
Pišite s tiskanimi črkami! 

 
POTRDILO O DOHODKU PROSILCA   
 
Priimek in ime  ___________________________________________________________________________| 
 
EMŠO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|           Davčna številka |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Skupna delovna doba (v letih) ______________ 
 
(obkrožite) OPOMBA: potrdilo izda v oklepaju navedena institucija 
 
A zaposlen    (delodajalec) 
B zasebnik    (občinska izpostava DURS) 
C kmet    (občinska izpostava DURS) 
D upokojen   (ZPIZ) 
E nezaposlen   (Zavod za zaposlovanje)     
F študent    (brez potrditve na tem obrazcu) 
 
Je pri (naziv)________________________________________________________________________________ 
imel skupni neto dohodek (plačo, zavarovalno osnovo, osnovo za odmero davka) 
 
- skupni NETO dohodek od 1.1.2011 do 31.12.2011      ____________________EUR 
- povprečni mesečni neto dohodek                                   ____________________EUR 
 
 
 
 žig  __________________________________  ___________________________ 
   ime in priimek pooblaščene osebe   podpis 
 
    
Kraj in datum  _____________________________________________________________________ 
 
POTRDILO O DOHODKU PROSIL ČEVEGA ZAKONSKEGA 
OZIROMA ZUNAJZAKONSKEGA PARTNERJA 
 
Priimek in ime  __________________________________________________________________________ 
 
EMŠO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|           Davčna številka |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Skupna delovna doba (v letih) ______________ 
 
(obkrožite) OPOMBA: potrdilo izda v oklepaju navedena institucija 
 
A zaposlen    (delodajalec) 
B zasebnik    (občinska izpostava DURS) 
C kmet    (občinska izpostava DURS) 
D upokojen   (ZPIZ) 
E nezaposlen   (Zavod za zaposlovanje)     
F študent    (brez potrditve na tem obrazcu) 
 
Je pri (naziv)________________________________________________________________________________ 
imel skupni neto dohodek (plačo, zavarovalno osnovo, osnovo za odmero davka) 
 
- skupni NETO dohodek od 1.1.2011 do 31.12.2011           ______________________EUR 
- povprečni mesečni neto dohodek                                       ______________________EUR 
 

žig  __________________________________  ___________________________ 
   ime in priimek pooblaščene osebe   podpis 
 
    
 
Kraj in datum  _____________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Priloga: ODLOČBA O ODMERI DOHODNINE ZA LETO 2011 OZIROMA POTRDILO  DURS, DA NI 
BIL ZAVEZANEC ZA ODDAJO DOHODNINSKE NAPOVEDI 



Pišite s tiskanimi črkami! 
 
POTRDILO O DOHODKU PROSIL ČEVEGA DRUGEGA DRUŽINSKEGA ČLANA
   
 
Priimek in ime ___________________________________________________________________________ 
 
EMŠO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|           Davčna številka |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Skupna delovna doba (v letih) ______________ 
 
(obkrožite) OPOMBA: potrdilo izda v oklepaju navedena institucija 
 
A zaposlen    (delodajalec) 
B zasebnik    (občinska izpostava DURS) 
C kmet    (občinska izpostava DURS) 
D upokojen   (ZPIZ) 
E nezaposlen   (Zavod za zaposlovanje)     
F študent    (brez potrditve na tem obrazcu) 
 
Je pri (naziv)________________________________________________________________________________ 
imel  skupni neto dohodek (plačo, zavarovalno osnovo, osnovo za odmero davka) 
 
- skupni NETO dohodek od 1.1.2011 do 31.12.2011          ________________________EUR 
- povprečni mesečni neto dohodek                                      ________________________EUR 
 
 
 žig  __________________________________  ___________________________ 
   ime in priimek pooblaščene osebe   podpis 
 
   
Kraj in datum  _____________________________________________________________________ 
 
POTRDILO O DOHODKU PROSIL ČEVEGA DRUGEGA DRUŽINSKEGA ČLANA
   
 
Priimek in ime ___________________________________________________________________________ 
 
EMŠO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|           Davčna številka |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Skupna delovna doba (v letih) ______________ 
 
(obkrožite) OPOMBA: potrdilo izda v oklepaju navedena institucija 
 
A zaposlen    (delodajalec) 
B zasebnik    (občinska izpostava DURS) 
C kmet    (občinska izpostava DURS) 
D upokojen   (ZPIZ) 
E nezaposlen   (Zavod za zaposlovanje)     
F študent    (brez potrditve na tem obrazcu) 
 
Je pri (naziv)________________________________________________________________________________ 
imel  skupni neto dohodek (plačo, zavarovalno osnovo, osnovo za odmero davka) 
 
- skupni NETO dohodek od 1.1.2011 do 31.12.2011             __________________________EUR 
- povprečni mesečni neto dohodek                                         __________________________EUR 
 
 žig  __________________________________  ___________________________ 
   ime in priimek pooblaščene osebe   podpis 
 
    
 
Kraj in datum  _____________________________________________________________________ 
 
 
Priloga:  ODLOČBA O ODMERI DOHODNINE ZA LETO 2011 OZIROMA POTRDILO  DURS, DA 
NI BIL ZAVEZANEC ZA ODDAJO DOHODNINSKE NAPOVEDI 
 
 


