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DODATNIH

PREGLEDNICA EL - AKTIVNA ZAPUŠČINA ZEMLJIŠČ V ZEMLJIŠKI KNJIGI
Kaj je zemljiška knjiga - Zemljiška knjiga je vrsta katastrske ureditve, ki se uporablja v pokrajinah Trst,
Gorica, Trento, Bolzano, in nekaterih občinah pokrajin Videm, Vicenza, Brescia in Belluno. Od običajnega
katastra se razlikuje po načinu shranjevanja in po različnih pravnih posledicah njenih rezultatov.
V tej preglednici se navedejo nepremičnine, vpisane v zemljiško knjigo, vključene v aktivno zapuščino.
Ne navajajte osnovnih sredstev podjetja oziroma "premoženja podjetja", ki ni bilo v lasti zapustnika.
Podatke o nepremičninah - pokrajina (kratica), upravna občina, šifra občine, katastrska občina,
oznaka katastrske občine, ulica ali kraj, list, zemljiška parcela, podštevilka, vrsta, površina, m2,
katastrski dohodek, zapustnikovo lastništvo, šifra pravice- je treba navesti v prijavi dediščine skupaj
s podatki iz zemljiške knjige. Ti podatki so razvidni iz katastrskega izpiska, ki na datum predložitve prijave
ne sme biti starejši od treh mesecev.
Vendar je v primeru spremembe občine (na primer zaradi ukinitve ali združitve z drugo občino), v kateri
se nahaja nepremičnina, potrebno pridobiti posodobljen katastrski izpis, ki vsebuje podatke o novonastali
upravni občini.
Iz pregleda katastrskega izpisa je lahko razvidno, da je ena sama zemljiška parcela dodatno
"razparcelirana" glede na raznolikost posevkov na njej, zato lahko z eno številko katastrske parcele
sovpada več "porcij", od katerih ima vsaka svoje prihodke in površino; v teh primerih se mora v eni sami
vrstici navesti enotno zemljišče, nato pa združeni podatki zanj, kot bo podrobneje prikazano v
nadaljevanju.
V tej preglednici se poleg zemljišč prijavijo stavbe v fazi gradnje, če še niso vpisane v kataster urbane
pozidave (glej razpredelnico 'OZNAKE VRSTE' v Prilogi 3). Ne navedejo se pravice, ki ugasnejo s smrtjo
zapustnika, poleg tega se v prijavi ne navedejo ter služnostne pravice tudi če so bile določene z oporoko.
Za nepremičnine, k se nahajajo na ozemljih, kjer je v veljavi sistem Zemljiške knjige (Sistema Tavolare),
se prijava predloži samo za namene dedovanja in ne omogoča samodejnega katastrskega prepisa, ki
se še naprej izvaja v pristojnih uradih v Avtonomnih pokrajinah Trento in Bolzano.
Upravna občina
Navedite naziv upravne občine, v kateri se nahaja predmet dedovanja, četudi ne ustreza tistemu, ki je
naveden v izpisku iz zemljiškega katastra (na primer, ko so se spremenile meje ali so bile ustanovljene
nove občine), v trenutku predložitve prijave.
Šifra občine
Navedite šifro upravne občine, kot je razvidna iz katastrskega dokumenta.
Katastrska občina
Navedite naziv katastrske občine, če je ta razviden iz katastrskih dokumentov, ki jih izdajo pristojni uradi
v Avtonomnih pokrajinah Trento in Bolzano.
Šifra katastrske občine
Navedite šifro katastrske občine, če je razvidna iz katastrskih dokumentov, ki jih izdajo pristojni uradi v
Avtonomnih pokrajinah Trento in Bolzano.
Ulica ali kraj
Za zazidljiva zemljišča navedite številko zemljišča, če jo je mogoče razbrati iz občinske urbanistične
dokumentacije.
Parcela in podštevilka
Navedite številko parcele in podštevilko parcele, kjer je ta prisotna, kot sta zapisani v katastrskem izpisku;
številka parcele je lahko sestavljena iz dveh delov: števec (prvi niz števk) in imenovalec (drugi niz števk).
Če je številka parcele sestavljena iz enega samega niza števk, ga prepišite v polje, namenjeno
imenovalcu.
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Vrsta
Navedite šifro vrste dobrine, ki je predmet zapuščine. Spisek šifer je v preglednici ‘ŠIFRE VRSTA –
ZEMLJIŠČ’ v Prilogi 3 navodil.
Za nepremičnine, ki nimajo samostojnega dohodka, za katere ni obveznosti vpisa v kataster ali ki niso
vpisani v kataster stavb (na primer stavb v gradnji), navedite katastrske identifikacijske podatke zemljišča,
na katerem so, in vpišite v to okence črko, ki se nanaša na vrsto nepremičnine, ki je predmet prijave (v
našem primeru črko “C”).
Površina
Navedite velikost zemljišča v hektarih, arih in kvadratnih metrih, kot je navedena v katastrskem izpisku.
V primeru “razparcelirane” zemljiške parcele (glede na različne posevke na njej), navedite kot v
naslednjem primeru:

Del

List

Parcela

16

157

Vrsta

Razred

Površina (m²)
ha

AA

SETVENA
POVRŠINA

4

AB

PAŠNIK Z
DREVJEM

U

2

Dohodek

are

ca

katastrski

agrarni

30

94

evrov 17,58

evrov 3,99

08

41

evrov 26,91

evrov 5,38

Sešteti je treba površine različnih delov parcele, skupno vrednost pa vnesti v ustrezno polje. Podobno
je treba sešteti katastrske dohodke in vnesti skupno vrednost v odrejeno polje.
Katastrski dohodek
Vpišite katastrski dohodek, naveden v katastrskem izpisku. Če je parcela razdeljena na več delov in se
vsak od njih obdeluje z drugim posevkom, se v odrejenem polju navede seštevek posameznih katastrskih
dohodkov.
Zapustnikova posest
Navedite delež nepremičnine, ki se nanaša na pravico, s katero je razpolagal pokojnik, izražen v obliki
ulomka (na primer 1/10). Če ta delež ustreza celoti, bo razmerje enako ena (na primer 1/1; 100/100;
1000/1000).
Šifra pravice
Pravica običajno sovpada s pravico, ki je navedena v katastrskem izpisku. Ustrezno oznako poiščite v
Prilogi 4 k tem navodilom ‘ŠIFRA PRAVICE’, kjer je prikazana preglednica z oznakami za uporabo in
informacije za posebne primere.
Premoženje podjetja
To okence označite v primeru nepremičnin na ime zapustnika, ki predstavljajo premoženje podjetja (kot
v primeru samostojnega podjetnika, v zvezi s katerimi se mora izpolniti tudi preglednica EN z navedbo
celotne vrednosti).
Vrsta zemljišča
V tem okencu navedite:
• šifra 1 , če je zemljišče zazidljivo;
• šifra 2 , če je zemljišče delno zazidljivo;
• šifra 3 , če zemljišče ni zazidljivo.
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Vrednost
Navedite davčno osnovo, zaokroženo na evro, izračunano v skladu z pravili, ki so na kratko opisana v
nadaljevanju, s sklicem na šifra pravice in na delež v lasti zapustnika.

VRSTA PRAVICE NA NEPREMIČNINAH

KAKO SE DOLOČI DAVČNA OSNOVA

Polno lastništvo

Pravična tržna vrednost na skupnem tržišču (tržna vrednost) na dan začetka
dedovanja

Obremenjenost nepremičnine s stvarnimi
pravicami do uporabe

Razlika med vrednostjo polnega lastništva in vrednostjo pravice, s katero je
nepremičnina obremenjena

Užitek, uporaba in bivanje

Dedni zakup (emfitevza)

Koncedent

Vrednost, izračunana tako, da se pomnoži vrednost polnega lastništva, zakonska
obrestna mera in količnik, določen v razpredelnici, priloženi pravilniku Tur (OPR
131/1986)
Dvajsetkratnik letne najemnine ali, če je višji, razlika med vrednostjo polnega
lastništva in zneska, dolžnega v primeru zakupa s strani dednega zakupnika

Znesek za zakup s strani dednega zakupnika

Na primer:
Leto zapuščinskega postopka: 2015
Predmet zapuščine: zemljišče
Vrsta pravice, s katero je razpolagal zapustnik: golo lastništvo (lastništvo, obremenjeno z užitkom)
Delež zapustnikovega lastništva: 50%
Starost užitkarja: 65
Količnik za določitev pravic do užitka glede na starost užitkarja (razpredelnica v prilogi k pravilniku Tur):
100
Zakonska obrestna mera (v povezavi z razpredelnico količnikov): 0,5%
Upravičenec: EA1
Pravice, ki se prenašajo z dedovanjem: EA1 gola lastnina
Katastrski dohodek: 2.000 €
Pravična tržna vrednost zemljišča na dan začetka zapuščinskega postopka: 200.000 €
Za določitev vrednosti zemljišča, ki spada v zapuščino, je treba opraviti naslednji izračun:
Vrednost polnega lastništva (tržna vrednost nepremičnine) x delež v lasti zapustnika – vrednost pravice,
s katero je obremenjeno polno lastništvo (tržna vrednost nepremičnine x delež v zapustnikovi lasti x
zakonska obrestna mera x količnik iz tabele, priložene pravilniku TUR) = (200.000x 50/100) – (200.000€
x 50/100 x 0,5/100 x 100)= 100.000 € - 50.000 € = 50.000 €
Znesek, ki ga navedemo v polje 'vrednost', in se nanaša na zemljišče, predmet zapuščine, je torej
50.000€ (vrednost gole lastnine, prenesene v zapuščino).
Vrednost prejšnjih dedovanj, zmanjšanje po 25. členu, 1. odst.
Če se zapuščinski postopek začne v roku 5 let po prejšnjem postopku, ki je obravnaval isto dobrino ali
njen del, je treba v tem polju navesti njeno vrednost.
V oddelek "prenos" je treba navesti odgovarjajočo šifro, glede na število let, ki so minila od prejšnjega
dedovanja.
Na primer (1. dedovanje: zapustnik, zakonec in en otrok; nepremičnina v 50% solastništvu
zakoncev):
• Nepremičnina, ki je del dedovanja (trenutno dedovanje), ima vrednost 75.000 evrov (polje vrednost);
• Samo 50% nepremičnine je bilo predmet dedovanja v preteklih petih letih (1. dedovanje), kajti lastnik
ostalih 50% je že bil preživeli zakonec (vrednost, ki je spadala v 1. dedovanje je znašala 50.000
evrov);
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Torej po 1. dedovanju izhaja, da je 75% nepremičnine v lasti preživelega zakonca, 25% pa je v otrokovi
lasti.
• Predmet trenutnega dedovanje je 75% nepremičnine, kar odgovarja deležu lastništva zakonca (50%,
ki jih je že imel + 25% deleža prenesenega na zakonca v 1. dedovanju);
• V to polje je treba vnesti vrednost nepremičnine, ki odgovarja deležu, ki je bil predmet 1. dedovanja
(25.000 evrov).
Zemljiškoknjižni vložek
V dokumentih, ki jih izdajo katastrski uradi v Avtonomnih pokrajinah Trento in Bolzano, je podatek
naveden v posebnem stolpcu. V ostalih primerih ga je mogoče poiskati v zemljiškem katastru.
Zemljiškoknjižni sklop
Podatek je mogoče poiskati v zemljiškem katastru.

SPLOŠNA MERILA ZA IZPOLNJEVANJE RAZDELKA PRENOS
Navodila za izpolnjevanje razdelka "Prenos" so enaka za vse preglednice, v katerih je prisoten, zato,
kadar je treba ta razdelek izpolniti, sleditenapotkom v navodilih v preglednici EB 1. snopiča.

PREGLEDNICA EM - Aktivna zapuščina stavb v zemljiški knjigi
V tej preglednici se navedejo nepremičnine, vpisane v zemljiško knjigo, vključene v aktivno zapuščino.
Ne navajajte osnovnih sredstev podjetja oziroma "premoženja podjetja", ki ni bilo v lasti zapustnika.
Podatki o nepremičninah - Pokrajina (kratica), upravna občina, šifra občine, katastrska občina,
oznaka katastrska občina, ulica ali kraj, zemljiškoknjižni vložek, zemljiškoknjižni sklop, dejanski
delež, mestna četrt, list, parcela, podštevilka, popisno območje, kategorija, razred, obseg (št.
prostorov, m2, m3), katastrski dohodek, lastništvo zapustnika, šifra pravice - se morajo vnesti v
prijavo dediščine na način, na kakršnega so vpisani v zemljiški knjigi. Ti podatki so razvidni iz izpiska iz
zemljiškega katastra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev pred datumom predložitve prijave. Vendar
je v primeru spremembe občine (na primer zaradi ukinitve ali združitve z drugo občino), v kateri se nahaja
nepremičnina, potrebno pridobiti posodobljen katastrski izpis, ki vsebuje podatke o novonastali upravni
občini. Niso predmet dedovanja pravice, ki minejo s smrtjo zapustnika, poleg tega ni treba v prijavo
vpisati služnosti, tudi če so nastale že prej in so v oporoki in splošnih dobrin, ki jih ni mogoče popisati (v
tem primeru je treba navesti samo nepremičninsko enoto, na katero se nanašajo in je bila vknjižena na
zapustnika in pravilno prijavljena v zapuščinskem postopku. Ugodnosti “splošnih dobrin, ki jih ni mogoče
popisati” na donosnost enot, h katerim spada dobrina, so že predmet ocene v katastrskem dohodku, ki
se nanaša na iste enote).
Predmet dedovanja niso pravice, ki ugasnejo s smrtjo pokojnika, ter predhodno nastale služnostne
pravice za stvari, ki predstavljajo del aktivne zapuščine.
Za nepremičnine, k se nahajajo na ozemljih, kjer je v veljavi sistem Zemljiške knjige (Sistema Tavolare),
se prijava predloži samo za namene dedovanja in ne omogoča samodejnega katastrskega prepisa, ki
se še naprej izvaja v pristojnih uradih v Avtonomnih pokrajinah Trento in Bolzano.
Upravna občina
Navedite naziv upravne občine, v kateri se nahaja predmet dedovanja, četudi ne ustreza tistemu, ki je
naveden v izpisku iz zemljiškega katastra (na primer, ko so se spremenile meje ali so bile ustanovljene
nove občine), v trenutku predložitve prijave.
Šifra občine
Navedite šifro upravne občine, kot je razvidna v katastrskem dokumentu. Šifra je sestavljena iz štirih
znakov.
Katastrska občina
Navedite naziv katastrske občine, samo če je razviden iz katastrskih dokumentov, ki jih izdajo pristojni
uradi v Avtonomnih pokrajinah Trento in Bolzano.
Šifra katastrske občine
Navedite šifro katastrske občine, samo če je razvidna iz katastrskih dokumentov, ki jih izdajo pristojni
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uradi v Avtonomnih pokrajinah Trento in Bolzano.
Ulica ali kraj
Navedite kje točno se nahaja opisana nepremičnina (kraj, ulica ali trg, hišna številka itd.). V primeru
stavbe se mora poleg ulice in hišne številke navesti še stopnišče, nadstropje in interna številka.
Zemljiškoknjižni vložek
V dokumentih, ki jih izdajo katastrski uradi v Avtonomnih pokrajinah Trento in Bolzano, je podatek
naveden v posebnem stolpcu. V ostalih primerih ga je mogoče poiskati v zemljiškem katastru.
Zemljiškoknjižni sklop
Podatek je mogoče poiskati v zemljiškem katastru.
Dejanski delež
Če je podatek znan, ga vpišite v to polje. Podatek je mogoče razbrati v zemljiškem katastru ali pa je
naveden na katastrskem izpisku.
Parcela in podštevilka
Navedite številko parcele in podštevilko parcele, kjer je ta prisotna, kot sta zapisani v katastrskem izpisku;
številka parcele je lahko sestavljena iz dveh delov: števec (prvi niz števk) in imenovalec (drugi niz števk).
Če je številka parcele sestavljena iz enega samega niza števk, ga prepišite v polje, namenjeno
imenovalcu.
Kategorija in razred
Navedite kategorijo in razred, ki so napisani v katastrskem izpisu (preglednica “ŠIFRE KATEGORIJ” je v
Prilogi 3 navodil). Če je v polju “kategorija” katastrskega izpisa vpisano samo izraz za nepremičnine, ki
spadajo v “fiktivne kategorije” (na primer “mestno področje”, “porušene enote”, “v gradnji”, “v postopku
določitve”, “terasasta streha”, “v pričakovanju prijave” ali “infrastrukture javnih komunikacijskih omrežij”),
morate v prijavi navesti odgovarjajočo šifro, ki jo lahko najdete v preglednici iz Priloge 3, (ki se nanaša
na skupino F) teh navodil.
Obsežnost
V to polje navedite podatke, ki so zavedeni v polju obseg v katastrskem izpisku:
• število prostorov za nepremičnine, zajete v kategorije od A/1 do A/11;
• kvadratne metre za nepremičnine, zajete v kategorije od C/1 do C/7;
• kubične metre prostornine za nepremičnine, zajete v kategorije od B/1 do B/8.
Polje se ne izpolni za nepremičnine, zajete v kategorije D, E ali F.
Katastrski dohodek
Vpišite dohodek, ki je naveden v katastrskem izpisu.
Nepremičnine, ki so vpisane v fiktivno kategorijo (skupina F) so vedno brez katastrskega dohodka, zaradi
tega za take nepremičnine ne bosta izpolnjena to polje in naslednje “Določitev dohodka”. Za
nepremičnine, za katere je bila v katastru izjava DOCFA ima dohodek še vedno status “predlagani
dohodek”, se v tem polju navede vrednost v katastru predlaganega dohodka z omenjeno proceduro
DOCFA. Za take nepremičnine lahko zahtevate določitev katastrske vrednosti tako, da v naslednjem polju
“Določitev dohodka” vpišete šifro “1”.
Poleg tega, če so na dan predložitve izjave o dedovanju v zapuščini tudi stavbe, ki so bile pravilno
prijavljene v kataster, vendar nimajo razreda (recimo manjka kategorija in/ali razred nepremičnine) in
torej dohodka, tega polja ne izpolnimo. Za take nepremičnine je treba vložiti specifično zahtevo za
uvrstitev v razred in torej za določitev dohodka (bivši 12. člen zakonskega odloka št. 70/1988) pri
teritorialno pristojnem pokrajinskem uradu, da bi se uredilo še pred predložitvijo prijave o dedovanju.
Zapustnikova posest
Navedite delež nepremičnine, ki se nanaša na pravico, s katero je razpolagal zapustnik, izpisan v obliki
ulomka (na primer 1/10). Če ta delež ustreza celoti, bo razmerje enako ena (na primer 1/1; 100/100;
1000/1000).
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Šifra pravice
Pravica, ki jo morate prijaviti, je ta, ki jo je užival zapustnik za stvari, zajete v zapuščino, in običajno
sovpada s tisto, ki je navedena v katastrskem dokumentu. Ustrezno šifro poiščite v Prilogi 4 ‘ŠIFRA
PRAVICE’, kjer je prikazana razpredelnica oznak za uporabo.
Premoženje podjetja
To okence označite v primeru nepremičnin na ime zapustnika, ki predstavljajo premoženje podjetja (kot
v primeru samostojnega podjetnika, v zvezi s katerimi se mora izpolniti tudi preglednica EN z navedbo
celotne vrednosti).
Določitev dohodka
To polje je treba izpolniti izključno v primeru, da je v katastrskem izpisu nepremičnina označena s
predlaganim dohodkom.
Tega polja ne izpolnimo, v primeru:
• nepremičnin, vpisanih v fiktivne kategorije (skupina F), ker so kot take brez dohodka;
• stavb, ki so pravilno prijavljene v kataster, vendar nimajo vpisanega razreda in dohodka. Za take
nepremičnine je treba vložiti specifično zahtevo za uvrstitev v razred in torej za določitev dohodka pri
teritorialno pristojnem pokrajinskem uradu, da bi se uredilo še pred predložitvijo prijave o dedovanju.
Spomniti moramo, da skupne dobrine, ki jih ni mogoče popisati in nimajo samostojnega dohodka, niso
predmet dedovanja. Če je bila za nepremičnino, vpisano v to vrstico, v katastru predložena prijava DOCFA
in je status dohodka še “predlagani dohodek”, se lahko zahteva določitev katastrske vrednosti z vpisom
šifre “1 ”v to okence.
V tem primeru je vrednost, ki jo je treba vpisati v polje ‘katastrski dohodek’, vrednost predlagana v prijavi
DOCFA, ki je bila predložena v katastru.
Procedura DOCFA, ki jo je uvedel odlok ministrstva za finance št. 701 z dne 19. aprila 1994, omogoča,
da po telematski poti izpeljete obveznost prijave v kataster v primeru novih gradenj ali sprememb mestnih
nepremičninskih enot, ki so bile že popisane, in od prijaviteljev zahteva, da navedejo dohodek, ki je
opredeljen kot “predlog”.
Ta dohodek ostane v katastrskih listinah kot predlagani dohodek, dokler urad ne poskrbi s pomočjo
računalniških ali običajnih sredstev za določitev dokončnega dohodka.
Na vsak način ima upravitelj možnost pregleda značilnosti nepremičnin, ki so bile prijavljene na tak način,
in po potrebi lahko spremeni podatke, vpisane v kataster.
Zahteva, da se uveljavi predlagani dohodek mora biti izrecno izražena v prijavi o dedovanju (priložite
odgovarjajočo nadometno dokazilno izjavo preko razpredelnice EG). Če teritorialno pristojni pokrajinski
urad v roku 12 mesecev ratificira predlagani dohodek, potrditev velja ex tunc.
OPOMBA Če so v aktivi dedovanja nepremičnine, ki niso bile nikoli prijavljene, vključno z
nepremičninami, ki jim je finančna uprava v katastrskih listinah pripisala domnevni dohodek,
je treba začeti z ustrezno katastrsko ureditvijo pred predložitvijo prijave o dedovanju, na način,
ki ga predvideva 1.člen odloka ministra za finance št. 701 z dne 19. aprila 1994. Prav tako
morajo biti v mestni gradbeni kataster prijavljene kmečke stavbe, ki so vpisane v kataster
zemljišč, kot to predvideva 13. člen, odstavek 14-ter zakonskega odloka št. 201 z dne 6.
decembra 2011.
Vrednost
Navedite davčno osnovo, zaokroženo na evre, izračunano v skladu z pravili, ki so na kratko predstavljena
v nadaljevanju, s sklicem na šifro pravice in na delež v lasti zapustnika.

7

2 SNOPIČ

Prijava dediščine in vloga za katastrski prepis

VRSTA PRAVICE NA NEPREMIČNINAH

KAKO SE DOLOČI DAVČNA OSNOVA

Polno lastništvo

Pravična tržna vrednost na skupnem tržišču (tržna vrednost) na dan začetka
dedovanja

Obremenjenost nepremičnine s stvarnimi
pravicami do uporabe

Razlika med vrednostjo polnega lastništva in vrednostjo pravice, s katero je
nepremičnina obremenjena

Užitek, uporaba in bivanje

Dedni zakup (emfitevza)
Koncedent

Vrednost se izračuna tako, da se pomnoži vrednost polnega lastništva z zakonsko
obrestno mero in količnikom, navedenim v razpredelnici, priloženi pravilniku Tur
(OPR 131/1986)
Dvajsetkratnik letne najemnine ali, če je višji, razlika med vrednostjo polnega
lastništva in zneska, dolgovanega v primeru zakupa s strani dednega zakupnika
Znesek za zakup s strani dednega zakupnika

Na primer:
Leto zapuščinskega postopka: 2015
Predmet zapuščine: stavba kategorije A/2
Vrsta pravice, s katero je razpolagal zapustnik: golo lastništvo (lastništvo, obremenjeno z užitkom)
Delež zapustnikovega lastništva: 50%
Starost užitkarja: 65
Količnik za določitev pravic do užitka glede na starost užitkarja (razpredelnica v prilogi k pravilniku Tur):
100
Zakonska obrestna mera (v povezavi z razpredelnico količnikov): 0,5%
Upravičenec: EA1
Pravice, ki se prenašajo z dedovanjem: EA1 gola lastnina
Katastrski dohodek: 2.000 €
Pravična tržna vrednost zemljišča na dan začetka zapuščinskega postopka: 200.000 €
Za določitev vrednosti stavbe, ki je v zapuščini, je treba narediti sledeči izračun:
Vrednost lastnine v celoti (prodajna cena dobrine) x delež imetja zapustnika – vrednost, ki odgovarja
pravici, s katero je obremenjena lastnina v celoti (prodajna vrednost dobrine x delež imetja zapustnika x
zakonska obrestna mera x koeficient iz preglednice priložene besedilu TUR) = (200.000 € x 50/100) –
(200.000 € x 50/100 x 0,5/100 x 100)= 100.000 € - 50.000 €= 50.000 €. Torej je treba v polje ‘vrednost’,
ki se nanaša na stavbo, ki je predmet dedovanja, vpisati 50.000 € (vrednost gole lastnine prenesena v
zapuščino).
Vrednost prejšnjih dedovanj, zmanjšanje po 25. členu, 1. odst.
Če se zapuščinski postopek začne v roku 5 let po prejšnjem postopku, ki je obravnaval isto dobrino ali
njen del, je treba v tem polju navesti njeno vrednost.
V oddelek "prenos" je treba navesti odgovarjajočo šifro, glede na število let, ki so minila od prejšnjega
dedovanja.
Na primer (1. dedovanje: zapustnik, zakonec in en otrok; nepremičnina v 50% solastništvu
zakoncev):
• Nepremičnina, ki je del dedovanja (trenutno dedovanje), ima vrednost 75.000 evrov (polje vrednost);
• Samo 50% nepremičnine je bilo predmet dedovanja v preteklih petih letih (1. dedovanje), kajti lastnik
ostalih 50% je že bil preživeli zakonec (vrednost, ki je spadala v 1. dedovanje je znašala 50.000 evrov);
Torej po 1. dedovanju izhaja, da je 75% nepremičnine v lasti preživelega zakonca, 25% pa je v otrokovi
lasti.
• Predmet trenutnega dedovanje je 75% nepremičnine, kar odgovarja deležu lastništva zakonca (50%,
ki jih je že imel + 25% deleža prenesenega na zakonca v 1. dedovanju);
• V to polje je treba vnesti vrednost nepremičnine, ki odgovarja deležu, ki je bil predmet 1. dedovanja
(25.000 evrov).
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Pravica do stanovanja
Izpolnite to polje s sklicevanjem na eno samo nepremičnino, na kateri je ob začetku dedovanja
ustanovljena pravica do stanovanja kot preživeli zakonec (540. člen civilnega zakonika).
Zlasti se mora navesti:
šifra ‘1’ če preživeli zakonec, ki ima po zakonu pravico do prebivanja v nepremičnini, namenjeni
družinskemu bivališču, zaprosi za olajšavo "glavno bivališče", ker izpolnjuje pogoje zanjo glede na
glavno nepremičnino (šifra P);
šifra ‘2’ če preživeli zakonec, ki ima po zakonu pravico do prebivanja v nepremičnini, namenjeni
družinskemu bivališču, zaprosi za olajšavo »glavno bivališče« ker izpolnjuje pogoje zanjo glede na
nepremičnino, ki je sosednja (šifra Z) glavni nepremičnini;
šifra ‘3’ če preživeli zakonec, ki ima po zakonu pravico do bivanja v nepremičnini, namenjeni
družinskemu bivališču, zaprosi za olajšavo »glavno bivališče«, ker za to izpolnjuje pogoje glede na
pritiklino (šifra X) glavne nepremičnine;
šifra ‘4’ če preživeli zakonec, ki ima po zakonu pravico do bivanja v nepremičnini, namenjeni
družinskemu bivališču, ne zaprosi za olajšavo »glavno bivališče«
šifra ’5’ če se je preživeli zakonec odpovedal dediščini, ne pa tudi zakonitemu volilu in torej obdrži
pravico do bivanja v nepremičnini, namenjeni družinskemu bivališču, zaprosi za olajšavo za "glavno
bivališče" in izpolnjuje pogoje zanjo se navede olajšava s sklicem na glavno nepremičnino;
šifra ’6’ če se je preživeli zakonec odpovedal dediščini, ne pa tudi zakonitemu volilu in torej obdrži
pravico do bivanja v nepremičnini, namenjeni družinskemu bivališču, zaprosi za oljašavo »glavno
bivališče«,ker izpolnjuje pogoje glede na nepremičnino, ki je sosednja glavni nepremičnini;
šifra ’7’ če se je preživeli zakonec odpovedal dediščini, ne pa tudi zakonitemu volilu in torej obdrži
pravico do bivanja v nepremičnini, namenjeni družinskemu bivališču, zaprosi za oljašavo »glavno
bivališče«,ker izpolnjuje pogoje glede na pritiklino glavne nepremičnine;
šifra ‘8’ če se preživeli zakonec, ki se je odpovedal dediščini, ne pa tudi zakonitemu volilu, in torej
obdrži pravico do bivanja v nepremičnini, namenjeni družinskemu bivališču, ne zaprosi za olajšavo za
"glavno bivališče".
OPOMBA Olajšava, za katero zaprosite na ta način, se nanaša tudi na deleže nepremičnine, do
katerih so upravičene druge osebe, prisotne v razdelku “Prenos”.
Združena nepremičnina
Navedite dodatne podatke, ki so razvidni iz katastrskega izpiska.
Za vsako združeno nepremičnino se mora navesti mestna četrt, list, številka in podštevilka parcele. Če
število združenih nepremičnin presega število razpoložljivih polj, označite okence "nadaljevanje" in
vnesite navedbo dodatnih nepremičnin v razdelek 'združene nepremičnine' vrstice, ki sledi, ne da pri
tem izpolnite del, ki se nanaša na podatke o stvari.
Prenos
Glej navodila za izpolnjevanje ustreznega razdelka v preglednici EB v 1. snopiču.

PREGLEDNICA EN - Podjetja
V tej preglednici mora prijavitelj navesti podjetja ali dele podjetij, ki so del aktivne zapuščine.
Naziv
Navedite naziv individualnega podjetja.
Inventar
Če je bil zapustnik zavezan k pripravi inventarja, se mora označiti to okence in priložiti ta dokument z
izpolnitvijo ustrezne vrstice v preglednici EG.
Datum izdelave inventarja
Navedite datum izdelave zadnjega inventarja.
Šifra pravice
Šifra pravice sovpada s pravico, ki se prenese z dedovanjem.
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Za opredelitev ustrezne šifre preglejte v Prilogi 4 navodil ‘ŠIFRA PRAVICE’, preglednico s šiframi.
Vrednost
Navedite vrednost podjetja, zaokroženo na evre, izračunano glede na šifra pravice zapustnika. Davčna
osnova za podjetja, vključena v aktivno zapuščino, se izračuna tako, da se predpostavi skupna vrednost
sredstev in pravic, ki jo sestavljajo, na dan začetka dedovanja, z izjemo sredstev, ki niso zajeta v aktivno
zapuščino (12. člen TUS) in brez stroškov dobrega imena in terjatev (določenih skladno s členi od 21 do
23 TUS).
Če je bil zapustnik dolžan pripraviti inventar, se upoštevajo sredstva in obveznosti, navedene v zadnjem
pravilno izpolnjenem in potrjenem inventarju, pri čemer se morajo upoštevati kasnejše spremembe stanja.
OPOMBA V primeru užitka se za vrednost, izračunano na pravkar opisan način, uporabijo naslednje
določbe:

Obremenjenost nepremičnine
pravicami do uporabe

Užitek

s

stvarnimi

Razlika med vrednostjo polnega lastništva in vrednostjo
pravice, s katero je nepremičnina obremenjena
Vrednost se izračuna tako, da se pomnoži vrednost polnega
lastništva z zakonsko obrestno mero in količnikom, navedenim
v razpredelnici, priloženi pravilniku Tur (OPR 131/1986)

Vrednost prejšnjih dedovanj, zmanjšanje po 25. členu, 1. odst.
Če se zapuščinski postopek začne v roku 5 let po prejšnjem postopku, ki je obravnaval isto dobrino ali
njen del, je treba v tem polju navesti njeno vrednost.
V oddelek "prenos" je treba navesti odgovarjajočo šifro, glede na število let, ki so minila od prejšnjega
dedovanja.
Na primer (1. dedovanje: zapustnik, zakonec in en otrok; nepremičnina v 50% solastništvu
zakoncev):
• Nepremičnina, ki je del dedovanja (trenutno dedovanje), ima vrednost 75.000 evrov (polje vrednost);
• Samo 50% nepremičnine je bilo predmet dedovanja v preteklih petih letih (1. dedovanje), kajti lastnik
ostalih 50% je že bil preživeli zakonec (vrednost, ki je spadala v 1. dedovanje je znašala 50.000 evrov);
Torej po 1. dedovanju izhaja, da je 75% nepremičnine v lasti preživelega zakonca, 25% pa je v otrokovi
lasti.
• Predmet trenutnega dedovanje je 75% nepremičnine, kar odgovarja deležu lastništva zakonca (50%,
ki jih je že imel + 25% deleža prenesenega na zakonca v 1. dedovanju);
• V to polje je treba vnesti vrednost nepremičnine, ki odgovarja deležu, ki je bil predmet 1. dedovanja
(25.000 evrov).
Premoženje, ki se nahaja v tujini
Označite to okence v primeru, da ima podjetje pravni ali upravni sedež oziroma glavno dejavnost v tuji
državi.
Davek, plačan v tujini
Če je bil za podjetje davek poravnan v tujini, navedite ustrezni znesek v evrih. V tem primeru se mora
potrdilo o poravnanem davku v tujini priložiti prijavi dediščine z uporabo vrstice 'potrdilo o davku,
plačanem v tujini', v Preglednici EG.
Poslovne nepremičnine
V to preglednico se morajo navesti nepremičnine podjetja, ki so že prijavljene v preglednicah za
nepremičnine (EB – EC – EL – EM), ker so bile v lasti zapustnika (individualna podjetja). Podatki, vneseni
v to preglednico, se vsebovati sklic 'Preglednica' in 'Št. vrstice' ter 'Obr. št.' (na primer 001, 002, 003 itd.),
pod katerimi so se vpisale nepremičnine.
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Nadaljevanje
Če število nepremičnin podjetja, ki jih je treba vpisati v vrstico, presega število razpoložljivih polj, označite
to okence in vpišite navedbo dodatnih nepremičnin v razdelek, ki sledi, pri čemer ne izpolnite dela, ki se
nanaša na podatke o podjetju.
Prenos
Glej navodila za izpolnjevanje ustreznega razdelka v preglednici EB v 1. snopiču.

PREGLEDNICA EO - Delnice - Obveznice - Drugi vrednostni papirji - Družbeni
deleži
V tej preglednici se navedejo delnice, obveznice, drugi vrednostni papirji in družbeni deleži, zajeti v
dediščino. Davčna osnova vrednostnih papirjev ali deležev v vzajemnih skladih se določi tako, da se
privzame vrednost, ki izhaja iz objav ali izkazov, pripravljenih v skladu z zakonom ali drugim predpisom.
Ocena delnic, obveznic, drugih vrednostnih papirjev in družbenih deležev je odvisna od tega, ali gre za
vrednostne papirje, ki kotirajo na borzi ali s katerimi se trguje na ožjem trgu, ali za delnice in obveznice,
ki ne kotirajo na borzi.
V aktivno zapuščino so zajete tudi naložbe v podjetja, čeprav imajo na podlagi določene klavzule
družbene pogodbe ali ustanovne listine ali sporazuma delničarjev pravico do povečanja ali nakupa po
nižji ceni drugi družbeniki:
• Če so upravičenci pravice do povečanja ali nakupa dediči ali volilojemniki, se vrednost nalože doda
vrednosti dednega deleža ali volila;
• Če upravičenci pravice do povečanja ali nakupa niso dediči ali volilojemniki, vrednost nalože šteje
kot volilo v njihovo korist.
Državne obveznice niso predmet obdavčitve, četudi so vključene v vzajemne sklade; v vsakem primeru
je priporočljivo, da jih navedete, skupaj z opombo, da so oproščene davka. Informacija o oproščenih
vrednostnih papirjih je torej po izbiri in ima vrednost izrecno v odnosu do finančnih operaterjev. Če so
oproščeni vrednostni papirji označeni v tej razpredelnici, jih je treba vpisati tudi v razpredelnico EE, ki
daje popoln prikaz sestave dediščine.
Pravni naslov
Navedite:
‘1’ za vrednostne papirje, ki kotirajo na borzi ali s katerimi se trguje na ožjem trgu;
‘2’ za vrednostne papirje, ki ne kotirajo na borzi;
‘3’ za vrednostne papirje, oproščene davka na dedovanje, zajete v aktivno dediščino, (npr. državne
obveznice, poštni potrdila o poštnem varčevanju);
‘4’ za vzajemne sklade.
Davčna številka družbe
Navedite davčno številko družbe, v zvezi s katero je zapustnik imel v lasti delnice, obveznice ali družbene
deleže.
Davčne številke ni treba navesti, če se delnice, obveznice, družbeni deleži ali vrednostni papirji, ki so
bili v lasti zapustnika, nanašajo na družbe, subjekte, ki niso pravne osebe in vzajemne sklade, katerih
pravni ali upravni sedež ali glavna dejavnost se nahajajo v tujini. V takih primerih primeru označite
naslednje okence "Premoženje v tujini"
Količina
Navedite število delnic, obveznic ali drugih vrednostnih papirjev, ki jih je imel v lasti zapustnik in so
razvidni iz zadnje vložene/objavljene bilance stanja ali iz zadnjega izdelanega inventarja na dan začetka
dedovanja.
Šifra vrednostnega papirja
Navedite samo, ali gre za vrednostni papir, ki kotira na italijanski borzi.
Ta šifra je razvidna iz kreditnega certifikata, ki ga izda banka ob vplačilu. Oceno vrednostnih papirjev na
dan smrti se lahko opravi banka na posebno zahtevo dediča (brez privzete vrednosti certifikata), ali pa
jo je mogoče izračunati na podlagi uradnih objav za dan po datumu smrti.
Vrednostni papirji, ki jih izdajo mednarodne ustanove na podlagi mednarodnih sporazumov, ratificiranih
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v Italiji, so enakovredni italijanskim državnim obveznicam (primer: BEI).
Opis vrednostnega papirja
Na kratko opišite delnice, obveznice ali druge vrednostne papirje, ki jih je imel v lasti zapustnik. Podatke
lahko razberete iz potrdil, ki jih izda banka.
Vrsta dokumenta
Navedite vrsto dokumenta, iz katerega je razvidno število delnic, obveznic ali drugih vrednostnih papirjev,
ki jih je imel v lasti zapustnik. Zlasti navedite:
‘1’ ali gre za bilanco stanja (vpišite datum v naslednje polje);
‘2’ ali gre za inventar (vpišite datum v naslednje polje);
‘3’ ali gre za drugo listino, ki ni bilanca stanja ali inventar.
Datum dokumenta
V to polje vpišite datum objave/deponiranja bilance stanja ali datum popisa oziroma inventarja.
Zapustnikova posest
Navedite delež vrednostnih papirjev v posesti zapustnika, izražen v obliki ulomka (na primer 1/10). Če
ta delež ustreza celoti, bo razmerje enako ena (na primer 1/1; 100/100; 1000/1000).
Šifra pravice
Za opredelitev ustrezne šifre preglejte v Prilogi 4 navodil ‘ŠIFRA PRAVICE’, preglednico s šiframi.
Vrednost
Navedite davčno osnovo, zaokroženo na evre, izračunano v skladu z pravili, ki so na kratko predstavljena
v nadaljevanju in glede na delež v posesti zapustnika. Pri določanju davčne osnove delnic in družbenih
deležev se mora izločiti vrednost dobrega imena. Stroški dobrega imena se izločijo bodisi v primeru
bilance stanja ali inventarja, kot tudi če slednja nista na voljo (v tem primeru se upošteva premoženjsko
stanje). Če je prisotna bilanca stanja, se izračun deleža opravi glede na v njej navedene podatke. Če
bilance stanja ni, se mora izračun opraviti glede na vrednost deleža, torej glede na skupno vrednost
stvari in pravic, ki pripadajo družbi, po odštetih terjatvah in z izločitvijo stvari, ki niso podvržene obdavčitvi,
ter stroškov dobrega imena. V primeru, da sta za isto dobrino, na primer za splošne sklade, opredeljena
obdavčljivi delež in davka oproščeni delež, je treba uporabiti dve vrstici in v obeh vpisati podatke dobrine,
tako da v eno vrstico vpišemo obdavčljivo vrednost, v drugo pa oproščeno vrednost.
Delnice - obveznice in drugi vrednostni
papirji - družbeni deleži

Kako se določi davčna osnova

Vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi ali s
katerimi se trguje na ožjem trgu

Povprečje cen za nadomestila ali cen, oblikovanih v zadnjem
četrtletju pred začetkom dedovanja, povečano za dnevne
obresti (natečene obresti)* ali naknadno natečene obresti.

Delnice, vrednostni papirji in kapitalski deleži
subjektov, ki niso pravne osebe, ki ne kotirajo na
borzi ali s katerimi se ne trguje na ožjem trgu, ali
nedelniških družb, vključno z enostavnimi in
stvarnimi družbami.

Vrednost (ob odprtju nasledstva), neto premoženja ustanove ali
družbe, razvidna iz zadnje objavljene/vložene bilance stanja ali pravilno
sestavljenega in overovljenega inventarja, pripravljenega z
upoštevanjem sprememb, do katerih je prišlo do datuma začetka
dedovanja. Če bilanca stanja ali inventar nista na voljo, skupna
vrednost stvari in pravic ustanove ali družbe, z odštetimi obveznostmi
(21., 22. in 23. člen TUS), pri čemer se ne upoštevajo vrednostni
papirji, ki ne tvorijo aktivne zapuščine (črki h) in i), 12. člena TUS).

Vrednostni papirji ali deleži v vzajemnih skladih

Vrednost po objavljenih podatkih ali izkazih, pripravljenih
skladno z zakonskimi določbami.

Obveznice in vrednostni papirji, ki se razlikujejo
od predhodno naštetih

Vrednost, primerljiva s podobnimi vrednostnimi papirji, ki kotirajo na
borzi ali s katerimi se trguje na ožjem trgu, če teh ni, pa
predpostavljena vrednost na podlagi drugih znanih dejstev.

* V primeru obveznice se natečene obresti obračunajo od dneva izdaje ali datuma zadnjega kupona. Za izračun natečenih obresti
na obveznice, s katerimi se trguje na sekundarnem trgu, se upošteva tržni običaj "dejansko dni/ dejansko dni".
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Na primer, za tranšo, poravnano 1. februarja, ki se nanaša na vrednostni papir, izdan z obračunkim
datumom 1. januarja, se za izračun natečenih obresti upošteva dejansko število dni med tema dvema
datuma v razmerju na število dejanskih dni v referenčnem semestru.
Predpostavimo, da moramo na dan 15/01/2014 izračunati obresti za vrednostni papir s šestmesečnim
kuponom in 3% bruto letnega donosa, ki postane izplačljiv dne 15/10/2013.
Ker je med 15. oktobrom 2013 in 15. januarjem 2014 92 dni, med 15. oktobrom 2013 in 15. aprilom 2014
(datum izplačila dividend) pa 182 dni, bo izračun naslednji:
92/182*0.03/2*1000=7,58242 za 1000 evrov kapitala
Primer št. 2:
Obveznica, izdana 1. julija po 5% nominalni obrestni meri, izplačani vsakih šest mesecev: prvi semester
181 dni, drugi semester 184 dni.
Vrednost tranše, vplačane 1. septembra, je 1000,00 €
Zato:
št. preteklih dni (od 1. julija do 1. septembra) = 31 + 31 = 62
št. dni v semestru (julij + avgust + september + oktober + november + december) = 31 + 31 + 30 + 31 +
30 + 31 = 184
šestmesečna obrestna mera = letna obrestna mera / 2 = 5% /2 = 0,05 / 2 = 0,025
62 / 184 * 0,025 * 1000,00 € = 8,423913 €
Približek decimalk je:
6 decimalk za posle na primarnem trgu
5 decimalk za posle na sekundarnem trgu
OPOMBA V primeru užitka se za vrednost, izračunano na pravkar opisan način, uporabijo naslednje
določbe:
Obremenjenost nepremičnine
pravicami do uporabe

Užitek

s

stvarnimi

Razlika med vrednostjo polnega lastništva in vrednostjo
pravice, s katero je nepremičnina obremenjena
Vrednost se izračuna tako, da se pomnoži vrednost polnega
lastništva z zakonsko obrestno mero in količnikom, navedenim
v razpredelnici, priloženi pravilniku Tur (OPR 131/1986)

Davka oproščena vrednost
Navedite vrednost vrednostnih papirjev ali deleža v vzajemnih skladih, ki so oproščeni plačila davka na
dediščino.
Vrednost prejšnjih dedovanj, zmanjšanje po 25. členu, 1. odst.
Če se zapuščinski postopek začne v roku 5 let po prejšnjem postopku, ki je obravnaval isto dobrino ali
njen del, je treba v tem polju navesti njeno vrednost.
V oddelek "prenos" je treba navesti odgovarjajočo šifro, glede na število let, ki so minila od prejšnjega
dedovanja.
Na primer (1. dedovanje: zapustnik, zakonec in en otrok; nepremičnina v 50% solastništvu
zakoncev):
• Nepremičnina, ki je del dedovanja (trenutno dedovanje), ima vrednost 75.000 evrov (polje vrednost);
• Samo 50% nepremičnine je bilo predmet dedovanja v preteklih petih letih (1. dedovanje), kajti lastnik
ostalih 50% je že bil preživeli zakonec (vrednost, ki je spadala v 1. dedovanje je znašala 50.000 evrov);
Torej po 1. dedovanju izhaja, da je 75% nepremičnine v lasti preživelega zakonca, 25% pa je v otrokovi
lasti.
• Predmet trenutnega dedovanje je 75% nepremičnine, kar odgovarja deležu lastništva zakonca (50%,
ki jih je že imel + 25% deleža prenesenega na zakonca v 1. dedovanju);
• V to polje je treba vnesti vrednost nepremičnine, ki odgovarja deležu, ki je bil predmet 1. dedovanja
(25.000 evrov).
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Premoženje v tujini
Označite okence, če se delnice, obveznice, družbeni deleži ali vrednostni papirji, ki so bili v lasti
zapustnika, nanašajo na družbe, subjekte, ki niso pravne osebe in vzajemne sklade, katerih pravni ali
upravni sedež ali glavna dejavnost se nahajajo v tujini.
Davek, plačan v tujini
Če je bil za sredstvo, navedeno v vrstici, davek poravnan v tujini, navedite ustrezni znesek v evrih, v
sorazmerju z deležem lastništva. V tem primeru se mora potrdilo o poravnanem davku v tujini priložiti
prijavi dediščine z uporabo vrstice 'potrdilo o davku, plačanem v tujini', v Preglednici EG.
Prenos
Glej navodila za izpolnjevanje ustreznega razdelka v preglednici EB v 1. snopiču.

PREGLEDNICA EP - Zrakoplovi
V to preglednico se vpišejo podatki o zrakoplovih, ki niso v lasti podjetja, vključno z navedbo modela,
znamke, leta in države proizvodnje, leta in številke registracije. Razlike med zrakoplovi glede na njihove
tehnične značilnosti in uporabo, opredeli Italijanski urad za civilno letalstvo - ENAC v svojih pravilnikih,
v vsakem primeru pa posebni predpisi za to področje.
Med zrakoplove ne spadajo naprave, uporabljene za športno ali ljubiteljsko letalstvo (zakon št. 106 z
dne 25. marca 1985).
Znamka in model
Za italijanske zrakoplove izda potrdilo o registraciji ENAC, ki navede tudi identifikacijske oznake
zrakoplova, vrsto in glavne značilnosti, osebne podatke lastnika, letališče, kjer se zrakoplov običajno
hrani, ter druge podatke, zahtevane s predpisi ENAC.
Državna pripadnost
Zahteve glede državne pripadnosti za vpis v italijanskem letalskem registru izpolnjujejo zrakoplovi, ki
delno ali v celoti pripadajo:
a) državi, deželam, pokrajinam, občinam in vsem drugim javnim ali zasebnim ustanovam v Italiji ali drugi
državi članici EU;
b) italijanskim državljanom ali državljanom držav članic EU;
c) podjetjem, ustanovljenim ali s sedežem v Italiji ali v drugih državah članicah EU, katerih kapital delno
ali v celoti pripada italijanskim državljanom ali državljanom drugih držav članic EU, oziroma pravnim
osebam v Italiji ali v drugih državah članicah EU, ki imajo enake značilnosti kot družbe in katerih
predsedniki, večinski člani uprave ali direktorji so italijanski državljani ali državljani druge države
članice EU. Oznako državne pripadnosti zrakoplovov, vpisanih v Italijanski letalski register (RAI),
predstavlja velika črka I.
Leto registracije
Navedite leto, navedeno na potrdilu o registraciji
Številka registracije
V Italiji je številka registracije sestavljena iz sklopa štirih črk; dodeli jo ENAC in mora biti za vsak zrakoplov
drugačna.
Zapustnikova posest
Navedite delež posesti zrakoplova pokojnika, izražen v obliki ulomka (na primer 1/10). Če ta delež
ustreza celoti, bo razmerje enako ena (na primer 1/1; 100/100; 1000/1000).
Šifra pravice
Za opredelitev ustrezne šifre preglejte v Prilogi 4 navodil ‘ŠIFRA PRAVICE’, preglednico s šiframi.
Premoženje v tujini
Označite to okence, če je bila stvar prijavljena ali registrirana v tuji državi.
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Davek, plačan v tujini
Če je bil za sredstvo, navedeno v vrstici, davek poravnan v tujini, navedite ustrezni znesek v evrih, v
sorazmerju s prenesenim deležem. V tem primeru se mora potrdilo o poravnanem davku v tujini priložiti
k prijavi dediščine z uporabo vrstice 'potrdilo o davku, plačanem v tujini', v Preglednici EG.
Vrednost
Navedite vrednost zrakoplovov, zaokroženo na evre, izračunano glede na delež posesti in šifro pravice
pokojnika.
Vrednost zrakoplovov, ki niso v lasti podjetja, se ugotovi na podlagi običajnih cen na tržišču za enake
zrakoplove nove proizvodnje, pri čemer se upošteva čas od nakupa in stanje ohranjenosti.

Vrsta pravice

Kako se določi davčna osnova

Polno lastništvo

Tržna vrednost v običajnih trgovskih izmenjavah na dan začetka
dedovanja za enake zrakoplove nove proizvodnje, pri čemer se
upošteva čas od nakupa in stanje ohranjenosti.

Obremenjenost nepremičnine s stvarnimi
pravicami do uporabe

Razlika med vrednostjo polnega lastništva in vrednostjo pravice,
s katero je nepremičnina obremenjena

Užitek, uporaba

Vrednost se izračuna tako, da se pomnoži vrednost polnega
lastništva z zakonsko obrestno mero in količnikom, navedenim v
razpredelnici, priloženi pravilniku Tur (OPR 131/1986)

Vrednost prejšnjih dedovanj, zmanjšanje po 25. členu, 1. odst.
Če se zapuščinski postopek začne v roku 5 let po prejšnjem postopku, ki je obravnaval isto dobrino ali
njen del, je treba v tem polju navesti njeno vrednost.
V oddelek "prenos" je treba navesti odgovarjajočo šifro, glede na število let, ki so minila od prejšnjega
dedovanja.
Na primer (1. dedovanje: zapustnik, zakonec in en otrok; nepremičnina v 50% solastništvu
zakoncev):
• Nepremičnina, ki je del dedovanja (trenutno dedovanje), ima vrednost 75.000 evrov (polje vrednost);
• Samo 50% nepremičnine je bilo predmet dedovanja v preteklih petih letih (1. dedovanje), kajti lastnik
ostalih 50% je že bil preživeli zakonec (vrednost, ki je spadala v 1. dedovanje je znašala 50.000 evrov);
Torej po 1. dedovanju izhaja, da je 75% nepremičnine v lasti preživelega zakonca, 25% pa je v otrokovi
lasti.
• Predmet trenutnega dedovanje je 75% nepremičnine, kar odgovarja deležu lastništva zakonca (50%,
ki jih je že imel + 25% deleža prenesenega na zakonca v 1. dedovanju);
• V to polje je treba vnesti vrednost nepremičnine, ki odgovarja deležu, ki je bil predmet 1. dedovanja
(25.000 evrov).
Prenos
Glej navodila za izpolnjevanje ustreznega razdelka v preglednici EB v 1. snopiču.

PREGLEDNICA EQ– Ladje in plovila
V to preglednico se vpišejo podatki o ladjah in plovilih, ki niso del sredstev podjetij.
V preglednici se morajo navesti vrsta enote, državna pripadnost, kratica prijavnega urada, leto in številka
vpisa, razvidni iz plovnega dovoljenja, leto proizvodnje, dolžina in tonaža. Plovila za rekreacijo so vpisana
v registre pristaniških kapitanij, okrožnih uprav za pomorstvo ter deželnih uprav ministrstva za kopenski
promet, in v informacijske in statistične sisteme, ki jih odobri minister za infrastrukturo in promet.
Na plovnem dovoljenju so označeni številka in kratica vpisa, vrsta in osnovne značilnosti trupa in
pogonskega sklopa, ime lastnika, ime plovila, če se zahteva, prijavni urad in vrsta dovoljene plovbe, za
rekreacijska plovila pa še tonaža. Poleg tega je navedeno največje dovoljeno število potnikov, morebitne
ustanovne listine oziroma listine o prehodu ali prenehanju lastništva ter drugih stvarnih pravic užitka in
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garancije za plovilo, ter morebitna poslovna uporaba slednjega. Plovila in rekreacijska plovila, vpisana
v registre, imajo izobešeno nacionalno zastavo in so prepoznavne po kratici urada, pri katerem so
registrirane, ter po številki vpisa. Za rekreacijska plovila štejejo tista, ki plujejo po morju in kopenskih
vodah, namenjene športu ali rekreaciji brez pridobitnih namenov.
Vrsta enote
Navedite:
‘1’ če gre za ladjo ali plovilo, ki pluje na jadra;
‘2’ če gre za ladjo ali plovilo, ki pluje na motor.
Dolžina (v centimetrih) / Tonaža
Za vrsto jadrnice (šifra 1) navedite dolžino v centimetrih. Za vrsto motornega plovila (šifra 2) navedite
tonažo v tonah.
Zapustnikova posest
Navedite delež ladij in plovil v lasti zapustnika, izražen v obliki ulomka (na primer 1/10).
Če ta delež ustreza celoti, bo razmerje enako ena (na primer 1/1; 100/100; 1000/1000).
Šifra pravice
Za opredelitev ustrezne šifre preglejte v Prilogi 4 navodil ‘ŠIFRA PRAVICE’, preglednico s šiframi.
Premoženje v tujini
Označite to okence, če je bila stvar prijavljena ali registrirana v tuji državi.
Davek, plačan v tujini
Če je bil za sredstvo, navedeno v vrstici, davek poravnan v tujini, navedite ustrezni znesek v evrih, v
sorazmerju s prenesenim deležem. V tem primeru se mora potrdilo o poravnanem davku v tujini priložiti
prijavi dediščine z uporabo vrstice 'potrdilo o davku, plačanem v tujini', v Preglednici EG.
Vrednost
Navedite vrednost ladij ali plovil, zaokroženo na evre, izračunano glede na delež posesti in šifro pravice
zapustnika.
Vrednost ladij ali plovil, ki niso v lasti podjetja, se ugotovi na podlagi običajnih cen na tržišču za enake
ladje ali plovila nove proizvodnje, pri čemer se upošteva čas od nakupa in stanje ohranjenosti.

Vrsta pravice

Kako se določi davčna osnova

Polno lastništvo

Tržna vrednost v običajnih trgovskih izmenjavah na dan začetka
dedovanja za enake zrakoplove nove proizvodnje, pri čemer se
upošteva čas od nakupa in stanje ohranjenosti.

Obremenjenost nepremičnine s stvarnimi
pravicami do uporabe

Razlika med vrednostjo polnega lastništva in vrednostjo pravice,
s katero je nepremičnina obremenjena

Užitek, uporaba

Vrednost se izračuna tako, da se pomnoži vrednost polnega
lastništva z zakonsko obrestno mero in količnikom, navedenim v
razpredelnici, priloženi pravilniku Tur (OPR 131/1986)

Vrednost prejšnjih dedovanj, zmanjšanje po 25. členu, 1. odst.
Če se zapuščinski postopek začne v roku 5 let po prejšnjem postopku, ki je obravnaval isto dobrino ali
njen del, je treba v tem polju navesti njeno vrednost.
V oddelek "prenos" je treba navesti odgovarjajočo šifro, glede na število let, ki so minila od prejšnjega
dedovanja.
Na primer (1. dedovanje: zapustnik, zakonec in en otrok; nepremičnina v 50% solastništvu
zakoncev):

16

Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru

2 SNOPIČ

• Nepremičnina, ki je del dedovanja (trenutno dedovanje), ima vrednost 75.000 evrov (polje vrednost);
• Samo 50% nepremičnine je bilo predmet dedovanja v preteklih petih letih (1. dedovanje), kajti lastnik
ostalih 50% je že bil preživeli zakonec (vrednost, ki je spadala v 1. dedovanje je znašala 50.000 evrov);
Torej po 1. dedovanju izhaja, da je 75% nepremičnine v lasti preživelega zakonca, 25% pa je v otrokovi
lasti.
• Predmet trenutnega dedovanje je 75% nepremičnine, kar odgovarja deležu lastništva zakonca (50%,
ki jih je že imel + 25% deleža prenesenega na zakonca v 1. dedovanju);
• V to polje je treba vnesti vrednost nepremičnine, ki odgovarja deležu, ki je bil predmet 1. dedovanja
(25.000 evrov).
Prenos
Glej navodila za izpolnjevanje ustreznega razdelka v preglednici EB v 1. snopiču.

PREGLEDNICA ES - Darila in brezplačna volila
V tej preglednici se navedejo stvari, ki so predmet obdarovanja in katerokoli drugo brezplačno listino,
kot tudi listine, ki se nanašajo na omejitev namembnosti, ki jih je zapustnik opravil v korist dedičev in
volilojemnikov.
Navedba predhodnih daril se izvaja izključno za določitev oprostitve za deleže, prenesene na dediča ali
volilojemnika; skupna neto vrednost zapuščine se poveča za znesek, ki je enak skupni trenutni vrednosti
vseh obdarovanj, opravljenih za življenja zapustnika s prenosom na dediče in volilojemnike, vključno z
domnevnimi darili (3. odstavek 1. člena TUS).
Vrednost daril se mora posodobiti z upoštevanjem normalne vrednosti premoženja in pravic na dan
začetka dedovanja po darovalcu.
Za izračun oprostitve se upoštevajo tudi darila, opravljena v obdobju od 25. oktobra 2001 (datum začetka
veljavnosti zakona št. 383 iz leta 2001, ki je odpravil davek na dediščino) do 29. novembra 2006 (datum
začetka veljavnosti sedanje ureditve na področju dedovanja).
Pri izračunu oprostitve se ne upoštevajo darila ali prostovoljni prispevki majhne vrednosti (783. člen
civilnega zakonika), brezplačno registrirana darila ali darila s plačilom davka v fiksnem znesku.
Upoštevati je treba tudi brezplačne listine in listine, ki se nanašajo na nastanek omejitev namembnosti,
sklenjene po 29. novembru 2006.
Predmet obdarovanja
Navedite ustrezno šifro za stvar, ki je predmet obdarovanja ali katerekoli druge brezplačne listine ali
listine, ki se nanaša na omejitve namembnosti.
ŠIFRA ZA VNOS

VRSTA RENTE, POSOJILA IN DRUGEGA PREMOŽENJA

AE

Zrakoplovi

AZ

Podjetja ali deli podjetij, delnice in družbeni deleži

CR

Posojila, popisi, rente in sredstva na tekočem računu

DN

Denar, nakit in pohištvo

IM

Nepremičnine

NA

Ladje, plovila in rekreacijska plovila

TI

Vrednostni papirji, obveznice, delnice itd.

AB

Drugo premoženje

Opis
Navedite kratek opis stvari.
Šifra pravice
Za opredelitev ustrezne šifre preglejte v Prilogi 4 navodil ‘ŠIFRA PRAVICE’, preglednico s šiframi.
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Podatki o registraciji
Navedite podatke o registraciji darila, brezplačnih listin in listin, ki se nanašajo na nastanek omejitev
namembnosti.
Če je na voljo, navedite podštevilko darilne pogodbe
Datum sklenitve darilne pogodbe
Navedite datum, na katerega se je sklenila darilna pogodba in/ali kakršno koli drugo brezplačno dejanje,
kot tudi stvari, podvržene omejitvam namembnosti, ki jih je zapustnik namenil dedičem in volilojemnikom.
Vrednost
Navedite vrednost podarjene stvari ali predmet katerekoli druge brezplačne listine ali omejitve
namembnosti, zaokroženo na enoto evra, pri čemer upoštevajte navedbe v samih listinah.
Posodobljena vrednost
Navedite vrednost stvari, zaokroženo na enoto evra, na dan začetka dedovanja.
Vrednost se nanaša na polno lastništvo (tržna vrednost stvari na dan začetka dedovanja) tudi za
podarjene stvari, s pridržkom užitka ali s katero drugo stvarno pravico do služnosti.
Dodelitev
V tem razdelku se morajo za vsako posamezno stvar navesti deleži porazdelitve daril ali drugih
brezplačnih listin med dediče in volilojemnike.
Vrstica št. - Obr. št.
Poiščite osebo, navedeno v preglednici EA, in navedite vrstico in progresivno številko obrazca v
PREGLEDNICI EA.
Na primer: v primeru dveh upravičencev (navedenih v vrstici EA1 in EA2 obrazca št. 1), se morata stolpca
"Vrstica št." in "Obr. št." ovrednotiti s številko 1/1 za označitev osebe, navedene v vrstici EA1, in številko
2/1 za označitev osebe, navedene v vrstici EA2.
Delež
Navedite delež darila ali drugega brezplačnega dejanja, izražen v obliki ulomka (na primer 1/10). Če
delež posesti ustreza celoti, bo razmerje enako ena (na primer 1/1; 100/100; 1000/1000).
Nadaljevanje
Če število oseb, ki jih je treba vpisati v vrstico, presega število razpoložljivih polj, označite okence
nadaljevanje in vpišite navedbo dodatnih oseb v razdelek, ki sledi, pri čemer ne izpolnite dela, ki se
nanaša na podatke o darilih ali prostovoljnih prispevkih.
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