PRILOGA V: Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Skupnosti
Navedite vašo davčno številko!
Potrdilo o prejemu

ZAHTEVEK ZA VRAČILO DDV
DAVČNEMU ZAVEZANCU, KI NIMA
SEDEŽA V SKUPNOSTI
(Pred izpolnjevanjem preberite navodila).

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

od
mesec

leto

do
mesec

leto

5 Skupna vrednost zahtevka za vračilo
(podrobneje opredeljeno na naslednji strani lista)
6 Vračilo v polju 5 se zahteva na način, določen v polju 7.
7 Način vračila DDV (*)
Bančni račun
IBAN številka

Vračilo po pošti
SWIFT (BIC) koda banke

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

od tega računi: ...........

uvozni dokumenti: .............

(a) da so bile premičnine in storitve, opredeljene na drugi strani lista, uporabljene za dejavnost davčnega zavezanca:
(b) da v Republiki Sloveniji v času, na katerega se zahtevek nanaša:
(*) ni opravil nobene dobave blaga oziroma storitev, razen
(*) prevoznih in s prevozom povezanih storitev, za katere velja oprostitev v skladu s 13. točko
50. člena, 52. do 57. členom ali 58. členom ZDDV-1
(*) storitev, od katerih mora v skladu s 3. točko prvega odstavka 76. člena ter drugim odstavkom 76. člena
ZDDV-1, DDV plačati izključno oseba, kateri so bile storitve opravljene.
(c) da so dani podatki resnični.
* Vložnik se zaveže, da bo povrnil kateri koli po pomoti ali neupravičeno pridobljeni znesek DDV.
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10 Podrobnejše poročilo o zahtevanem vračilu DDV, ki se nanaša na obdobje vloženega zahtevka
Zap. št.
Vrsta premičnine ali
Firma, identifikacijska številka za DDV,
Datum in številka računa ali
storitev
sedež dobavitelja blaga in storitev
uvoznega dokumenta

Znesek zahtevka za
vračilo DDV

Uradni zaznamek

Skupaj

V_________________________ dne____________________
Uradni zaznamek

podpis vlagatelja

PRILOGA V: Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Skupnosti

Navodila
A.

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

B.

Zahtevek mora biti izpolnjen z velikimi tiskanimi črkami, vložnik pa ga predloži
Davčnemu uradu Ljubljana najpozneje v šestih mesecih po poteku koledarskega leta, v
katerem je bil DDV obračunan.

C.

Vložnik mora na zahtevku navesti davčno številko.

D.

Zahtevek za vračilo DDV se nanaša na dobave blaga ali storitev in uvoz blaga. Vložnik
lahko zahtevek za vračilo DDV vloži za obdobje najmanj šestih mesecev in največ za
obdobje koledarskega leta. Zahtevek za vračilo DDV se lahko nanaša na obdobje, ki je
krajše od šestih mesecev, če to obdobje predstavlja preostanek koledarskega leta. Ta
zahtevek lahko vključuje tudi DDV, zaračunan na računih ali ob uvozu, ki ga vložnik
zahtevka ni uveljavljal v prejšnjem obdobju in zadeva transakcije, zaključene v tekočem
koledarskem letu.

E.

V polju 9 (a) vložnik zahtevka opiše dejavnost, za katero je pridobival premičnine
oziroma prejemal storitve, ki so v zahtevku opredeljene za vračilo DDV (npr.
sodelovanje na mednarodnem ......... sejmu, ki je potekal v/na ..... od ...... do ....,
stojnica št. ......., ali mednarodni prevoz blaga od ...... do ........ v ........).

F.

Ob zahtevku mora vložnik predložiti tudi potrdilo pristojnega organa države, kjer ima
svoj sedež. S potrdilom dokazuje, da je dolžan obračunavati DDV v tej državi. Če
pristojni davčni organ v Republiki Sloveniji že razpolaga s takim potrdilom, ki ni starejše
od enega leta, vložniku ni treba predložiti novega zahtevka.

G.

K predloženemu zahtevku morajo biti priloženi tudi računi oziroma ustrezni uvozni
dokumenti v izvirniku, na podlagi katerih vložnik zahtevka potrjuje izkazano vrednost
zahtevka za vračilo DDV.

H.

Na zahtevku je lahko izkazanih več računov oziroma uvoznih dokumentov, katerih
skupna vrednost zahtevanega vračila ne sme biti nižja od 50 evrov, če se zahtevek
nanaša na obdobje, krajše od šestih mesecev in to obdobje predstavlja preostanek
koledarskega leta oziroma se ta zahtevek nanaša na transakcije, zaključene v tekočem
koledarskem letu oziroma ne sme biti nižja od 400 evrov, če se zahtevek nanaša na
obdobje, ki ni krajše od šestih mesecev oziroma ni daljše od enega koledarskega leta.

I.

Vsako nepošteno pridobljeno vračilo DDV bo moralo biti povrnjeno.

