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Priloga

PRILOGA I: OSNOVNO POTRDILO ZA OPROSTITEV DAVKOV

Številka: - / Datum:

1.0 Diplomatsko predstavništvo oziroma konzulat, agencija oziroma organ Evropske unije, mednarodna 
organizacija oziroma predstavništvo mednarodne organizacije 

prosi ministrstvo pristojno za zunanje zadeve, da v skladu s 4. členom Pravilnika o pogojih in načinu 
oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, agencije in organe Evropske unije ter 
mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo 
(Uradni list RS, št. 141/06, 117/08, 68/09 in 82/11; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) upravičencu iz 
točke 1.1. izda to potrdilo in ga predloži pristojnemu carinskemu organu.

1.1 Oprostitev plačila davkov za blago in storitve se uveljavlja za:

a) službene potrebe (*)
 Uradni naziv upravičenca

 b) osebne potrebe (*)
Ime in priimek upravičenca

Funkcija upravičenca

Številka diplomatske oziroma konzularne oziroma službene izkaznice

Datum nastopa funkcije v Republiki Sloveniji   dan mesec  leto

1.2 Potrdilo se izdaja za obdobje   od  do
  dan mesec  leto   dan mesec  leto 

Vračilo davka

2.0 Številka računa

2.1 Naziv predstavništva oziroma organizacije oziroma ime in priimek imetnika računa
               (za službene potrebe) (za osebne potrebe)

2.2 Naziv pooblaščene institucije, ki vodi račun iz točke 2.0 tega potrdila

2.3 Sedež oziroma naslov pooblaščene institucije iz točke 2.2 tega potrdila

Ime pooblaščene osebe predstavništva oziroma organizacije

Funkcija pooblaščene osebe predstavništva oziroma organizacije

Podpis pooblaščene osebe predstavništva oziroma organizacije
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3.0 REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO, PRISTOJNO ZA ZUNANJE ZADEVE

3.1 Na podlagi prejete vloge za izdajo osnovnega potrdila z dne  in v skladu z 
Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo in 
18/11) in Zakonom o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo) ministrstvo 
pristojno za zunanje zadeve, izdaja to potrdilo in ugotavlja, da je upravičenec iz točke 1.1 tega   
potrdila oproščen plačila davkov za blago in storitve v skladu s _____točko ____odstavka____ člena   
Pravilnika.

3.2 Omejitve oziroma izključitve oprostitve davka na dodano vrednost oziroma trošarine zaradi pogojev
vzajemnosti med državo pošiljateljico in Republiko Slovenijo so navedene v prilogi na _____ strani
tega potrdila.

Številka osnovnega potrdila - /

Datum izdaje osnovnega potrdila

Podpis pooblaščene osebe

Žig

(*) Označi v ustreznem kvadratu

Navodilo za izpolnjevanje

A. Prvi in drugi del potrdila izpolni upravičenec do oprostitve plačila davkov.

B. V prvem delu upravičenec označi ali se uveljavlja oprostitev plačila davkov za službene ali
osebne potrebe, in izpolni podatke glede na izbrano oprostitev.

C. V drugem delu upravičenec vpiše številko računa pri pooblaščeni inštituciji. Če uveljavlja 
oprostitve za osebne potrebe lahko vpiše številko računa družinskega člana upravičenca  
do oprostitve, pri čemer mora navesti njun medsebojni odnos.

D. V tretjem delu ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, navede posamezne omejitve glede  
pravice do uveljavljanja oprostitve davkov, določi številko osnovnega potrdila ter z žigom in
podpisom izda potrdilo.




