
  

PRILOGA 17 

 
ZAPROSILO ZA IZTERJAVO IN/ALI UKREPE ZA ZAVAROVANJE 
6. do 13. člen Direktive 76/308/EEC (231. in 232. člen ZDavP-2) 

 
Naziv organa države prosilke, naslov, telefon, faks, 
številka bančnega računa (IBAN, BIC) itd. 
(Ime, e-pošta, telefon, faks in znanje jezika 
uradnika, ki pripravlja zahtevek) 

 

Sklicna številka: 
SS_RR_aaaa_bbbb_20YYMMDD-00-RI 

 

  (Prostor, namenjen organu države prosilke) 
 

Za: (Naziv organa zaprošene države)  (Prostor, namenjen organu zaprošene države) 
 

 
ZAPROSILO ZA IZTERJAVO / UKREPE ZA ZAVAROVANJE 

 
Pooblaščena oseba (ime, priimek in uradni naziv) s strani zgoraj navedenega organa 
države prosilke zaprošam za: 
 

□ – izterjavo naslednje davščine/davščin, vsebovane/-ih v priloženem izvršilnem naslovu, v 

skladu s 7. členom Direktive 76/308/EEC; pogoji iz člena 7 (2) (a) in (b) so izpolnjeni (drugi 

pododstavek 12(2) člena se uporablja: da □ ne □  
 

□ – izvršitev ukrepov za zavarovanje, ki jih je treba sprejeti v skladu s 13. členom Direktive 

76/308/EEC, glede spodaj navedene osebe v zvezi z davščino/davščinami, vsebovano/-imi v 
priloženem izvršilnem naslovu; prilagam tudi izjavo o razlogih za to zaprosilo.  
 
Prosimo, da se celoten znesek izterjane davščine nakaže na: 
 
      (številka bančnega računa (IBAN, BIC)) 
      (ime in naslov imetnika računa) 
      (sklicna številka plačila) 
 

 
Plačilo na obroke je: □ sprejemljivo brez nadaljnjega posvetovanja; 

□ sprejemljivo le po posvetovanju; 
□ ni sprejemljivo. 

 
 
 
 
        …………………….. 
         (Podpis) 
                 (Uradni žig) 
 



  

 
 

Podatki v zvezi z zadevno osebo 
(a) Za fizične osebe: 
 
Datum in kraj rojstva: 

Ime in priimek 
Dekliški priimek 
Datum            Kraj 
 

 
Za pravne osebe: Pravni položaj  

Naziv podjetja 
 

Naslov (□ znan □ domneven): (ulica in številka) 
(podrobnosti o prebivališču/sedežu) 
(poštna številka in mesto) 
(država) 
 

 
 □ Glavni dolžnik □ Sodolžnik □ Tretja oseba, ki ima premoženje 
 

(b) Ime in priimek glavnega dolžnika, če se razlikuje od navedene osebe: 
 

Naslov (□ znan □ domneven): (ulica in številka) 
(podrobnosti o prebivališču) 
(poštna številka in mesto) 
(država) 
 

 
(c) Če je primerno: premoženje dolžnika, ki ga ima tretja oseba: 
 

 
(d) Druge koristne informacije o navedenih osebah: 
 

 



  

Podatki, ki se nanašajo na zaprosilo (zaprosila) Uporabljeni menjalni tečaj 
 

Natančen 
opis 
davščin/-e  
(točke a do 
h 2. člena  
Direktive 
76/308/EEC) 
 

Znesek 
glavnice 
(1)(2) 

Znesek 
upravnih 
kazni in  
glob (1)(2) 

Znesek 
obresti do 
dneva 
podpisa 
tega 
dokumenta 
(1)(2) 

Znesek 
stroškov 
do dneva 
podpisa 
tega 
dokumenta 
(1)(2) 

Celotni 
znesek 
davščin(2) 

Datum, s 
katerim 
se lahko 
začne 
izterjava  

Datum 
vročitve 
dokumenta 
naslovniku 

Zastaralni 
rok 

Referenčna 
številka 
izvršilnega 
naslova 

Podrobnosti 
o drugih 
priloženih 
dokumentih 

           

           

           

           

           

           

Skupen celoten znesek davščin:      

Druge informacije 

(1) Kadar je izvršilni naslov splošen; označeni zneski različnih davščin.  
(2) Znesek, izražen v valuti organa zaprošene države in organa države prosilke.  

 

 
 



  

Odgovor na zaprosilo za izterjavo 
 

Datum Št. Sporočilo              Organ države prosilke        Organ zaprošene države  

 A Ob prejemu zaprosila: 

□ 1 Organ zaprošene države potrjujem prejem zaprosila za izterjavo in/ali ukrepe 
zavarovanja. 

□ 2 Organ zaprošene države pozivam organ države prosilke, da dopolni zahtevek 
z naslednjimi dodatnimi informacijami. 

□ 3 
□ 
□ 

Organ države prosilke, 
a podajam na zahtevo naslednje dodatne informacije: 
b ne morem podati zahtevanih dodatnih informacij zaradi:  

□ 4 Organ zaprošene države potrjujem prejem dodatnih informacij. Sedaj lahko 
nadaljujem postopek. 

 B Takoj ko so aktivnosti v zvezi z zaprosilom opravljene in najkasneje 
vsakih šest mesecev od datuma, ko se potrdi prejem zaprosila: 

□ 5 
 
□ 
□ 
□ 

Organ zaprošene države sem opravil naslednje postopke za izterjavo in/ali 
izvedel ukrepe zavarovanja: 
a vzpostavil sem stik z dolžnikom in ga pozval k plačilu; 
b pogajam se o plačilu na obroke; 
c začel sem postopek izterjave. 

 6 Postopki še potekajo. Organ države prosilke bomo obvestili, ko bo prišlo do 
sprememb.  

 C Kadar koli: 

□ 7 
□ 
□ 
 
 
□ 
□ 

Ti postopki so podali naslednje rezultate: 
a davščine so bile v celoti izterjane; 
b davščine so bile delno izterjane, v znesku: 
□ ne bomo opravljali nadaljnjih aktivnosti; 
□ nadaljevali bomo postopke izterjave; 
c Sprejeli smo ukrepe za zavarovanje; 
d dogovorili smo se za plačilo na obroke, in sicer: 

 8 Vse davščine ali njihov del niso bile izterjane/-ukrepi za zavarovanja niso bili 
izpeljani zaradi: 
a1 dolžnik/sodolžnik/tretja oseba ni znana; 
a2 dolžnik/sodolžnik/tretja oseba je znana, vendar se je preselila  v; 
a3 dolžnik/sodolžnik/tretja oseba je znana, vendar se je preselila neznano 
kam; 
b dolžnik/sodolžnik/tretja oseba je umrla dne; 
c dolžnik/sodolžnik je nesolventen; 
d dolžnik/sodolžnik je v stečaju in zahtevek je bil vložen. 
   datum sklepa:        datum objave: 
e dolžnik/sodolžnik je v stečaju/ni mogoča izterjava; 
f drugo: 

□ 9 
 
□ 
 
□ 
 
□ 

Organ države prosilke obveščam organ zaprošene države, da je bil začet 
postopek izpodbijanja davščin oziroma akta, ki dovoljuje izvršbo, in: 
a prosim organ zaprošene države, v skladu s prvim pododstavkom 12(2) člena 
osnovne direktive, da zadrži vsako začeto dejanje; 
b priporočam ne glede na 13. člen osnovne direktive, da organ zaprošene 
države sprejme ukrepe za zavarovanje, da zagotovi izterjavo davščin; 
c prosim organ zaprošene države, da izterja davščino v skladu z drugim 
pododstavkom 12 (2) člena osnovne direktive.    

□ 10 
□ 
 
□ 

 
a Organ zaprošene države obveščam organ države prosilke, da zakoni, 

uredbe in upravna praksa moje države ne dovoljujejo dejanj, zahtevanih v 
skladu z drugim pododstavkom 12 (2) člena osnovne direktive. 



  

b Organ zaprošene države obveščam organ države prosilke, da bomo 
postopek nadaljevali v skladu z vašo zahtevo iz alinej a, b oziroma c 9. 
točke.  

□ 11 
 
 
 
□ 
□ 
 
□ 

Organ zaprošene države obveščam organ države prosilke, da smo prejeli 
obvestilo, da je bil začet postopek izpodbijanja davščine ali akta, ki dovoljuje 
izvršbo, in bomo zadržali postopek izvršbe v skladu s prvim pododstavkom  
12 (2) člena osnovne direktive. Nadalje: 
a obveščamo, da smo izvedli ukrepe za zavarovanje;  
b prosimo organ države prosilke, da nas obvesti, ali naj se davščina izterja v 
skladu z drugim pododstavkom 12 (2) člena osnovne direktive; 
c obveščam organ države prosilke, da zakoni, pravilniki in upravna praksa 
moje države ne dovoljujejo dejanj, zahtevanih v drugem pododstavku 12(2) 
člena osnovne direktive. 

□ 12 
 
□ 
 
□ 
 
□ 

Organ države prosilke sem obveščen, da je bil začet postopek izpodbijanja  
davščine ali akta, ki dovoljuje izvršbo, in naprošam organ zaprošene države: 

a da zadrži nadaljnje postopke izterjave do odločitve pristojnega organa v tej 
zadevi; 

b da izterja davščine v skladu z drugim pododstavkom 12 (2) člena osnovne 
direktive; 

c da nadaljuje postopek izterjave, saj odločitev v sporu ni bila ugodna za 
dolžnika (odločitev pristojnega organa v tej zadevi z dne). 

□ 13 Organ države prosilke umikam zaprosilo za izterjavo/ukrepe zavarovanja. 

□ 14 Organ države prosilke spreminjam zaprosilo za izterjavo/ukrepi zavarovanja 
na naslednji način: 

 D V sedmih dneh po poteku obdobja treh mesecev, ki sledijo dnevu 
prejema zaprosila za izterjavo: 

□ 15 Organ zaprošene države obveščam organ države prosilke o naslednjih 
razlogih za prekoračitev trimesečnega roka, določenega v 8. členu osnovne 
direktive.  

 E DRUGO 

□ 16 Drugo 

 


