OBRAZEC DDV-VTD: ZAHTEVEK ZA VRAČILO DDV DAVČNIM ZAVEZANCEM S SEDEŽEM V
TRETJI DRŽAVI

KDO predloži zahtevek
Davčni zavezanec, ki v Uniji nima sedeža svoje dejavnosti niti stalne poslovne enote, iz katere so
opravljene poslovne transakcije, niti stalnega ali običajnega prebivališča (v nadaljnjem besedilu:
davčni zavezanec s sedežem v tretji državi), ima ob zakonsko določenih pogojih pravico do vračila
DDV, zaračunanega za blago ali storitve, ki so mu jih dobavili drugi davčni zavezanci na ozemlju
Slovenije, ali zaračunanega ob uvozu blaga v Slovenijo.

KDAJ predloži zahtevek
Davčni zavezanec s sedežem v tretji državi ima pravico do vračila DDV, če:
davčnemu organu predloži zahtevek za vračilo DDV najpozneje do 30. junija po poteku
koledarskega leta, v katerem je bil DDV zaračunan;
zahtevku kot priloge predloži račune oziroma elektronske uvozne carinske deklaracije;
zahtevku kot prilogo predloži potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima sedež, da je
zavezanec za DDV v tej državi, ki ne sme biti starejše od enega leta;
z izjavo potrdi, da v obdobju, za katero prosi za vračilo DDV, ni opravil dobave blaga oziroma
storitev, ki bi se štela za dobavo, opravljeno v Sloveniji, razen opravljanja storitev iz točke a)
drugega odstavka 74.i člena ZDDV-1;
se zaveže, da bo povrnil kateri koli neupravičeno pridobljen (vrnjen) znesek DDV.
Davčni zavezanec s sedežem v tretji državi lahko predloži zahtevek za vračilo:
za obdobje, ki je krajše od enega koledarskega leta in ne krajše od šestih mesecev, vendar
znesek DDV, katerega vračilo se zahteva, ne sme biti nižji od 400 eurov;
za obdobje koledarskega leta ali na preostanek koledarskega leta. Ta zahtevek se lahko nanaša
tudi na račune ali uvozne dokumente, ki niso bili sestavni del prejšnjih zahtevkov, in se nanašajo
na transakcije, končane v tekočem koledarskem letu, vendar znesek DDV, katerega vračilo se
zahteva, ne sme biti nižji od 50 eurov.
Vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem v tretji državi se prizna samo, če je zagotovljena
vzajemnost.

KJE IN KAKO predložiti zahtevek
Zavezanec s sedežem v tretji državi predloži zahtevek za vračilo in priloge davčnemu organu v
elektronski obliki preko sistema eDavki na spletni naslov: http://edavki.durs.si
TAKSA
Takse ni.

