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PRILOGA II: POTRDILO ZA NEPOSREDNO OPROSTITEV DAVKOV

Številka:
1.0

Datum:

Diplomatsko predstavništvo oziroma konzulat, agencija oziroma organ Evropske unije, mednarodna
organizacija oziroma predstavništvo mednarodne organizacije
prosi pristojni carinski organ, da v skladu z 9. členom Pravilnika o pogojih in načinu oprostitve
davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, agencije in organe Evropske unije ter mednarodne
organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo (Uradni list RS,
št. 141/06, 117/08, 68/09 in 82/11; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) upravičencu iz točke 1.1 izda to
potrdilo.

1.1

Oprostitev plačila davkov se uveljavlja za:
a) službene potrebe (*)
Uradni naziv upravičenca

b) osebne potrebe (*)
Ime in priimek upravičenca
Funkcija upravičenca
Številka diplomatske oziroma konzularne oziroma službene izkaznice
Datum nastopa funkcije v Republiki Sloveniji

2.0

dan

mesec leto

Vrsta blaga ali storitev, za katere se uveljavlja neposredna oprostitev plačila davkov
a) prevozno sredstvo: vrsta
znamka
tip
številka šasije
b) pogonsko gorivo: vrsta:
vrsta:
registrska oznaka št.
ne presega: (*)
2000 litrov

za pogon prevoznega sredstva
tipa :
1500 litrov

c) drugo (opis blaga in storitev)

2.1

Država od koder se vnaša blago
Ime dobavitelja
V primeru domačega dobavitelja: sedež oziroma naslov

in količini, ki v posameznem četrtletju
300 litrov
900 litrov
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Oprostitev plačila davkov se uveljavlja:
enkratno (*)
(*)

Obdobje, če gre za pogodbeno oz.naročniško razmerje

Ime pooblaščene osebe predstavništva oziroma organizacije
Funkcija pooblaščene osebe predstavništva oziroma organizacije
Podpis pooblaščene osebe predstavništva oziroma organizacije

3.0

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
CARINSKA UPRAVA RS
CARINSKI URAD LJUBLJANA

3.1

Na podlagi prejete vloge za izdajo neposrednega potrdila z dne
in v
skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo in 18/11) in Zakonom o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno
besedilo) in Pravilnikom, zgoraj navedeni naslov ugotavlja, da upravičenec iz točke 1.1 tega
potrdila lahko uveljavi neposredno oprostitev plačila DDV oz. trošarine za blago, storitev oziroma
trošarinske izdelke, ki so navedeni v 2. točki tega potrdila, pod pogojem, da omejitve, navedene v
točki 3.2 tega potrdila, niso presežene.

3.2

Omejitve glede oprostitve davkov za blago ki je navedeno v 2. točki tega potrdila so:

3.3

Številka osnovnega potrdila:

-

Številka neposrednega potrdila:
Datum izdaje
osnovnega potrdila:

dan

mesec leto

Veljavnost neposrednega potrdila od

/
-

-

Datum izdaje
neposrednega potrdila:

/
dan

do

ŽIG
Za Carinski urad Ljubljana

mesec leto
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Navodilo za izpolnjevanje
A. Prvi in drugi del potrdila izpolni upravičenec do oprostitve plačila davkov, tretji del pa
pristojni Carinski organ Ljubljana.
B. V 1.1 upravičenec označi ali se uveljavlja oprostitev plačila davkov za službene ali
osebne potrebe, in izpolni podatke glede na izbrano oprostitev.
C. V 2.0 upravičenec navede blago oziroma storitve in njihovega dobavitelja. Če za
predhodno omenjeno navedbo na obrazcu ni dovolj prostora, jo napiše v priloženem
dokumentu, obvezno pa mora pripisati podatek o vrsti in številki tega dokumenta.
Priloženi dokument je lahko ponudba, predračun, račun in pogodba, iz katerih so
razvidni potrebni podatki za neposredno potrdilo.
Priloga je obvezna:
* pri uporabi priključkov, naštetih v devetem odstavku 9. člena Pravilnika, pri čemer je
treba navesti podatek o imenu in naslovu lastnika posameznega priključka in morebitno
številko priključka,
* če upravičenec uveljavlja neposredno oprostitev za pogonsko gorivo za svoje prevozno
sredstvo. V tem primeru je priloga fotokopija veljavnega prometnega dovoljenja s
pripisanim podatkom o vrsti goriva, ki ga to prevozno sredstvo troši.
D. V 2.2 upravičenec navede ali uveljavlja oprostitev plačila davkov za enkratno nabavo
oziroma za redno oziroma večkratno dobavo ter podatek o obdobju, v katerem želi
neposredno oprostitev uveljaviti.
Uveljavljanje neposredne oprostitve davkov za daljše obdobje se praviloma, obvezno pa le,
če so omejitve oprostitve vezane na posamezno četrtletje, odobri z začetkom
posameznega četrtletja. Upravičenec mora oddati popoln zahtevek za neposredno
oprostitev pristojnemu carinskemu organu vsaj 15 dni pred pričetkom zadevnega četrtletja.
Če se neposredna oprostitev ne uveljavi enkratno, mora upravičenec do oprostitve
davkov po tem pravilniku morebitno spremembo podatka, navedenega na neposrednem
potrdilu oziroma podatka, ki kakor koli vpliva na uveljavljanje oprostitve, sporočiti
pristojnemu carinskemu organu in dobavitelju blaga oziroma storitev pred samo
spremembo ali najpozneje ob samem nastanku spremembe.
E. V tretjem delu pristojni carinski organ navede posamezne omejitve glede pravice do
uveljavljanja oprostitve davkov, določi obdobje, v katerem je oprostitev davkov mogoče
uveljaviti, določi številko neposrednega potrdila ter z žigom in podpisom izda potrdilo.

