
 

Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni 
list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 
111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/2019, 
66/19 in 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US in 
87/22 – odl. US) izdaja Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, 

JAVNI POZIV 
k vložitvi napovedi za odmero dohodnine 

od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih 
papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti 
na denarne depozite, drugih obresti in dividend), dohodka iz 
oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka 
od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov 

za 

leto 2022 

Rok za vložitev napovedi je 28. 2. 2023 
 

- Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in 
hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU 

 

Davčni zavezanec rezident, ki je v letu 2022 dosegel obresti na denarne depozite pri 
bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji in pri bankah drugih držav članic 
EU, mora vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri 
bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah 
EU, najpozneje do 28. februarja 2023. 

 

Rezident napovedi ni dolžan vložiti, če skupni znesek obresti na denarne depozite pri 
bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji ter pri 
bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, doseženih v letu 2022, ne presega zneska 
1.000 evrov.  

 

Nerezident navedene napovedi ni dolžan vložiti ne glede na znesek doseženih obresti.  

 

Navedena napoved se vloži preko portala eDavki ali na predpisanem obrazcu »Napoved 
za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, 
ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU«. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_odm_obrd20.i.sl.pdf
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_odm_obrd20.i.sl.pdf
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_odm_obrd20.i.sl.pdf


- Napoved za odmero dohodnine od obresti in Napoved za odmero dohodnine od 
dividend 

 

Davčni zavezanec, rezident in nerezident, ki je v letu 2022 dosegel obresti (razen 
obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji 
in pri bankah drugih držav članic EU) in davčni zavezanec, rezident in nerezident, ki je 
v letu 2022 dosegel dividende, mora vložiti Napoved za odmero dohodnine od obresti za 
leto 2022 oz. Napoved za odmero dohodnine od dividend za leto 2022 najpozneje do 28. 
februarja 2023 pri finančnem uradu. Navedeni napovedi se vložita, kadar obresti oz. 
dividende izplača oseba, ki ni plačnik davka, za obresti, dosežene z odstopom ali 
poplačilom prevzete terjatve, dividend, doseženih z vračilom naknadnega vplačila 
družbeniku, ki ga ni vplačal in je pravico do njegovega vračila pridobil s pridobitivijo 
deleža, in za obresti, ki jih doseže rezident od: 

- vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani na 
podlagi zakona, ki ureja javne finance; 

- dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izda gospodarska družba, ki je ustanovljena v 
skladu s predpisi v Sloveniji, če: 

• ne vsebujejo opcije zamenjave za lastniški vrednostni papir (oziroma ne 
vsebujejo opcije imetnikov, z uresničitvijo katere dosežejo zamenjavo za 
lastniški vrednostni papir, če je izdajatelj dolžniškega vrednostnega papirja 
banka) in 

• so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu ali se z njimi trguje v 
večstranskem sistemu trgovanja v državi članici EU ali državi članici 
Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj.  

Navedeni napovedi se vložita tudi v primeru, če so obresti ali dividende reinvestirajo.  

Napovedi se vloži preko portala eDavki ali na predpisanih obrazcih: 

• Napoved za odmero dohodnine od obresti, 

• Napoved za odmero dohodnine od dividend. 

 

 

- Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in 
drugih deležev ter investicijskih kuponov 

 

Davčni zavezanec rezident, ki je v letu 2022 odsvojil vrednostne papirje in druge deleže 
ter investicijske kupone, mora vložiti napoved za odmero dohodnine od dobička od 
odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov najpozneje 
do 28. februarja 2023. Napoved se mora vložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki, 
če se je v zvezi s tem kapitalom opravilo več kot deset transakcij – pridobitev v preteklih 
letih in obdavčljivih odsvojitev v preteklem letu. Zavezanci, ki so opravili do deset 
transakcij tovrstnega kapitala, pa lahko napoved oddajo tudi na obrazcu v papirni obliki 
pri finančnem uradu.  

 

V napovedi lahko davčni zavezanec uveljavlja tudi zmanjšanje pozitivne davčne osnove 
od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov 
ali od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo vrednostnih papirjev in 
drugih deležev ter investicijskih kuponov ali doseženo z odsvojitvijo nepremičnine.  

 

https://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_odm_dr_obr20.i.sl.pdf
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_odm_div20.i.sl.pdf
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_odm_div20.i.sl.pdf
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx


Davčni zavezanec nerezident lahko vloži napoved do 28. februarja 2023, če napove vse 
odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, ki jih je opravil 
v letu 2022.  

 

Navedena napoved se vloži na predpisanem obrazcu »Napoved za odmero dohodnine 
od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih 
kuponov«. 

 

 

- Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem 

 

Davčni zavezanci, fizične osebe, ki so v letu 2022 fizičnim osebam oddali v najem 
premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero dohodnine od 
dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 28. februarja 2023. Napovedi 
niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov v 
večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov. 

 

Davčni zavezanec, rezident Republike Slovenije, je dolžan napovedati vse dohodke iz 
oddajanja premoženja v najem, ki imajo vir v Republiki Sloveniji, kot tudi od tistih, ki imajo 
vir izven Slovenije.  

 

Davčni zavezanec, ki je nerezident Republike Slovenije, je dolžan napovedati le 
dohodek iz oddajanja premoženja v najem, ki ima vir v Republiki Sloveniji.  

 

Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem davčni 
zavezanec vloži na predpisanem obrazcu »Napoved za odmero dohodnine od dohodka 
iz oddajanja premoženja v najem«. 

 

Če dohodnino za zavezanca izračuna in plača plačnik davka (izplačevalec dohodka), 
lahko davčni zavezanec uveljavlja dejanske stroške od dohodka doseženega z 
oddajanjem premoženja v najem z zahtevkom  »Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove 
od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov 
vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja« je potrebno vložiti 
do 28. februarja 2023.  

 

Napovedi za vse štiri prej navedene vrste dohodkov se lahko vloži: 

• elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, 

• elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni 
dokument, 

• osebno ali po pošti pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v 
davčni register  

 

 

 

 

https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_odm_kdvp_20.i.sl.pdf
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_odm_kdvp_20.i.sl.pdf
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_odm_kdvp_20.i.sl.pdf
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_prem.i.sl.pdf
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_prem.i.sl.pdf
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=zmanjsanje_davcne_osnove_od_dohodka_iz_oddajanja_premozenja_v_najem_preb
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=zmanjsanje_davcne_osnove_od_dohodka_iz_oddajanja_premozenja_v_najem_preb
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=zmanjsanje_davcne_osnove_od_dohodka_iz_oddajanja_premozenja_v_najem_preb
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=zmanjsanje_davcne_osnove_od_dohodka_iz_oddajanja_premozenja_v_najem_preb


- Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih 
instrumentov 

 

Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov 
vloži davčni zavezanec rezident, ki je v letu 2022 odsvojil izvedeni finančni instrument, 
pridobljen na dan 15. 7. 2008 ali po njem. Zavezanec v napoved ne vpisuje podatkov o 
odsvojitvi izvedenega finančnega instrumenta, ki ga je pridobil pred 15. 7. 2008. 

 

Davčni zavezanec rezident, ki je v letu 2022 opravil odsvojitev izvedenih finančnih 
instrumentov, mora vložiti napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih 
finančnih instrumentov najpozneje do 28. februarja 2023. Napoved se mora vložiti v 
elektronski obliki preko sistema eDavki, če se je v zvezi s tem kapitalom opravilo več kot 
deset transakcij – pridobitev v preteklih letih in obdavčljivih odsvojitev v preteklem letu. 
Zavezanci, ki so opravili do deset transakcij tovrstnega kapitala, pa lahko napoved oddajo 
tudi na obrazcu v papirni obliki pri finančnem uradu. 

 

Navedena napoved se vloži na predpisanem obrazcu  »Napoved za odmero davka od 
dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto«. 

 

Davčni zavezanec (rezident in nerezident) je kaznovan za prekršek, če nepravočasno 
vloži davčno napoved, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali če v davčni 
napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni 
organ v zmoto. 
 

 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

 Finančna uprava Republike Slovenije 

https://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_odm_ifi_20.i.sl.pdf
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_odm_ifi_20.i.sl.pdf

