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Vloga za odpis davka po Zakonu o pogojih za 
izvedbo ukrepa odpusta dolgov 

Pred izpolnjevanjem obvezno preberite navodila. 

Podatki o davčnem zavezancu  
 
_________________________________________ 
(Ime in priimek) 
 
_________________________________________ 
(Naslov prebivališča: naselje, ulica, hišna številka) 
 
_________________________________________ 
(Poštna številka, ime pošte) 
 
_________________________________________ 
 (Davčna številka) 
 
_________________________________________ 
(Telefonska številka) 

Podatki o pooblaščencu 
 
___________________________________________ 
(Naziv/ime in priimek) 
 
___________________________________________ 
(Sedež/naslov: naselje, ulica, hišna številka) 
 
___________________________________________ 
 (Davčna številka) 
 
___________________________________________ 
(Telefonska številka) 

Podatki o davčni obveznosti 
 
Davčni organ prosim, naj mi po Zakonu o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov odobri odpis 

davčne obveznosti do državnega proračuna, ki je na dan 31. decembra 2014 zapadla za več kot 12 

mesecev in v skupnem znesku ne presega 50 eurov. 

Dodatna pojasnila davčnega zavezanca 
 
Izjavljam, da sem dolžnik po Zakonu o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov.  
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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Pridobivanje podatkov 
 
Podatke o izpolnjenosti pogojev za odpis po tem zakonu naj davčni organ pridobi iz svojih evidenc in 

iz evidenc drugih organov. 

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

 

 pooblastilo 

 drugo 

 ni prilog  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________                                                        _________________ 
          Kraj in datum                                                                                                              Podpis 
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VLOGE ZA ODPIS   
 
 

Podatki o davčnem zavezancu 

 
Vpišejo se osebni podatki o davčnem zavezancu.   

 

Vlogo za odpis davka na podlagi Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov lahko vloži le 

davčni zavezanec, ki je fizična oseba. 

 
Podatki o pooblaščencu  
 
Podatki o pooblaščencu se vpišejo samo v primeru, če davčni zavezanec vlaga vlogo po 

pooblaščencu. V tem primeru je treba k vlogi priložiti tudi pooblastilo.  

 
Podatki o davčni obveznosti 
 
Vložniku zahtevka pod to rubriko ni potrebno vpisovati podatkov.  

 

V skladu z Zakonom o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov se lahko odpiše le dolg iz naslova 

neplačanih davčnih obveznosti do državnega proračuna, če skupaj ne presega 50 eurov (glavnica, 

obresti in stroški).  

 

Po tem zakonu ni mogoče odobriti odpisa davčnih obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje 

dejavnosti davčnega zavezanca. 

 

Prav tako ni mogoč odpis obveznih prispevkov za socialno varnost, akontacije davka, davčnega 

odtegljaja, uvoznih dajatev in obveznosti, na katere v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, 

postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, učinkuje postopek zaradi insolventnosti. 

 
Dodatna pojasnila davčnega zavezanca 
 

Na črte se lahko vpišejo dodatna dejstva, ki so po oceni zavezanca pomembna za odločanje (npr.  

dejstva v zvezi z morebitnim vodenjem postopka osebnega stečaja ipd). 

 

Pridobivanje podatkov 
 

Vložniku zahtevka pod to rubriko ni potrebno vpisovati podatkov.  

 

Za odločitev o vlogi pridobi davčni organ po uradni dolžnosti podatke o višini, vrsti in trenutku 

zapadlosti davčne obveznosti iz lastnih evidenc,  podatke o statusu dolžnika po tem zakonu pa iz 

evidenc Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Agencije Republike 

Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 

 

Priloge 
 

Če davčni zavezanec vlogo vlaga po pooblaščencu, mora priložiti pooblastilo. 

 

Vlogi se lahko priložijo tudi druga dokazila, ki so po oceni davčnega zavezanca pomembna za 

odločanje. 


