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OBRAZEC 1-2015
Dohodek iz drugega pogodbenega
razmerja
DOMAČI REZIDENTI

AAS Slovenska cesta 47, Ljubljana, Tel 300-15-60, Fax 2310-240,

E-pošta aas@aas.si

Naročnik
Naslov
ID št. za DDV ali davčna št.
TRR
Avtor
Naslov stalnega prebivališča
Občina
Št. bančnega računa
Davčna številka
EMŠO (podatek je obvezen zaradi prijave v zdravstveno zavarovanje)
Identificiran za DDV (da ali ne)
Sem pokojninsko in inv. zavarovan za polni delovni čas - glej Pojasnila in razlage, točka 5 (da ali ne)
S soavtorji (da ali ne)
skleneta naslednjo

Pogodbo o stvaritvi avtorskega dela
1. Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da avtor ni nosilec samostojne podjetniške ali poklicne dejavnosti (oz. če je, da delo po tej pogodbi ne sodi
v okvir njegove registrirane dejavnosti),
- da avtor ni v delovnem razmerju z naročnikom (oz. če je, da delo po tej pogodbi ne sodi v okvir njegovih
delovnih obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi z naročnikom in se ne opravlja v okviru delovnega časa).
2. Avtor se obvezuje, da bo za naročnika opravil, oz. izdelal in mu izročil
3. Opis in obseg dela
4. Namen uporabe oz. način izkoriščanja dela
5. Avtor bo izročil delo do

oziroma postopoma do

6. Naročnik se obveže, da bo plačal za delo po tej pogodbi avtorski honorar v znesku
bruto bruto
bruto
neto izplačilo avtorju
Bruto bruto znesek predstavlja avtorjev bruto honorar, povečan za prispevke na bruto honorar v breme naročnika. Bruto
honorar je avtorjev dohodek (bruto) za stvaritev avtorskega dela. Neto izplačilo avtorju je bruto honorar, zmanjšan za
prispevke iz bruto honorarja v breme avtorja, za akontacijo dohodnine in provizijo AAS. Podrobnejša pojasnila in preračuni med
posameznimi zneski se nahajajo v Pojasnilih in razlagah, točke 9 do 13.
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7. Naročnikova obveznost zapade v plačilo v celoti takoj po opravljenem delu oziroma drugače:
8. Plačilo zapadle obveznosti se izvrši na TR račun AAS v roku 8 dni od izdaje računa oziroma v drugem
roku:
9. Druge obveznosti naročnika ali posebni dogovori:
10. Avtor obdrži na delu moralne avtorske pravice, prenese pa na naročnika materialne avtorske pravice, kot
sledi:
-vrsta pravice, ki se prenaša, oz. dogovorjena oblika izkoriščanja dela:
-obseg prenesenih pravic:
-ali se prenaša tudi pravica do predelave dela:
-časovne omejitve:
-teritorialne omejitve:
-ali je prenos ekskluziven ali neekskluziven:
-ali naročnik lahko pridobljene pravice prenaša naprej:
-drugo:
11. Avtor pooblašča AAS, da ga zastopa pri uveljavljanju moralnih in materialnih avtorskih pravic po tej pogodbi ter da v
njegovem imenu in za njegov račun izda naročniku račun in prejme plačilo denarnih zneskov iz tega naslova. Avtor se
obvezuje poravnati provizijo AAS in se strinja, da se AAS poplača iz prejetega bruto zneska po računu. Šteje se, da je
storitev AAS opravljena, ko izvrši nakazilo neto zneska na avtorjev bančni račun. Naročnik pooblašča AAS, da v
njegovem imenu izračuna, odtegne in plača akontacijo dohodnine in predpisane prispevke za socialno varnost od
dohodka za stvaritev avtorskega dela iz te pogodbe.

12. Avtor je dolžan v roku dveh delovnih dni pisno sporočiti na naslov AAS, z navadno ali e-pošto, spremembe svojega
poklicnega ter pokojninsko invalidskega statusa, ki bi nastale v času med podpisom pogodbe in izplačilom pogodbenega
honorarja. Avtor je odškodninsko odgovoren za napačno ali nepravočasno posredovane podatke o svojem poklicnem ter
pokojninsko invalidskem statusu, ki bi imeli za posledico nepravilen obračun davščin in prispevkov od dohodka iz te

pogodbe.
13. Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in soglašata s pojasnili in razlagami k temu pogodbenemu obrazcu,
ki se nahajajo na spletni strani www.aas.si.
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