
Obrazec DAC 3 IN BEPS 5 

IDENTIFIKACIJA ZAVEZANCEV ZA DAVEK V ZVEZI Z IZDAJO 
VNAPREJŠNJIH DAVČNIH STALIŠČ S ČEZMEJNIM UČINKOM  

 
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 63/16 – ZDavP-2J) je 
Republika Slovenija v slovenski pravni red prenesla Direktivo Sveta (EU) 2015/2376 z dne 8. decembra 2015 o 
spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja. Na 
podlagi navedene direktive je Slovenija s pristojnimi organi drugih držav dolžna avtomatično izmenjevati podatke o 
vnaprejšnjih davčnih stališčih s čezmejnim učinkom1 in vnaprejšnjih cenovnih sporazumih. Prav tako se je 
Republika Slovenija kot država članica OECD v okviru Foruma za škodljive davčne prakse zavezala v BEPS 
projektu (Base Erosion and Profit Shifting), ki v okviru Ukrepa 5 – Učinkovitejše preprečevanje škodljivih davčnih 
praks z upoštevanjem transparentnosti in vsebine določa obvezno spontano izmenjavo informacij o vnaprejšnjih 
davčnih stališčih in vnaprejšnjih cenovnih sporazumih.  
 
Podatke, ki jih mora pristojni organ v skladu s petim odstavkom 248.a člena ZDavP-2 sporočiti pristojnemu organu 
druge države članice in Evropski komisiji, se pošlje v osrednjo podatkovno zbirko, ki je zbirka držav članic za 
upravno sodelovanje na področju obdavčevanja. Iz navedenega izhaja, da mora zavezanec za davek hkrati z 
vprašanjem, ki se nanaša na vnaprejšnje davčno stališče s čezmejnim učinkom, Finančni upravi Republike 
Slovenije (FURS) razkriti, kdo so pogodbene stranke v transakciji v obsegu, ki je opisan v nadaljevanju od točke I. 
– III.  
 

I. Podatki o zavezancih za davek v Sloveniji 

Zaporedna 
številka 

Davčna številka 
Ime podjetja/podružnice/  

poslovne enote 
Naslov/sedež  

1       

2       

…       

 

II. Podatki o zavezancih za davek v tujini 

Zaporedna 
številka 

Davčna številka 
(slovenska)* 

Davčna ali druga 
identifikacijska 
številka (tuja)** 

Ime podjetja/ 
podružnice/ 

poslovne enote 

Naslov/ 
sedež (ulica, 

poštna številka, 
mesto) 

Država 

1           

2           

…           

* slovenska davčna številka (če jo podjetje ima) in  

**identifikacijska številka za davek/druga številka, ki se uporablja za davčne namene v drugi državi. 

 

III. Razmerja med zavezanci navedenimi v točkah I. in II. (navesti, v kolikor niso opisana že v 

vprašanju): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Kraj in datum:       Podpis:  

___________________________________              ____________________________________      

                                                           
1 Vnaprejšnje davčno stališče s čezmejnim učinkom je vsak dogovor, sporočilo ali drug instrument ali ukrep s podobnim učinkom, 

ki zadeva razlago ali uporabo pravne določbe, ki se nanaša na izvrševanje davčne zakonodaje in se nanaša na čezmejno 
transakcijo ali na vprašanje, ali gre pri dejavnostih, ki jih oseba opravlja v drugi jurisdikciji za stalno poslovno enoto. Vnaprejšnje 
davčno stališče se izda pred izvedbo transakcij ali dejavnosti v drugi jurisdikciji ali pred vložitvijo davčne napovedi za obdobje, v 
katerem je bila izvedena transakcija. 
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