PRILOGA V: Zahtevek za vraþilo DDV davþnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji
Navedite vašo davþno številko!
Potrdilo o prejemu

ZAHTEVEK ZA VRAýILO DDV
DAVýNEMU ZAVEZANCU, KI NIMA
SEDEŽA V SLOVENIJI
(Pred izpolnitvijo preberite navodila)

1 Firma/ ime in priimek vlagatelja zahtevka
Sedež firme/ulica in hišna številka
Poštna številka, kraj in država
2 Dejavnost vlagatelja zahtevka
3 Podatki o davþnem uradu, DDV številka vlagatelja zahtevka v državi, kjer ima sedež oz. bivališþe
4 Obdobje, na katerega se zahtevek nanaša

od
mesec

leto

do
mesec

leto

5 Skupna vrednost zahtevka za vraþilo
(podrobneje opredeljeno na naslednji strani lista)
6 Vraþilo v polju 5 se zahteva na naþin doloþen v polju 7.
7 Naþin vraþila DDV (*)
Banþni raþun
IBAN številka

Vraþilo po pošti
Swift koda banke

Raþun na ime
Banka in naslov banke
8 Število priloženih dokumentov: .............
9 Vlagatelj zahtevka na tem mestu izjavlja:

od tega Raþuni: ...........

Uvozni dokumenti: .............

(a) da so bile premiþnine in storitve opredeljene na drugi strani lista uporabljene za dejavnost davþnega zavezanca:
(b) da v Republiki Sloveniji, v þasu na katerega se zahtevek nanaša:
(*) ni opravil nobenega prometa blaga oziroma storitev, razen
(*) prevoznih in s prevozom povezanih storitev, za katere velja oprostitev v skladu s 13. toþko prvega odstavka
50. þlena ZDDV, e) toþko prvega odstavka 52. þlena ZDDV, 53., 54. ali 57. þlenom ZDDV
(*) storitve, od katerih mora v skladu s 3. toþko prvega odstavka 76. þlena ZDDV, DDV plaþati izkljuþno oseba,
kateri so bile storitve opravljene.
(c) da so podani podatki resniþni
* Vlagatelj se zaveže, da bo povrnil katerikoli po pomoti ali neupraviþeno pridobljeni znesek DDV.
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10 Podrobnejše poroþilo o zahtevanem vraþilu DDV, ki se nanaša na obdobje vloženega zahtevka
Datum in številka raþuna ali
Zap. št.
Vrsta premiþnine ali
Firma, identifikacijska številka za DDV,
uvoznega dokumenta
storitev
sedež dobavitelja blaga in storitev

Znesek zahtevka za
vraþilo DDV

Uradni zaznamek

Skupaj

V_________________________ dne____________________
Uradni zaznamek

podpis vlagatelja

PRILOGA V: Zahtevek za vraþilo DDV davþnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji

Navodila
A.

Zahtevek za vraþilo DDV mora biti natisnjen in izpolnjen v slovenskem jeziku.

B.

Zahtevek mora biti izpolnjen z velikimi tiskanimi þrkami in se predloži Davþnemu uradu
Ljubljana najpozneje v šestih mesecih po poteku koledarskega leta, v katerem je bil
DDV obraþunan.

C.

Vlagatelj mora na zahtevku navesti davþno številko.

D.

Zahtevek za vraþilo DDV se nanaša na promet premiþnin oziroma storitev ter uvoz
blaga. Vlagatelj lahko zahtevek za vraþilo DDV vloži za obdobje najmanj šestih
mesecev in najveþ za obdobje koledarskega leta. Zahtevek za vraþilo DDV se lahko
nanaša na obdobje, ki je krajše od šestih mesecev, þe to obdobje predstavlja
preostanek koledarskega leta. Ta zahtevek lahko vkljuþuje tudi DDV, zaraþunan na
raþunih ali ob uvozu, ki ga vlagatelj zahtevka ni uveljavljal v prejšnjem obdobju in
zadeva transakcije, zakljuþene v tekoþem koledarskem letu.

E.

V 9 (a) vlagatelj zahtevka opiše dejavnost za katero je pridobival premiþnine oziroma
prejemal storitve, ki so v zahtevku opredeljene za vraþilo DDV (npr. sodelovanje v
mednarodnem ......... sejmu, ki se je izvajal v ..... od ...... do ...., stojnica št. ......., ali
mednarodni prevoz blaga od ...... do ........ v ........).

F.

Ob predložitvi zahtevka mora vlagatelj predložiti tudi potrdilo pristojnega organa države
kjer ima svoj sedež. S potrdilom se dokazuje, da je dolžan obraþunavati DDV v tej
državi. V kolikor pristojni davþni organ v Republiki Sloveniji že razpolaga z omejenim
potrdilom, ki ni starejše od enega leta, vlagatelju zahtevka ni potrebno predložiti
novega.

G.

Predloženi zahtevek morajo spremljati tudi raþuni oziroma ustrezni uvozni dokumenti v
izvirniku, na podlagi katerih vlagatelj zahtevka potrjuje izkazano vrednost zahtevka za
vraþilo DDV.

H.

Na zahtevku je lahko izkazanih veþ raþunov oz. uvoznih dokumentov, katerih skupna
vrednost zahtevanega vraþila ne sme biti nižja od 25 eurov, þe se zahtevek nanaša na
obdobje, krajše od šestih mesecev in to obdobje predstavlja preostanek koledarskega
leta oziroma se ta zahtevek nanaša na transakcije zakljuþene v tekoþem koledarskem
letu oziroma ne sme biti nižja od 200 eurov, þe se zahtevek nanaša na obdobje, ki ni
krajše od šestih mesecev oziroma ni daljše od enega koledarskega leta.

I.

Vsako nepošteno pridobljeno vraþilo DDV bo moralo biti povrnjeno.

