svojih po-
datkov; sicer se vam res lahko
zgodi, da v sistem e-davkov vsto-
pi v vašem imenu nepooblaščena
oseba.

Prijava v sistem e-davkov
Ko certifikat uspešno namesti-

te, vas čaka naslednji korak – pri-
java v sistem e-davkov. Obiskati
morate spletno strani edav-

ki.durs.si in pritisniti gumb Vstop
zgoraj levo. Prijava v sistem e-
davkov poteka podobno kot
vstop v stanovanje. Ključ vstavite
v ključavnico in odklenete vrata.
V sistemu e-davkov je ključ vaš
certifikat, vrata pa so spletne
dveri. Ob prvi registraciji morate
izpolniti nekaj obrazcev, pri na-
daljnjih obiskih pa to ni več po-

trebno. In tako ste naenkrat z dr-
žavo povezani tudi elektronsko.
Izberete obrazec za dohodnino
in ga izpolnite enako kot papir-
natega. Program je celo tako pri-
jazen, da vam bo na koncu izra-
čunal, ali boste morali dohodni-
no doplačati ali pa ste jo plačali
preveč. Na koncu morate doku-
ment tudi podpisati, sicer oddaja
dohodninske napovedi ne bo ve-
ljavna. Ko je postopek končan,
vam sistem čestita za dobro opra-
vljeno delo in vam pošlje digital-
no potrdilo. Obenem se vaš do-
kument znajde v arhivu, kjer ga
lahko kadar koli odprete in po-
gledate – do 31. marca 2005 ga
lahko celo spreminjate, če ugoto-
vite, da ste se zmotili. Sistem e-
davkov bo namreč upošteval za-
dnjo napoved.

Lani, ko je bilo dohodninsko
napoved mogoče prvič oddati po
spletu, se je za to odločilo 16.745
zavezancev, letos pa jih pričaku-
jejo okoli 50 tisoč. Bomo videli,
če bo res tako.
Igor Drakulič

Najpogostejše težave pri e-dohodnini 2004
- Začasno shranjen dokument ni vložen (funkcionalnost
začasnega shranjevanja dokumenta je predvidena, če zavezanec
še nima vseh podatkov za oddajo dohodninske napovedi ali je
zaradi kakega drugega razloga še ne želi vložiti, želi pa, da se
polja na obrazcu, ki jih je že izpolnil, shranijo, da bo lahko
napoved pozneje samo dopolnil).
- Pripravljena vloga ni vložena (ko uporabnik izbere gumb Pripravi
vlogo, se preveri pravilnost podatkov, vnesenih v obrazec.
Dokument se doda v seznam pripravljenih dokumentov, ni pa še
vložen na Durs).
- Uporabnik ne podpiše dokumenta (postopek podpisovanja
dokumenta poteka tako, da uporabnik prepiše varnostno kodo na
levi strani (šestmestno število) v okno na desni strani in izbere
gumb Podpiši. Dokumenta ni mogoče vložiti brez podpisa).

Pooblaščanje fizičnih oseb za
oddajo dohodninske napovedi
Napoved dohodnine v
elektronski obliki lahko odda
fizična oseba, ki ima veljavno
digitalno potrdilo. Fizična
oseba lahko pooblasti katero
koli drugo osebo, da odda
dohodnino zanjo. Če oseba, ki
želi pooblastiti drugo, nima
digitalnega potrdila, mora na
pristojno davčno izpostavo
osebno ali pisno oddati vlogo
za pooblastitev druge osebe za
oddajo dohodnine. Pooblastilo
je na voljo na spletni strani
edavki.durs.si in na vseh
davčnih izpostavah. Če pa
digitalno potrdilo že ima, lahko
pooblaščanje izvede na portalu
eDavki.

Internet

Oddaja napovedi je otročje lahka
Spletne novosti rad preskusim še vroče. Podobno je bilo tudi lani z
oddajo dohodnine po spletu. Kolikor se spomnim, ni bilo nobenih
težav; imele pa so jih delavke na moji davčni upravi, ko so elektron-
sko davčno napoved natisnile in ugotovile, da so številke mikro-
skopsko majhne. Davčna uprava namreč preveri podatke, ki jih po-
šljemo mi, s podatki, ki jih morajo poslati izplačevalci prihodkov.

Varno? – Banke rešujejo to vprašanje s kvalificiranimi digitalnimi po-
trdili ali certifikati.
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Janko ima tri otroke, najstarej-
ša hči Jasna pa ima že sina Davor-
ja, ki se je rodil 23. septembra
2004. Poleg tega Janko vzdržuje
svojega brata Mateja in ženo Ni-
no. Jasna je med letom delala
prek študentskega servisa in za to
prejela 300 tisoč tolarjev, poleg
tega je za svojega sina prejela 134
tisoč tolarjev otroškega dodatka.
Drugi otrok Aljaž je med letom
prejel 100 tisoč tolarjev nagrade,
od česar je plačal 25 tisoč tolarjev
davka, in 320 tisoč tolarjev štipen-
dije. Najmlajša hči Julija ni preje-
la nobenega dohodka. Jankova
žena je med letom za članke, ki jih
je napisala, prejela v obliki avtor-
skih honorarjev 350 tisoč tolarjev
(140 tisoč tolarjev priznanih nor-
miranih stroškov in 52.500 tolar-
jev plačanega davka iz premo-
ženjskih pravic). Brat Matej živi
pri njem in je med letom prejel
345 tisoč tolarjev denarnega na-
domestila za čas brezposelnosti.
(tabela 1)

Aljaževa štipendija, prejemki
prek študentskega servisa, Jasnin
otroški dodatek in drugi našteti
prejemki ne znižujejo višine Jan-
kove olajšave in se ne vpisujejo v
napoved. Janko za brata Mateja
ne more uveljavljati olajšave, ker
se po zakonu o dohodnini bratov
ne šteje med vzdrževane družin-
ske člane. (tabela 2)

Janko bo torej uveljavljal olaj-
šavo v višini 57,5 odstotka pov-
prečne letne plače, od katere bo
moral odšteti 232.500 tolarjev
(157.500 + 75.000 tolarjev) lastnih
sredstev vzdrževanih družinskih
članov. Vendar to za dohodnino
še vedno ni najbolje. Če je Aljaž
prejel 100 tisoč tolarjev nagrade
januarja, lahko Janko uveljavlja
sina v svoji napovedi za odmero
dohodnine kot vzdrževanega dru-
žinskega člana samo za enajst me-
secev – od februarja do decem-
bra. Janko s tem res izgubi dva-
najstino olajšave, vendar v preo-
stalem obdobju Aljaž ni imel la-

stnih dohodkov, ki bi zniževali
očetovo olajšavo. (tabela 3)

Kot je razvidno, Janko v stolp-
cu 6 namesto 1 vpiše številko 2,
kar pomeni, da uveljavlja sina sa-
mo v obdobju od februarja do de-
cembra (januarja je namreč Aljaž
imel lastne dohodke).

Kdo so vzdrževani člani
Vzdrževani družinski član je

zakonec, če nima lastnih sredstev
za preživljanje oziroma so ta
manjša od priznane olajšave, ra-
zvezani zakonec, če mu je bila s
sodbo priznana pravica do preživ-
nine, in zunajzakonski partner
pod enakimi pogoji kot zakonec.

Kaj pa otroci? Vzdrževani so
otroci in pastorki do 18 let, nad 18
let pa tisti, ki nadaljujejo šolanje
ali so prijavljeni na zavodu za za-
poslovanje in živijo s starši v istem
gospodinjstvu. Poleg tega so vzdr-
ževani tudi otroci ali pastorki, ki
so stari več kot 26 let, če imajo sta-
tus rednega študenta, ne glede na
starost pa tisti, ki so nezmožni za
delo.

Prav tako so vzdrževani vnuki,
če nimajo staršev ali je eden od
njih prav tako vzdrževana oseba.
Vzdrževani so lahko tudi starši, ki
nimajo sredstev za preživljanje
oziroma so ta manjša od priznane
olajšave in živijo z zavezancem v
skupnem gospodinjstvu ali so v
tuji oskrbi ter zavezanec s potrdili

o plačilu oskrbe lahko dokazuje
olajšavo.

Na koncu seznama vzdrževanih
oseb so člani kmečkega gospo-
dinjstva, ki sodelujejo pri dosega-
nju dohodka in je to edini vir do-
hodkov; pri tem njihovi zakonci
nimajo lastnih dohodkov. Če ima
član kmečkega gospodinjstva
otroke, lahko zavezanec uvelja-
vlja olajšavo tudi zanje.

Lastna sredstva
Lastna sredstva so dohodki, ki

jih je med letom prejemal vzdrže-
vani član in zmanjšujejo olajšavo,
ki jo uveljavlja davčni zavezanec.
Med lastna sredstva vzdrževane-
ga člana ne sodijo otroški doda-
tek, prispevek za preživljanje
otroka, varstveni dodatek k po-
kojnini, denarna pomoč za brez-
poselnost, družbena pomoč otro-
kom, denarna pomoč kot edini vir
preživljanja, denarni dodatek po
zakonu o socialnem varstvu, en-
kratna pomoč po posebnih pred-
pisih, štipendija in plačila učen-
cem za opravljeno obvezno pra-
kso, prejemek iz naslova plačila
za začasno ali občasno opravlja-
nje dela učencev in študentov, ki
so ga prejeli prek študentskih in
mladinskih organizacij, družinska
pokojnina.

Po publikaciji Žepni vodik po
dohodnini avtorjev Dušana Je-
raja in Darka Končana, založba
Pasadena, priredil Vasilij Krivec

Olajšave
Znesek posebne olajšave za vzdrževane družinske člane po 10.
členu ZDoh znaša za prvega otroka in za vsakega drugega
vzdrževanega družinskega člana 10 odstotkov povprečne plače,
za vsakega naslednjega otroka pa se olajšava poveča za pet
odstotkov navedene plače:
• za enega otroka in vsakega drugega vzdrževanega družinskega
člana v višini 10 odstotkov povprečne plače: 321.085 tolarjev,
• za dva otroka v višini 25 odstotkov povprečne plače (10 + 15
odstotkov): 802.713 tolarjev,
• za tri otroke v višini 45 odstotkov povprečne plače (10 + 15 +
20 odstotkov): 1,444.883 tolarjev,
• za štiri otroke v višini 70 odstotkov povprečne plače (10 + 15 +
20 + 25 odstotkov): 2,247.596 tolarjev,
• za pet otrok v višini 100 odstotkov povprečne plače (10 + 15 +
20 + 25 + 30 odstotkov): 3,210.852SIT,
• za vsakega naslednjega otroka se olajšava poveča enako kot v
navedenih primerih,
• za motenega otroka v višini 50 odstotkov povprečne plače:
1,605.426 tolarjev.

Vzdrževani družinski člani

Hči Jasna ima že sina,
sin Aljaž je lani dobil nagrado ...

Gospod Janko je v najboljših letih in srečen družinski človek. Danes
pa je njegov nasmeh bolj kisel. Skrbi ga, kako naj izpolni dohodnin-
sko napoved in izkoristi zakonsko predpisane olajšave za svoje otro-
ke, ženo, brata in še koga. Pa poglejmo, kaj svetujejo strokovnjaki.
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Za leto 2004 se davčni dobiček
določa na tri načine. Tisti zaseb-
niki, ki so sami vodili poslovne
knjige, so dobiček že prijavili v
davčni napovedi do 28. februarja
2005. V tem primeru je davčni
dobiček razlika med prihodki in
odhodki, upoštevaje še druge za-
konske posebnosti, ki ga lahko
povečajo ali zmanjšajo. Zasebni-
ki, ki ne zaposlujejo delavcev in
niso vodili knjig, davčna uprava
pa jim je na njihovo prošnjo še
pred začetkom lanskega leta pri-
znala pravico, da svoj dobiček
ugotavljajo z upoštevanjem nor-
miranih odhodkov, so samostojni
kulturni delavci, ki opravljajo
vzgojno-izobraževalno dejav-
nost, samostojni novinarji, samo-
stojni športniki in duhovniki.
Tem se pri ugotavljanju dobička
od prihodkov odštejejo odhodki
v višini 40 odstotkov. 60-odstotni
normirani odhodki pa se priznajo
zasebnikom, ki opravljajo dejav-
nost domače in umetne obrti, če-
belarstva, sprejemanja gostov za
prenočevanje v gospodinjstvu in
kmečkem gospodarstvu (kmečki
turizem). Tretja skupina zasebni-
kov pa je lani prav tako vodila
poslovne knjige in plačala davek
po davčnem obračunu tako kot
gospodarske službe. Vse te vrste
dohodka vpišejo zavezanci v
okenca davčnega obrazca pod
številkami od 31. do 36.

Dohodki iz premoženja
Dohodke iz premoženja vpisu-

jemo v obrazec za napoved doho-
dnine pod rubrikami od 51. do

»Privatniki«, vlagatelji in lastniki nepremičnin

Dohodki
iz dejavnosti

Dohodek iz dejavnosti so lani ustvarjali tako imenovani zasebniki.
Kdo so to? To so samostojni podjetniki, samostojni zdravniki, od-
vetniki, samostojni novinarji, osebe, ki se ukvarjajo s kmečkim tu-
rizmom, z rejo živali, ribolovom, trsničarstvom in proizvodnjo vr-
tnin. Obdavčen je njihov davčni dobiček.

54. Za leto 2004 so obdavčeni tri-
je dohodki iz premoženja: divi-
dende, obresti in najemnine. Di-
vidende oziroma udeležba pri
dobičku družbe so donos premo-
ženja, ki ga je fizična oseba vloži-
la v družbo. Kdor ima torej delni-
ce ali deleže v kapitalu kake
družbe in je na podlagi teh dobil
izplačane dividende, mora plača-
ti davek. Tako se v napoved vpi-
sujejo udeležbe pri dobičku del-
ničarjev ali družbenikov sloven-
skih delniških družb, d.o.o. ali ta-
ko imenovanih osebnih družb
(d.n.o. ali k.d.). Prav tako pa so
obdavčene tudi obresti, ki jih
prejme fizična oseba, če posoja
denar.

Najemnine
Za leto 2004 veljata dve vrsti

normiranih odhodkov za dohod-
ke iz najemnin. Pri opremljenih
stanovanjih se upoštevajo normi-
rani stroški v višini 60 odstotkov
bruto najemnine, torej je obdav-
čenih 40 odstotkov bruto naje-
mnine. Pri praznih stanovanjih,
poslovnih prostorih, garažah in
počitniških hišah pa je osnova za
davek 60 odstotkov bruto naje-
mnine. Podatki o tem se vpišejo v
stolpca 55. ali 56.

Pri tem velja še posebej opozo-
riti, da morajo plačati dohodnino
za prejeto najemnino tudi tisti la-
stniki stanovanj v večstanovanj-
skih hišah, kjer upravljavec hiše
oddaja v najem hišniško stanova-
nje ali druge stanovanjske pro-
store.
V. P.
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