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PRILOGA 16 
 

Vloga za odlog oziroma obro no pla ilo davka 
z zavarovanjem 

Pred izpolnjevanjem obvezno preberite navodila. 
 

Podatki o dav nem zavezancu 
 
______________________________________________ 
(Naziv/ime in priimek) 
 
______________________________________________ 
(Sedež/naslov: naselje, ulica, hišna številka) 
 
______________________________________________ 
(Poštna številka, ime pošte) 
 
______________________________________________ 
 (Dav na številka) 
 
______________________________________________ 
(Telefonska številka) 
 

Podatki o pooblaš encu 
 
_____________________________________________ 
(Naziv/ime in priimek) 
 
_____________________________________________ 
(Sedež/naslov: naselje, ulica, hišna številka) 
 
_____________________________________________ 
 (Dav na številka) 
 
_____________________________________________ 
(Telefonska številka) 

Podatki o zahtevku 
 
Davčni organ prosim, naj mi davčno obveznost, za katero predlagam ustrezno zavarovanje: (z oznako x 
ozna ite eno izmed spodaj navedenih možnosti) 

o odloži za dobo ____ mesecev (največ 12); 
o dovoli obročno plačevanje v ____ mesečnih obrokih (največ 12). 

 
Če davčni organ ne bi ugodil zgoraj navedenemu zahtevku, pa podrejeno predlagam: (z oznako x ozna ite 
eno izmed spodaj navedenih možnosti) 

o odlog za dobo ____ mesecev (največ 12); 
o obročno plačevanje v ____ mesečnih obrokih (največ 12); 
o nič od zgoraj navedenega. 
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Podatki o dav ni obveznosti 
 
Davčni organ prosim, naj mi odobri zahtevek, in sicer za davčne obveznosti, ki se (z oznako x ozna ite 
eno ali ve  spodaj navedenih možnosti): 

 nanašajo na opravljanje dejavnosti; 
 nanašajo na opravljanje dejavnosti, ki je prenehala, pri čemer gre za davek iz naslova: (z 

oznako x ozna ite eno ali ve  spodaj navedenih možnosti) 
o prenehanja opravljanja dejavnosti fizične osebe,  
o izbrisane gospodarske družbe, za katere obveznosti odgovarjam kot fizična oseba, z 

nazivom ____________________________________ (navedite naziv gospodarske družbe) 
in davčno številko ______________________ (navedite dav no številko gospodarske družbe), 

 ne nanašajo na opravljanje dejavnosti, 
 
in se glasijo (navedite vrsto in znesek davka, za katerega zahtevate odlog oziroma obro no pla ilo, ter akt, iz katerega izvira 
dav na obveznost, in dav ni urad, pri katerem je nastala dav na obveznost):  
 

Vrsta davka Znesek davka 
Odlo ba, obra un ali 
drug akt, iz katerega 

izvira dav na obveznost 
Dav ni urad, pri katerem 

je obveznost nastala 

Podatki o vrsti zavarovanja dav ne obveznosti 
 
Za zavarovanje davčne obveznosti, za katero prosim odlog oziroma obročno plačilo: (z oznako x ozna ite 
eno izmed spodaj navedenih možnosti) 
 predlagam naslednji instrument zavarovanja (z oznako x ozna ite eno izmed spodaj navedenih možnosti): 

o bančna garancija brez ugovora na prvi poziv, ki jo izda banka, ki jo kot garanta prizna 
davčni organ;  

o garantno pismo zavarovalnice, ki ga izda zavarovalnica, ki jo kot garanta prizna 
davčni organ; 

o cirkulirani certificirani ček, če je trasat takega čeka banka, ki jo kot garanta prizna 
davčni organ; 

o avalirana menica, če jo je avalirala banka, ki jo kot garanta prizna davčni organ; 
o gotovinski polog; 
o drug instrument zavarovanja (navedite instrument zavarovanja): ___________________; 

 
 dovoljujem vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register na (z oznako x ozna ite eno izmed spodaj 

navedenih možnosti): 
 

o nepremičnino (spodaj navedite vrsto nepremi nine, parcelno številko, številko vložka, katastrsko ob ino 
in vrednost posamezne vrste nepremi nine): 
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Vrsta 
nepremi nine  

Parcelna 
številka Številka vložka Katastrska 

ob ina 
Vrednost (v 

EUR) 

         

         

         

         

         

         

 
o vozilo (navedite vrsto vozila, identifikacijsko številko vozila, leto izdelave, ime proizvajalca, model in tip 

vozila ter vrednost posameznega vozila): 
 

Vrsta vozila 
Identifikacijska 

številka 
(številka 
šasije) 

Leto 
izdelave 

Ime 
proizvajalca 

Model in tip 
vozila 

Vrednost (v 
EUR) 

        

        

        

        

        

        

 
o zaloge (navedite vrsto zaloge in za vsako vrsto zaloge koli ino, parcelno številko nepremi nine in 

katastrsko ob ino, v kateri so zaloge, ter vrednost):  
 

Vrsta zaloge Koli ina Parcelna 
številka  

Katastrska 
ob ina 

Vrednost (v 
EUR) 

         

         

         

         

         

         

 
o opremo (navedite vrsto opreme, leto izdelave, ime proizvajalca, namen uporabe, število kosov, parcelno 

številko nepremi nine in katastrsko ob ino, v kateri je oprema, ter vrednost): 
 

Vrsta 
opreme 

Leto 
izdelave 

Ime 
proizvajalca

Namen 
njene 

uporabe 
Število 
kosov 

Parcelna 
številka 

Katastrska 
ob ina 

Vrednost 
(v EUR) 

          

          

          

          

          

          

 
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 101 / 12. 12. 2011 / Stran 13521 

4 
 

o vrednostne papirje (navedite oznako, izdajatelja, število vrednostnih papirjev in skupno vrednost):  
 

Oznaka  Izdajatelj Število Vrednost (v EUR) 

       

       

       

       

       

       

 
 

o druge premoženjske pravice: ___________________ (navedite). 

Dodatna pojasnila dav nega zavezanca 
 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________ 

Priloge 
 
Spodaj navedene priloge so sestavni del vloge (ozna ite z x): 

 ustrezen instrument zavarovanja (bančna garancija, garantno pismo, cirkulirani certificirani 
ček, avalirana menica, gotovinski polog, drug instrument zavarovanja); 

 izpisek iz zemljiške knjige o lastništvu nepremičnin; 
 potrdilo KDD – Centralne klirinško depotne družbe o imetništvu vrednostnih papirjev; 
 dokazilo o lastništvu vozil; 
 dokazilo o obstoju terjatev; 
 pooblastilo; 
 drugo (navedite, e prilagate druge priloge) __________________; 
 ni prilog. 

 
 
 
 
 
_______________________                                                                                               _________________ 
           Kraj in datum                                                                                                                  Podpis (in žig) 
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VLOGE ZA ODLOG 
OZIROMA OBRO NO PLA ILO DAVKA Z ZAVAROVANJEM  
 
 
Podatki o dav nem zavezancu 
 
Vpišejo se podatki o davčnem zavezancu. 
 
 
Podatki o pooblaš encu  
 
Podatki o pooblaščencu se vpišejo samo v primeru, če se vloga vlaga po pooblaščencu. V tem 
primeru je treba k vlogi priložiti tudi pooblastilo.  
 
 
Podatki o zahtevku 
 
Pri zahtevku davčni zavezanec označi primarni zahtevek, to je, ali zahteva odlog ali obročno plačilo 
davka.  
 
Davčni zavezanec lahko označi tudi podrejeni zahtevek, za primer, če davčni organ primarnemu 
zahtevku ne bi ugodil. Če davčni zavezanec uveljavlja zgolj primarni zahtevek, to ustrezno označi v 
polju pod oznako »nič od zgoraj navedenega«. 
 
 
Podatki o dav ni obveznosti 
 
Davčni zavezanec označi, za katere vrste davčne obveznosti zahteva odlog oziroma obročno plačilo.  
 
Če prosi za odlog oziroma obročno plačilo davka pravne osebe oziroma združenja oseb, vključno z 
družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojnega podjetnika 
posameznika ali posameznika, ki samostojno opravljajo dejavnost, označi, da gre za davčne 
obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti. 
 
Če prosi za odlog oziroma obročno plačilo davka, za katerega odgovarja kot fizična oseba, pri tem pa 
se davek nanaša na opravljanje dejavnosti, ki je že prenehala, označi, da gre za davčne obveznosti, ki 
se nanašajo na opravljanje dejavnosti, ki je prenehala. V tem primeru je treba tudi označiti, ali gre za 
davek, ki izhaja iz naslova prenehanja opravljanja dejavnosti: 
 fizične osebe (na primer samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki 

samostojno opravlja dejavnost) ali 
 gospodarske družbe; na tem mestu navede tudi naziv in davčno številko izbrisane 

gospodarske družbe. 
 
Če prosi za odlog oziroma obročno plačilo davka, za katerega odgovarja kot fizična osebe, pri tem pa 
se davek ne nanaša na opravljanje dejavnosti (na primer dohodnina), označi, da gre za davčne 
obveznosti, ki se ne nanašajo na opravljanje dejavnosti. 
 
V prazna polja se obvezno navede, za katere vrste davkov se zahteva odlog oziroma obročno plačilo. 
Če davčni zavezanec želi, da davčni organ obravnava vlogo za vse neporavnane davčne obveznosti, 
pri vrsti davka navede »Vse neporavnane obveznosti«. V tem primeru bo davčni organ obravnaval 
davčne obveznosti po stanju na dan vložitve vloge, zato ni treba navesti podatka o znesku davka. V 
nasprotnem primeru je treba obvezno navesti podatek o znesku davka, za katerega zahtevate odlog 
oziroma obročno plačilo.  
 
Če davčni zavezanec zahteva, da davčni organ odobri odlog oziroma obročno plačilo za davek v 
celotnem znesku, v polje pod znesek davka navede »Celoten znesek davka«. V tem primeru bo 
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davčni organ obravnaval davek po stanju na dan vložitve vloge, zato vam ni treba navesti tudi podatka 
o znesku davka. 
 
 
Podatki o vrsti zavarovanja dav ne obveznosti 
 
Za odobritev odloga oziroma obročnega plačila davka je treba označiti, ali se kot zavarovanje 
predlaga ustrezen instrument zavarovanja iz 117. člena ZDavP-2 ali se dovoli vknjižba zastavne 
pravice v ustrezen register.  
 
Če se kot vrsta zavarovanja predlaga instrument zavarovanja, je treba označiti tudi vrsto instrumenta. 
Glede na to, da lahko davčni organ na zahtevo davčnega zavezanca sprejme tudi drug instrument 
zavarovanja, če ta instrument na enakovreden način zagotavlja izpolnitev oziroma plačilo davčne 
obveznosti, se to ustrezno navede pod oznako »drug instrument zavarovanja«. Šteje se, da je 
instrument zavarovanja ustrezen, če zagotavlja izpolnitev oziroma plačilo davčne obveznosti v celoti.  
 
Če se kot vrsta zavarovanja predlaga vknjižba zastavne pravice, je treba tudi označiti, ali naj se 
zastavna pravica vknjiži na: 
 nepremičnino, pri tem se navedejo tudi vrsta te nepremičnine (na primer stanovanjska stavba 

poslovna stavba, njiva, travnik, gozd itd.), parcelna številka, številka vložka, ime katastrske 
občine in vrednost nepremičnine v EUR; 

 vozilo, pri tem se navedejo vrsta vozila (na primer motorno vozilo, tirno vozilo, motorno kolo, 
prikolica, polprikolica), identifikacijska številka vozila (številka šasije), leto izdelave, ime 
proizvajalca, model in tip vozila ter vrednost posameznega vozila v EUR; 

 zaloge, pri tem se navedejo vrsta zaloge in za vsako vrsto zaloge količina, parcelna številka 
nepremičnine in katastrska občina, v kateri so zaloge, ter vrednost v EUR; 

 opremo, pri tem se navedejo vrsta opreme, leto izdelave, ime proizvajalca, namen njene 
uporabe, število kosov, parcelna številka nepremičnine in katastrska občina, v kateri je 
oprema, ter vrednost v EUR; 

 vrednostne papirje, pri tem se navedejo oznaka, izdajatelj, število vrednostnih papirjev in 
skupna vrednost v EUR; 

 druge premoženjske pravice, pri tem se navedejo tudi vrsta premoženjske pravice (na primer 
blagovne znamke, patenti itd.) in drugi podatki o tej pravici. Za premoženjsko pravico gre, če 
sta izpolnjena dva osnovna pogoja: premoženjska pravica mora biti prenosljiva, njeno 
premoženjsko vrednost pa je mogoče izraziti v denarju. 

 
 

Dodatna pojasnila dav nega zavezanca 
 
Vpišejo se dodatna dejstva, ki so pomembna za odločanje. 
 
 
Priloge 
 
 
K vlogi je treba obvezno priložiti dokazila, na podlagi katerih bo davčni organ odločil o utemeljenosti 
zahtevka. Davčni organ si lahko po uradni dolžnosti priskrbi podatke le o dejstvih, o katerih se vodijo 
evidence (na primer izpiske iz zemljiške knjige o lastništvu nepremičnin, potrdila KDD – Centralne 
klirinško depotne družbe o imetništvu vrednostnih papirjev, dokazila o lastništvu vozil itd.). 
 




