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PRAVILNIK O VRAČILU DDV – IZPIS IZ ZAKONA O DDV
4. Vračilo DDV v potniškem prometu
a) Splošno
117. člen
(Pogoji za vračilo DDV)
(1) Kupec, ki v Uniji nima niti stalnega niti začasnega prebivališča in iznese blago, kupljeno v
Sloveniji, vključno z nadomestnimi deli, ki so zaradi popravila ali servisiranja vgrajeni v motorna
vozila, plovila ali zrakoplove, registrirana zunaj davčnega območja Unije, ima v skladu s pogoji iz
75. člena ZDDV-1 in na način, določen s tem pravilnikom, pravico zahtevati vračilo DDV,
plačanega za izneseno blago.
(2) Pri vračilu DDV iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
- da je vrednost kupljenega blaga z vključenim DDV na enem računu, izdanem istemu kupcu pri
istem prodajalcu, višja od 50 evrov;
- da je prodajalec za prodano blago izpolnil in izdal obrazec DDV-VP ali drug dokument, katerega
vsebina ustreza obrazcu DDV-VP (v nadaljevanju: obrazec DDV-VP). Obrazcu mora biti priložen
izvirnik računa oziroma računov iz prejšnje alineje;
- da je kupec iznesel blago iz Unije pred pretekom tretjega meseca, ki sledi mesecu nakupa. Kot
iznos blaga se šteje tudi pošiljanje blaga po pošti ali na drug primeren način pod pogojem, da
kupljeno blago zapusti carinsko območje Skupnosti;
- da je kupljeno blago dano na vpogled mejnemu carinskemu organu, ki po pregledu overi
izvirnik obrazca DDV-VP in izvirnike priloženih računov in vpiše datum iznosa blaga iz Unije.
(3) Obrazec DDV-VP je v Prilogi IV k temu pravilniku in je njegov sestavni del.
118. člen
(Obveznosti prodajalca)
(1) Prodajalec izda obrazec DDV-VP na zahtevo kupca. Obrazec DDV-VP ali drug dokument,
katerega vsebina ustreza obrazcu DDV-VP, se izpolni v treh izvodih, od katerih izvirnik in eno
kopijo zadrži kupec, drugo kopijo pa prodajalec hrani v svoji dokumentaciji. Obrazcu morajo biti
priloženi izvirniki računov.
(2) Prodajalec v obrazcu DDV-VP izkaže celoten plačani znesek, znesek plačila brez DDV, stopnjo
DDV, znesek DDV in skupni znesek DDV, ki se vrača kupcu ter vpiše evidenčno številko tega
obrazca iz evidence izdanih obrazcev DDV-VP. Evidenčna številka obrazca DDV-VP se vpiše v prvi
vrstici ob nazivu obrazca.
(3) Prodajalec mora voditi posebno evidenco o izdanih obrazcih DDV-VP ter o vračilu DDV
kupcem iz 75. člena ZDDV-1 na obrazcu DDV-VE.
(4) Če prodajalec pooblasti drugo osebo za izvršitev vračila DDV svojim kupcem, mora tudi ta
oseba voditi evidenco o vračilu DDV kupcem iz 75. člena ZDDV-1 na obrazcu DDV-VE. Če ista
oseba izvršuje vračila za več prodajalcev, vodi evidenco ločeno po posameznem prodajalcu.
(5) Vsebina obrazca DDV-VE je v Prilogi V k temu pravilniku in je njegov sestavni del.
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 1/24393/00, Mat. št. 5808146, ID za DDV: SI40289265;
osnovni kapital 312.969,00 EUR, TRR: 24201-9004427624, IBAN: SI56 2420 1800 4427 658.
Tax Free Shopping | Currency Choice | Academy | Intelligence | Marketing Services

119. člen
(Način vračila)
(1) Kupcu se plačani DDV vrne, če v roku šestih mesecev od dneva izdaje obrazca DDV-VP dostavi
izvirnik obrazca DDV-VP, ki ga overi carinski organ, skupaj z overjenimi izvirniki računov,
prodajalcu oziroma drugi osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za vračilo davka. Overjeni izvirnik
obrazca DDV-VP in overjeni izvirniki računov predstavljajo zahtevek za vračilo DDV.
(2) Zahtevek za vračilo DDV lahko kupec predloži osebno, po drugi pravni ali fizični osebi ali po
pošti. Če kupec predloži zahtevek po pošti, mora navesti tudi številko računa, na katerega naj se
mu vrne plačani DDV.
(3) Če kupec izpolnjuje pogoje za vračilo DDV, se mu znesek izplača v gotovini ali pa se v roku
petnajstih dni od dneva prejema zahtevka znesek vplača na račun, ki ga je navedel kupec v
zahtevku.
120. člen
(Potrjevanje iznosa blaga iz Unije s strani carinskega organa)
(1) Carinski organ mora pred overitvijo izpolnjenega obrazca DDV-VP ugotoviti:
- da so podatki iz potne oziroma druge listine za prestop državne meje enaki podatkom iz
obrazca DDV-VP;
- da je blago, dano na vpogled, istovetno blagu, navedenem v obrazcu DDV-VP in na priloženih
računih;
- da je znesek z vključenim DDV na obrazcu DDV-VP in na posameznem računu večji od 50 evrov;
- da kupljeno blago ni bilo uporabljeno v Uniji in je carinskemu organu predloženo pred
pretekom tretjega meseca, ki sledi mesecu nakupa v Sloveniji;
- da med kupljenim blagom, za katero se uveljavlja pravica do vračila DDV v potniškem prometu
v Sloveniji, ni mineralnih olj, alkohola in alkoholnih pijač ter tobačnih izdelkov, ki so trošarinski
izdelki.
(2) Carinski organ overi izvirnike računov in obrazec DDV-VP s podpisom in žigom ter v obrazec
DDV-VP vnese datum iznosa blaga iz carinskega območja Skupnosti. Izvirnike računov in obrazec
DDV-VP vrne kupcu, en izvod obrazca pa zadrži za potrebe naknadnega nadzora iznosa blaga iz
Unije.
(3) Če oseba, ki v Uniji nima stalnega niti začasnega bivališča, iznese blago, ki ga je kupila v drugi
državi članici, iz Unije preko Slovenije, carinski organ na njeno zahtevo, potrdi obrazec o iznosu
blaga, s tem da preveri:
- da potnik nima prebivališča v Uniji,
- da je blago, dano na vpogled, istovetno blagu navedenem na obrazcu za vračilo DDV,
- da je blago carinskemu organu predloženo pred potekom tretjega meseca od nakupa.
121. člen
(Vračilo DDV, ki ga opravi davčni organ)
(1) Davčni zavezanec pridobi pravico do vračila DDV, ki ga opravi davčni organ, na podlagi
predložitve zahtevka za vračilo vrnjenega DDV na obrazcu DDV-VE, potem ko je kupcu vrnil DDV
za blago, ki ga je kupec pri njem nabavil in iznesel iz Unije.
(2) Zahtevek se lahko vloži po preteku meseca, v katerem je prodajalec ali druga oseba vrnila
DDV kupcu.
(3) Davčni zavezanec predloži zahtevek davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema
eDavki.
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 1/24393/00, Mat. št. 5808146, ID za DDV: SI40289265;
osnovni kapital 312.969,00 EUR, TRR: 24201-9004427624, IBAN: SI56 2420 1800 4427 658.
Tax Free Shopping | Currency Choice | Academy | Intelligence | Marketing Services

[Enter legal name]

Global Blue d.o.o.
Miklošičeva cesta 30
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
T: +386 1 513 22 60
F: +386 1 513 22 66
E: taxfree.si@globalblue.com
globalblue.com

ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST
75. člen
(vračilo DDV v potniškem prometu)
(1) Pri dobavi blaga iz b) točke prvega odstavka 52. člena tega zakona, ki se prenaša v osebni
prtljagi potnikov, se oprostitev uveljavlja na način vračila DDV in velja le, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
a) potnik nima prebivališča v Uniji,
b) blago je izneseno iz Unije pred potekom tretjega meseca, ki sledi mesecu, v
katerem se opravi dobava in
c) skupna vrednost dobavljenega blaga, z DDV, je višja od 50 evrov.
(2) Za namene prvega odstavka tega člena potnik, ki nima prebivališča v Uniji, pomeni
potnika, čigar stalno ali običajno prebivališče ni v Uniji. »Stalno ali običajno prebivališče«
pomeni kraj, ki je kot tak naveden v potnem listu, osebni izkaznici ali v drugem
identifikacijskem dokumentu, ki ga kot veljavnega priznava Slovenija.
(3) Pravica do vračila DDV po tem členu se ne nanaša na mineralna olja, alkohol in alkoholne
pijače ter na tobačne izdelke.
(4) Davčni zavezanec predloži zahtevek za vračilo v elektronski obliki.
(5) Minister, pristojen za finance, predpiše način vračila, vsebino zahtevka za vračilo,
obveznosti prodajalca pri vračilu DDV ter način in pogoje za povrnitev vrnjenega DDV
prodajalcu.
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