OBRAZEC DDV-O: OBRAČUN DAVKA NA DODANO VREDNOST ZA OBDOBJE

KDO predloži obračun
Obračun predloži davčni zavezanec, identificiran za namene DDV.

KDAJ mora zavezanec predložiti obračun
Obračun DDV mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu do zadnjega delovnega dne
naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, vendar so v zakonu določene izjeme, in sicer:





davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Unije, in je dolžan predložiti rekapitulacijsko
poročilo, mora predložiti obračun DDV do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega
obdobja;
v primeru prenehanja identifikacije za namene DDV, osebnega stečaja, postopka prisilne
poravnave, stečaja, likvidacije in smrti davčnega zavezanca
če davčni organ v inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da obračunani
DDV od določene dobave ne bo plačan in s sklepom določi, da mora davčni zavezanec
predložiti obračun DDV pred zakonsko določenim rokom za predložitev obračuna DDV in za
davčno obdobje, ki je krajše od koledarskega meseca oziroma trimesečja.

Davčni zavezanec mora predložiti obračun DDV ne glede na to, ali je za davčno obdobje, za katero
predloži obračun, dolžan plačati DDV.
KJE IN KAKO predložiti obračun
Davčni zavezanec mora obračun davka na dodano vrednost predložiti davčnemu organu v elektronski
obliki prek sistema eDavki na spletni naslov: http://edavki.durs.si.

PRILOGE
Davčni zavezanec, ki prvič predlaga obračun DDV, mora obračunu priložiti tudi seznam prejetih in
izdanih računov, ki so bili podlaga za sestavo obračuna DDV.

TAKSA
Takse ni.

SANKCIJE
Z globo od 2.000 do 125.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne predloži ali ne predloži na
predpisan način oziroma v predpisanih rokih obračuna DDV oziroma v obračunu DDV ne izkaže
predpisanih podatkov .

Za navedeni prekršek se z globo od 200 do 4.100 eurov kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost.

