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Pravilnik o dostavi podatkov za dohodnino o subvencijah najemnine

V zadnjem času smo prejeli od občin več vprašanj v zvezi z obveznostjo poročanja podatkov o
subvencijah najemnine Finančni upravi RS (v nadaljnjem besedilu: FURS) v skladu s Pravilnikom o
dostavi podatkov za odmero dohodnine (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) pod šifro 8048 (subvencije,
ki se v skladu s posebnimi predpisi izplačujejo iz proračuna za subvencije najemnin) iz Tabele vrst
dohodkov, ki so oproščeni plačila dohodnine pod točko 2.2.3.
Ugotavljamo, da si nekatere občine razlagajo, da je predmetna subvencija dohodek v naravi in jim
zato o izplačilu teh ni potrebno poročati. Z namenom enotnega in pravilnega izpolnjevanja zakonskih
obveznosti s strani občin, prosimo, da te seznanite z v nadaljevanju danim pojasnilom o pravilnem
načinu poročanja pod oznako 8048.
Zavezanci za dajanje podatkov po Pravilniku pod točko 2.2.3 Tabela vrst dohodkov, ki so oproščeni
plačila dohodnine, pod oznako 8048 poročajo o subvencijah iz 2. točke 20. člena Zakona o
dohodnini – ZDoh-2. Ta določa, da se dohodnine ne plača od subvencij, ki se v skladu s posebnimi
predpisi izplačujejo iz proračuna, razen subvencij, ki jih posameznik prejme v zvezi z doseganjem
dohodkov iz 1. do 5. točke 18. člena ZDoh-2.
Tako so občine, ki izplačujejo obravnavane subvencije, ne glede na to, ali gre za subvencijo tržne ali
neprofitne najemnine, dolžne o izplačanih subvencijah in upravičencih do subvencije (najemnikih)
poročati davčnemu organu v skladu z drugim odstavkom 337. člena Zakona o davčnem postopku ZDavP-2. Obravnavane subvencije se štejejo za dohodek oproščen plačila dohodnine na podlagi 2.
točke 20. člena ZDoh-2, ki pa so po svoji naravi denarni dohodek.
Občine so izpostavile tudi dejstvo, da ne razpolagajo z davčnimi številkami najemnikov,
upravičencev do subvencij najemnine. Glede slednjega naj pojasnimo, da nepoznavanje davčnih
številk najemnikov, upravičencev do subvencije, ne more biti razlog za neizpolnitev dolžnosti dajanja
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podatkov po Pravilniku. Na podlagi 19. člena ZDavP-2 sme davčni organ upravičeni osebi razkriti
podatke o davčni številki zavezanca za davek, če potrebuje ta podatek za izpolnitev davčne
obveznosti oziroma za izpolnitev dolžnosti dajanja podatkov po tem zakonu ali zakonu o
obdavčevanju. Več glede razkrivanja podatkov upravičeni osebi o davčni številki fizične osebe je
pojasnjeno v podrobnejšem opisu, objavljenem na spletni strani FURS na naslovu.

S spoštovanjem,
Pripravili:
Katarina Klepac
Nevenka Muhič

Jana Ahčin,
generalna direktorica

Vročiti:
- info@skupnostobcin.si;
- info@zdruzenjeobcin.si;
- glavna.pisarna@ljubljana.si

V vednost: Ministrstvo za finance, na e-naslov: dsdcjp@mf-rs.si; gp.mf@gov.si
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