
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA  
 
Zahtevek za  vračilo davka od premoženja predloži rezident Slovenije, lastnik 
premoženja – vodnega plovila na Hrvaškem, z namenom uveljavljanja ugodnosti  iz 
Sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanja davčnih utaj v zvezi z 
davki od dohodka in premoženja (Uradni list RS – MP, št. 16/05; v nadaljevanju 
sporazum), ki sta ga sklenili Republika Slovenija in Republika Hrvaška.  
 
Zahtevek se nanaša na izvajanje četrtega odstavka 22. člena sporazuma, na podlagi 
katerega se sestavine premoženja rezidenta Slovenije, med katere se štejejo tudi vodna 
plovila, obdavčijo samo v državi rezidentstva (v Sloveniji). To pomeni, da ima Slovenija 
izključno pravico do obdavčevanja tega premoženja.  
 
Lastnik premoženja predloži izpolnjen obrazec davčnemu organu Republike Hrvaške 
v pristojno reševanje.  
 
Obrazec se izpolnjuje čitljivo, z velikimi tiskanimi črkami.  
1. Vpisana je mednarodna pogodba med Slovenijo in Hrvaško o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja dohodka in premoženja, ter člen in odstavek člena, na podlagi katerega se 
vlaga zahtevek.  
2. Podatki o lastniku premoženja 
Vpišejo se ime in priimek oziroma firma lastnika premoženja. Fizična oseba vpiše 
podatke o prebivališču (naselje, ulica, hišna številka in pošta) in državo, katere državljan 
je. Če je lastnik premoženja gospodarska družba ali druga pravna oseba ali združenje 
oseb po tujem pravu, se vpišeta sedež osebe in kraj njenega dejanskega upravljanja. 
Lastnik premoženja vpiše državo, katere rezident je bil za davčne namene v času 
lastništva premoženja (država, katere pristojni organ izda potrdilo o rezidentstvu, ki ga je 
potrebno priložiti k zahtevku), in davčno ali drugo identifikacijsko številko. Podatek o tej 
številki ni obvezen. Kadar je lastnik premoženja poslovna enota nerezidenta na 
Hrvaškem, se to ustrezno označi z X v kvadratku pred besedo DA. V tem primeru se 
vpišejo naziv, sedež  in dejavnost poslovne enote. Če poslovna enota nima sedeža, se 
vpiše samo njen kraj. Kadar lastnik premoženja ni poslovna enota, se to označi z X v 
kvadratku pred besedo NE, pri čemer se desne rubrike ne izpolnjujejo. 
3. Podatki o vrsti premoženja, za katerega se uporabi pogodba iz 1. točke 
Vpišejo se podatki o premoženju. Iz opisa mora biti razvidno, da gre za premoženje, za 
katerega veljajo ugodnosti iz mednarodne pogodbe. Vpišejo se ime in priimek lastnika 
plovila, številka iz registra plovil Republike Hrvaške, vrsta plovila, dolžina plovila, 
starost plovila in moč motorja. 
4. Drugo 
Vpišejo se morebitni drugi podatki. 
Priloge 
Obrazcu je potrebno priložiti Potrdilo o rezidentstvu, ki ga lastniku premoženja izda 
Davčna uprava Republike Slovenije. 
 
 
 




