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SPREMEMBE IN NOVOSTI  
IZ NASLOVA PRAVILNIKA O IZVAJANJU ZAKONA O DDV 

 

(Uradni list št. 17 / 2004) 
 

1. SPREMENJENI OBRAZCI  
 

7,54  Zahtevek za vračilo DDV           (odpis - vključno XIII. naklada) 
 

7,55 set  Evidenca o vračilu DDV kupcem iz 55. člena ZDDV(odpis - vključno V. na.) 
 

7,56  Zahtevek za vračilo DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v 
Sloveniji      (odpis - vključno VI. naklada) 

 

Stari obrazci so NEVELJAVNI in jih je potrebno odpisati. 
Novi, spremenjeni obrazci so že na zalogi. 
 
Na podlagi Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list RS, št. 
17/2004) oziroma 181. členom – Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV se 
vsebinsko spremenijo: 
 

4,11   Kupoprodajna pogodba za vsa motorna vozila 
set (1+3), format A4, samokopirni papir  

 

Vsebinska sprememba je v tem, da je poleg obstoječe davčne številke dodana še 
identifikacijska številka za DDV. Obstoječi obrazci so VELJAVNI do odprodaje zalog, 
vsebinske spremembe bodo upoštevane ob novem ponatisu. 
 

2,71   Potrdilo o odkupu  
blok, format 202 x 94 mm, samokopirni papir 

 

2,74   Potrdilo o odkupu živine 
blok, format 202 x 94 mm, samokopirni papir 

 

Vsebinska sprememba je v tem, da se obstoječa davčna številka spremeni v 
identifikacijsko številko za DDV. Obstoječi obrazci so VELJAVNI do odprodaje zalog, 
vsebinske spremembe bodo upoštevane ob novem ponatisu. 
 
 

Računi za davčne zavezance (obr. 5,30 in 5,31), kakor tudi tisti računi, ki so namenjeni 
davčnim nezavezancem (obr. 5,30a, 5,31a, 5,32, 5,36 in 5,37), kot jih predvideva Pravilnik 
o izvajanju zakona o DDV, zapadejo v delne spremembe.  
 

Novi računi, bodo na zalogi v začetku maja. 
 

2. NOVI OBRAZCI  
 

7,57   Vloga za pridobitev dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega 
nadomestila vstopnega davka na dodano vrednost za obdobje 
(obrazec DDV - VKP4) 
set (1+2), format A4, enostranski tisk 

 

7,58   Obračun pavšalnega nadomestila DDV (obrazec DDV - OPN) 
set (1+2), format A4, enostranski tisk 

 
Obrazec 7,58 bodo zavezanci predložili davčnemu organu šele do 31. januarja naslednjega leta. 
 
Nova obrazca sta že na zalogi. 
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Področje dobav blaga znotraj Skupnosti pokrivajo naslednji novi obrazci: 
 

6,55  Kvartalno poročilo (KP-O) 
set (1+2), format A4, dvostranski tisk 

 

Dobave blaga znotraj Skupnosti mora davčni zavezanec identificiran za namene DDV, izkazati 
v Kvartalnem poročilu za obdobje poročanja.  
 

Davčnemu organu se mora predložiti do 10. dne drugega meseca, ki sledi obdobju poročanja. 
 

6,51 DDV Knjiga izdanih računov za dobave znotraj Skupnosti (I-RAČ-D) 
knjiga, 50 pol, format A4 – ležeč, trda vezava v umetnem usnju, format A4 – 
ležeč, dvostranski tisk 

 

6,51 a DDV  Knjiga izdanih računov za dobave znotraj Skupnosti (I-RAČ-D) 
knjiga, 15 pol, format A4 – ležeč, mehka vezava v plastificiranem kartonu, 
format A4 – ležeč, dvostranski tisk 

 

6,52 DDV  Knjiga prejetih računov za pridobitev blaga znotraj Skupnosti (P-RAČ-P) 
knjiga, 50 pol, format A4 – ležeč, trda vezava v umetnem usnju, dvostranski tisk 

 

6,52 a DDV Knjiga prejetih računov za pridobitev blaga znotraj Skupnosti (P-RAČ-P) 
knjiga, 15 pol, format A4 – ležeč, mehka vezava v plastif. kartonu, dvostranski tisk 

 
Naslednja dva obrazca sta namenjena zagotavljanju podatkov o dobavah in 
pridobivanju blaga znotraj Skupnosti: 
 

6,53   Posebna evidenca blaga iz 2. odstavka 56. a člena zakona o DDV (PE-7) 
Evidenca o odposlanem blagu 
knjiga, 15 pol, format A4 – ležeč, mehka vezava v plastif. kartonu, dvostranski tisk 

 

6,54   Posebna evidenca blaga iz 3. odstavka 56. a člena zakona o DDV (PE-17) 
Evidenca o prejetem blagu 
knjiga, 15 pol, format A4 – ležeč, mehka vezava v plastif. kartonu, dvostranski tisk 

 
Naslednji trije obrazci se nanašajo na promet z avtomobili: 
 

6,4   Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki 
jo opravi oseba, ki ni identificirana za namene DDV (DDV-NPS-P1) 
set (1+3), format A4, enostranski tisk 

 

6,5   Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države 
članice, ki jo opravi davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni 
zavezanec, identificirana za namene DDV v Sloveniji (DDV-NPS-P2) 
set (1+3), format A4, enostranski tisk) 

 

6,6   Prijava dobave novega prevoznega sredstva iz Slovenije v drugo 
državo članico (DDV-NPS-D1) 
set (1+3), format A4, enostranski tisk 

 
 

Vsi obrazci od 6,55 do 6,6 (iz tega obvestila) bodo na zalogi po 1. maju 2004. 
 
Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo             
(01/30 69 850 ga. Urša Jandrlič, 01/30 69 835 g. Andrej Kogoj, 01/30 69 836 g. Uroš Vilhar in      
01/30 69 847 ga. Agata Vogrin) ali pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si 
 
Ljubljana, 22. 04. 2004                                                       izvršni direktor Divizije založništev 
                                                                                                  Andrej Založnik 


