
 
Razlaga ukrepov z davčnega področja (priloga k točki 6)  
 
Splošno o akontaciji pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost 
 
Davčni zavezanec (tako pravna oseba kot tudi fizična, ki opravlja dejavnost) med davčnim 
obdobjem plačuje akontacijo davka, in sicer pravne osebe v skladu z 371. členom Zakona o 
davčnem postopku (ZDavP-2), fizične osebe, ki opravljajo dejavnost pa v skladu z 298. členom 
ZDavP-2. Akontacija se ugotavlja vsako leto in se izračuna od davčne osnove po davčnem 
obračunu za predhodno davčno obdobje in po stopnji, ki velja za tekoče davčno obdobje.  
  
Pravna podlaga za spremembo akontacije 
 
V primeru, da pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost pričakuje, da se bodo 
prihodki v tekočem letu znižali iz kakršnegakoli razloga (npr. v tem primeru tudi izpad prihodka 
zaradi koronavirosa, ali primeroma izguba poslovnega partnerja, izguba največje stranke ali 
odjemalca, nastanek novih stroškov itd.), s tem pa tudi ocenjuje, da je tako akontacija 
dohodnine oz. davek od dohodkov pravnih oseb, ki jo v tekočem letu plačuje previsoka, lahko 
zahteva spremembo oziroma znižanje predhodne akontacije davčnih obveznosti. Sprememba 
predhodne akontacije davčnih obveznosti med letom je urejena v ZDavP-2, in sicer 299. člen 
ZDavP-2 ureja spremembo predhodne akontacije dohodnine, torej znižanje akontacije davčne 
obveznosti za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in v 9. odstavku 371. člena ZDavP-2 pa je 
urejeno znižanje akontacije davka od dohodkov pravnih oseb. 
  
Obveznost davčnega zavezanca za predlog spremembe akontacije 
 
Davčni zavezanec sestavi zahtevo za znižanje akontacije davčne obveznosti v obliki dopisa, 
v katerem navede pričakovano višino prihodkov oziroma davčne osnove, kar pa mora jasno 
nakazovati na nujno potrebno znižanje davčne obveznosti že med letom. Takšen dopis je 
potrebno (priporočeno s povratnico) poslati na pristojni urad FURS-a. Dopisu mora davčni 
zavezanec priložiti:  

- davčni obračun za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge, v katerem davčni 
zavezanec navede dejanske podatke za tekoče davčno leto do dneva vložitve 
zahteve za znižanje akontacije; 

- bilanco stanja za tekoče davčno obdobje, 
- izkaz poslovnega izida za tekoče davčno obdobje, 
- oceno davčne osnove za tekoče davčno leto, 
- oceno izkaza poslovnega izida za tekoče davčno leto, 
- podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove oziroma dokazujejo obrazložitev 

razlogov. 
  
FURS bo takšne vloge obravnaval prednostno. 
 

 


