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PRIGLASITEV UVELJAVLJANJA/PRENEHANJA OPROSTITEV PLAČILA DDV ZA DOLOČENE
DEJAVNOSTI V JAVNEM INTERESU
Davčna številka [01]
Naziv/ime [02]
Sedež/prebivališče [03]
Na podlagi drugega odstavka 43. člena ZDDV-1 z davčnim obdobjem

priglašam:

uveljavljanje oprostitve plačila DDV za naslednje dejavnosti v javnem interesu, ki so določene v prvem odstavku 42. člena tega
zakona:
1. točka: bolnišnična in izvenbolnišnična zdravstvena oskrba in z njo neposredno povezane dejavnosti, ki jih kot javno
službo opravljajo javni zdravstveni zavodi ali druge osebe na podlagi koncesije;
6. točka: socialno varstvene storitve, vključno s storitvami domov za starejše, in dobava blaga, ki je z njimi neposredno
povezana, ki jih kot javno službo opravljajo javni socialno varstveni zavodi ali druge osebe na podlagi koncesije ali, ki jih
opravljajo druge nepridobitne organizacije, ki se po predpisih štejejo za dobrodelne, invalidske organizacije ali
organizacije za samopomoč;
7. točka: storitve varstva otrok in mladostnikov ter dobava blaga in storitev, ki je z njimi neposredno povezana, ki jih kot
javno službo opravljajo javni zavodi ali druge osebe na podlagi koncesije ali druge organizacije, ki se po predpisih štejejo
za dobrodelne organizacije;
8. točka: predšolska vzgoja, šolsko izobraževanje, poklicno usposabljanje in prekvalifikacije, vključno z dobavami blaga in
storitev, ki so neposredno povezane z vzgojo in izobraževanjem, poklicnim usposabljanjem oziroma prekvalifikacijami, ki
jih v skladu s predpisi opravljajo javni zavodi ali druge organizacije, pod pogoji, predpisanimi za opravljanje teh storitev,
če ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence;
11. točka: storitve, ki jih svojim članom kot povračilo za članarino, določeno v skladu z njihovimi pravili, opravijo nepridobitne
organizacije s cilji politične, sindikalne, verske, rodoljubne, filozofske, humanitarne ali državljanske narave, in dobava
blaga, ki je neposredno povezana s temi storitvami, če ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence;
12. točka: storitve, neposredno povezane s športom ali športno vzgojo, ki jih nepridobitne organizacije nudijo osebam, ki se
ukvarjajo s športom ali se udeležujejo športne vzgoje;
13. točka: kulturne storitve in z njimi neposredno povezano blago, ki jih opravljajo javni zavodi in druge, od države priznane
kulturne institucije,
ker je/so za oprostitev plačila DDV izpolnjen(i) naslednji pogoj(i) iz prvega odstavka 43. člena ZDDV-1:
ne dosegam dobička oziroma dobiček razdelim za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev,
dejavnosti opravljajo in vodijo prostovoljci, ki sami ali preko drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih
teh dejavnosti,
zaračunavam cene, ki jih odobrijo pristojni organi, ali cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen, ali za storitve, za katere ni
potrebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za podobne storitve zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV,
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oprostitev DDV za te storitve ne izkrivlja konkurence, na primer postavlja v slabši položaj davčne zavezance, ki
obračunavajo DDV.

zakona.

prenehanje uporabe oprostitve plačila DDV za dejavnosti v javnem interesu, ki so določene v prvem odstavku 42. člena tega

