P O O B L A S T I L O
Obrazec za dodelitev in preklic zunanjih pooblastil v zvezi s
predložitvijo poročila po državah (CbCR)
Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodila.
Napačno izpolnjen obrazec se ne bo upošteval.
Podatki o pooblastitelju
1. Poročevalec:
Naziv:
SEDEŽ:
Davčna številka:
Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. odg. osebe:
ID oz. davčna št. zakonitega zastopnika oz. odg.
osebe:

Tel. št. ali e-pošta:

Podatki o pooblaščencu
1. Samostojni podjetnik ali druga oseba, ki opravlja dejavnost:
Firma:
SEDEŽ:
Davčna številka:

2. Pravna oseba:
Naziv:
SEDEŽ:
Davčna številka:

Obseg in vrsta pooblastila
Pooblastilo

Preklic pooblastila

Predložitev CbCR

Datum: _______________________

Podpis pooblastitelja: _________________________
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Navodilo za izpolnjevanje
Obrazca za dodelitev in preklic zunanjih pooblastil v zvezi s predložitvijo poročila po
državah na podlagi III.B poglavja Zakona o davčnem postopku
Navodilo pojasnjuje izpolnjevanje obrazca za pooblaščanje v zvezi s predložitvijo poročila po državah
Finančni upravi RS. Obrazec omogoča, da zavezanec z enim dejanjem pooblasti pooblaščenca, da
nastopi kot ponudnik storitev pri izpolnjevanju obveznosti iz III.B poglavja Zakona o davčnem postopku
(Ur. l. RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 –
ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16 - nadaljnjem besedilu ZdavP-2), v skladu z z Navodilom o
obliki, vsebini in načinu dostave poročil po državah poročevalcev mednarodnih skupin podjetij Finančni
upravi RS, objavljeno v Prilogi 21 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ZDavP2 (Ur. l. RS, št. 30/17).
Izpolnjen obrazec je potrebno oddati na elektronski naslov cbcr.fu@gov.si.

Podatki o pooblastitelju
Pooblastitelj je poročevalec, ki pooblašča samostojnega podjetnika oziroma drugo osebo, ki opravlja
dejavnost, ali poslovni subjekt, za predložitev poročila po državah na podlagi III.B poglavja ZDavP-2.

Podatki o pooblaščencu
Pooblaščenec je samostojni podjetnik ali druga oseba, ki opravlja dejavnost ali poslovni subjekt, ki se
mu dodeljujejo pravice za predložitev poročila po državah na podlagi III.B poglavja ZDavP-2.
V primeru, da je pooblaščenec samostojni podjetnik oziroma druga oseba, ki opravlja dejavnost, se
izpolnjujejo podatki pod točko 1.
V primeru, da je pooblaščenec pravna oseba, se izpolnjujejo podatki pod točko 2.

Obseg in vrsta pooblastila
S tem pooblastilom pooblastitelj lahko pooblasti tretjo osebo za namene predložitve poročila po državah
Finančni upravi RS.
Če želi pooblastitelj pooblastiti pooblaščenca za predložitev poročila po državah, se to označi z »X« v
stolpcu z imenom »Pooblastilo«.
Če želi pooblastitelj preklicati pooblastilo, ki je bilo dano pooblaščencu za predložitev poročila po
državah, se to označi z »X«, v stolpcu z imenom »Preklic pooblastila«.
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