
PRILOGA VI: Obrazec DDV-VP 
 
Obrazec DDV-VP: (evidenčna številka) 

1. PRODAJALEC 2. KUPEC 
__________________________________  
(firma/ ime) 

__________________________________ 
(ime in priimek) 

__________________________________ 
(sedež oz. naslov) 

__________________________________ 
(naslov) 

__________________________________ 
(identifikacijska številka za DDV) 

______________________________________ 
(št. potne listine oz. drugega dokumenta za prestop državne meje) 

 _____________________________ 
(Država) 

 

ZAHTEVEK ZA VRAČILO DDV 
 

1. Številka(e) računa(ov) …………………………………….. Datum računa(ov)…………………………………….. 

2. VSEBINA 

Zap. št. Znesek brez DDV Stopnja DDV Znesek DDV Vrednost z DDV 

     

     

     

     

SKUPAJ   
 

3. NAČIN ODPREME BLAGA: 
 Opravi kupec. 
 Po pošti. 
 Opravi pooblaščena oseba. 
 Opravi špediter. 

…………………………………………………………………… 
(firma oz. ime in sedež oz. naslov pooblaščene osebe ali špediterja) 

 

4. POTRDITEV/ZAVRNITEV CARINSKEGA ORGANA:  

4.1 Potrdilo carinskega organa o iznosu blaga 
……………………………………….. 
(datum) 
……………………………………….. 
(podpis) 

4.2 Potrdilo carinskega organa o zavrnitvi overitve: 
…………………………………………… 
(datum) 
…………………………………………… 
(podpis) 

 4.3 Razlogi za zavrnitev zahtevka: 
 Podatki v potni listini oz. drugi listini za prestop državne meje 

ne ustrezajo podatkom na zahtevku. 
 Blago ni istovetno z blagom, navedenim na zahtevku. 
 Znesek zahtevka ne presega 50 evrov. 
 Kupljeno blago se je uporabljalo v Skupnosti.  
 Drugi razlogi. 

Opomba: Način odpreme blaga in razlog zavrnitve potrditve se označita z znakom “x” v ustreznem okencu. 
 

………………………………………………. 
Datum izdaje obrazca: 

……………………………………………………......... 
Žig in podpis pooblaščene osebe prodajalca: 

Navodilo: 
Povračilo DDV je mogoče, če: 
1. ima kupec overjen izvirnik in kopijo zahtevka za vračilo DDV, ki ga izda carinski organ; 
2. podatki v potni listini oz. drug dokument za prestop državne meje ustrezajo podatkom v zahtevku;  
3. pregledano blago ustreza blagu, navedenemu v zahtevku; 
4. vrednost kupljenega blaga z vključenim DDV na enem računu, izdanem istemu kupcu pri istem prodajalcu presega 50 

eurov;  
5. kupec ni uporabljal kupljenega blaga v Skupnosti in ga je carinskemu organu predložil v treh mesecih od dneva nakupa v 

Sloveniji;  
6. je bilo kupljeno blago iznešeno iz Skupnosti; 
7. je carinski organ s podpisom in žigom overil zahtevek za vračilo DDV in v obrazec DDV-VP vnesel datum iznosa blaga iz 

carinskega območja Skupnosti; 
8. je kupec oz. predlagatelj zahtevka predložil prodajalcu oziroma drugi osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za vračilo, 

izpolnjen in overjen izvirnik zahtevka v šestih mesecih od dneva izdaje zahtevka. 
Kupec uveljavi pravico do povračila plačanega DDV tako, da predloži prodajalcu oziroma drugi osebi, ki jo je prodajalec 
pooblastil za vračilo davka, izpolnjen in overjen izvirnik zahtevka, ki ga kupec predloži osebno, po drugi pravni ali fizični osebi ali 
po pošti. Zahtevek za vračilo DDV sestavljajo overjen izvirnik obrazca DDV-VP in overjeni izvirniki računov. 
 

Pravica do povračila DDV se ne nanaša na mineralna olja, alkohol, alkoholne pijače in tobačne izdelke. 


