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Obvestilo glede identifikacije za namene DDV in predložitev dokazil k zahtevkom za izdajo
identifikacijskih številk DDV-P2 in DDV-P3
V zvezi z izvajanjem postopkov identifikacije za namene DDV smo na spletni strani Finančne uprave
RS (v nadaljevanju FURS) konec decembra 2016 objavili obvestilo, da bo pričel od 1. 1. 2017 dalje
postopke dodelitve identifikacijske številke za namene DDV za davčne zavezance s sedežem na
območju celotne Slovenije ter za davčne zavezance, ki nimajo sedeža v Sloveniji, nameravajo pa
opravljati obdavčljivo dejavnost na ozemlju Slovenije, opravljati Finančni urad Nova Gorica. V
nadaljevanju pojasnjujemo izvajanje ter pomembnost teh postopkov.
FURS je v skladu s priporočili Evropske komisije v postopkih izdaje identifikacijske številke za DDV
pozorna na možne zlorabe identifikacijske številke, zaradi česar izvaja vse potrebne ukrepe za to, da
se identifikacijske številke za DDV izdajo samo davčnim zavezancem, ki dejansko opravljajo oziroma
imajo namen opravljati obdavčljivo ekonomsko dejavnost, ne pa tudi tistim, ki tega namena ne
izkažejo.
V skladu s tem davčni organ davčne zavezance, ki ne predložijo ustreznih dokazil v zvezi z
opravljanjem dejavnosti, poziva za dopolnitve vlog, kar podaljšuje postopke dodelitve identifikacijske
številke. V izogib temu in z namenom, da bi davčni zavezanci čimprej pridobili identifikacijsko
številko za DDV, priporočamo, da davčni zavezanci že pri oddaji zahtevka za izdajo
identifikacijske številke za DDV, priložijo ustrezna dokazila v zvezi z navedbami v vlogi in
navedejo kontaktno telefonsko številko osebe, ki je pristojna in dosegljiva za morebitna
dodatna pojasnila v zvezi s predloženimi dokazili in pojasnili.
Pravne ali fizične osebe, ki šele začenjajo opravljati dejavnost, se lahko identificirajo za namene DDV
že s prvimi, navzven vidnimi aktivnostmi, ki so usmerjene na opravljanje dejavnosti, kot so na primer
pripravljalna dela, prva nabava blaga, nakup opreme ipd. Kot dokazilo, da nameravajo opravljati
dejavnost, davčnemu organu predložijo npr. pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o
nabavah za namene opravljanja dejavnosti, razna dokazila o dovoljenjih za opravljanje dejavnosti, kjer
so le ta zaradi narave dejavnosti potrebna ipd.
Zaradi presoje, ali gre v določenem primeru za opravljanje obdavčljive dejavnosti na ozemlju
Slovenije, je zelo pomembno, da davčni zavezanec natančno opiše način opravljanja
dejavnosti, na primer kje bo nabavljal blago, kam in komu bo prodajal, kje se bo opravilo uvozno
oziroma izvozno carinjenje blaga, kje bo prišlo do prenosa lastništva blaga oziroma ali bo deloval zgolj
kot posrednik pri prodaji, kako bo potekal transfer blaga, kakšne storitve bo opravljal, za kakšne
naročnike (fizične osebe, poslovne subjekte), konkretna imena dejanskih ali potencialnih dobaviteljev,
kupcev, prevoznikov in ostalih poslovnih partnerjev, s katerimi bo oziroma namerava sodelovati z
ustrezno dokumentacijo, iz katere izhaja dejanski namen opravljanja dobave, ipd.
Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, vloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV
na obrazcu DDV-P3, h kateremu mora glede na četrti odstavek 129. člena Pravilnika o izvajanju
Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik poleg ustreznih dokazil (kot so zgoraj primeroma
navedena) priložiti tudi potrdilo pristojnega organa države, kjer ima sedež, da je dolžan obračunavati
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DDV v tej državi, ali izpis iz sodnega ali drugega registra, ki dokazuje, da opravlja dejavnost v državi,
kjer ima sedež.
Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV mora davčni zavezanec pravočasno oddati v
elektronski obliki (v sistemu eDavki na obrazcu DDV-P2 oz. DDV-P3, neposredno po sistemu e-VEM
ali na točkah vse na enem mesu – točke VEM).
Če davčni organ dvomi o upravičenosti dodelitve identifikacijske številke za DDV, lahko na podlagi
prvega odstavka 77.a člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 od davčnega zavezanca,
ki zahteva da se mu dodeli identifikacijska številka za DDV oziroma kadarkoli po dodelitvi te številke,
zahteva predložitev instrumenta zavarovanja izpolnitve davčne obveznosti iz naslova DDV, v skladu z
zakonom, ki ureja davčni postopek. Davčni organ lahko zahteva predložitev instrumenta zavarovanja
največ za obdobje 12 mesecev.
V skladu s 15. členom Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 mora davčni organ kot zaupne varovati
vse podatke, ki jih zavezanec za davek v davčnem postopku posreduje davčnemu organu, ter druge
podatke v zvezi z davčno obveznostjo zavezancev za davek, s katerimi razpolaga davčni organ.
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