
                

__________________________     Davčna številka 
(ime in priimek davčne/ga zavezanca/ke) 

__________________________ 
(naslov bivališča: naselje, ulica, hišna številka) 

__________________________ 
(poštna številka, ime pošte) 

 
 
 
__________________________ 
(pristojni davčni urad) 

__________________________ 
(naslov davčnega urada) 

 
 
 
 
 
 

O B V E S T I L O 
o znižani stopnji akontacije dohodnine od pokojninske rente  

iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
 
 
 

Podpisani/a _________________________ ocenjujem, da bo akontacija dohodnine 
od pokojninske rente iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja previsoka glede na pričakovano dohodnino na letni ravni, zato sem se 
odločil/a za akontacijo dohodnine po znižani stopnji v višini _________ %. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
(kraj in datum) 
 
 
 
 
 

______________________ 
(podpis davčne/ga zavezanke/ca)       
    
     

 
 
 
 

                



NAVODILO ZA PREDLOŽITEV 
OBVESTILA O ZNIŽANI STOPNJI AKONTACIJE DOHODNINE, 

OBVESTILA O SPREMEMBI ZNIŽANE STOPNJE AKONTACIJE DOHODNINE TER 
OBVESTILA O PREKLICU ZNIŽANE STOPNJE AKONTACIJE DOHODNINE 

 
 
Davčni zavezanec, ki prejema pokojninsko rento iz naslova prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, sklenjenega po pokojninskem načrtu, ki je vpisan v poseben 
register v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se lahko odloči 
za znižano stopnjo akontacije dohodnine, vendar ne nižjo od 16 %. 
 
Za znižano stopnjo akontacije dohodnine se odloči zavezanec sam, o čemer mora obvestiti 
davčni organ in izplačevalca dohodka, če oceni, da bo akontacija dohodnine previsoka 
glede na pričakovano dohodnino na letni ravni. 
 
Znižana stopnja akontacije dohodnine se lahko uporabi za pokojninsko rento iz naslova 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, izplačano po dnevu, ko je bilo 
obvestilo predloženo davčnemu organu. 
 
Davčni organ davčnega zavezanca na podlagi njegovega obvestila v davčnih evidencah 
označi kot davčnega zavezanca, ki se je odločil za znižano stopnjo akontacije dohodnine od 
pokojninske rente iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, in o tem 
izda zavezancu potrdilo v petih dneh od dneva predložitve obvestila. 
 
Izplačevalec pokojninske rente iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja lahko izračuna, odtegne in plača akontacijo dohodnine po znižani stopnji samo, 
če davčni zavezanec predloži potrdilo davčnega organa. 
 
Potrdilo davčnega organa velja za obdobje davčnega leta. V obdobju davčnega leta davčni 
zavezanec lahko zahteva spremembo potrdila ali ga prekliče na način, kot velja za 
pridobitev potrdila. 
 
 


