
IZJAVA KREDITOJEMALCA O IDENTIFIKACIJI ZA NAMENE DDV 

IN 

PRAVICE DO ODBITNE STOPNJE DDV 

_____________________________________(navedite naziv stranke/kreditojemalca) je davčni 

zavezanec z  

identifikacijsko številko za DDV _________________, ki bo investicijo uporabila (obkrožite eno od 

naštetih točk): 

1.  v celoti za neobdavčljivo dejavnost in nima pravice do odbitka vstopnega DDV, 

  

2. v celoti za obdavčljivo dejavnost za katero (označite eno od naštetih alinej): 

 

- ima pravico do odbitka celotnega vstopnega DDV skladno s 63. in 63.a členom ZDDV-1,  

 

- na podlagi 1. odstavka  65. člena ZDDV-1 ugotavlja odbitni delež vstopnega DDV, slednji za 

leto __________ znaša  __  %, 

 

- na podlagi 7.odstavka 65. člena ZDDV-1 ugotavlja odbitni delež ločeno za vsako področje 

svoje dejavnosti, ki so sledeča (našteti) :  

_________________ za leto _________  odbitni delež znaša  __  %, 

_________________ za leto _________  odbitni delež znaša  __  %, 

…….………… (po potrebi nadaljujte; iz podatkov izjave mora biti razviden odbitni delež po posameznih letih, znotraj 

dopustnega obdobja (oz. trajanja projekta) nastanka upravičenih stroškov oz. stroškov, ki izkazujejo primeren namen 

kredita). 

 

3.  delno za neobdavčljivo dejavnost od katere nima pravice do odbitka vstopnega DDV, njen delež 

za leto __________ znaša  __  %, in delno obdavčljivo dejavnost, njen delež za leto __________  

znaša  __  % za katero (označite eno od naštetih alinej): 

 

- ima pravico do odbitka celotnega vstopnega DDV skladno s 63. in 63.a členom ZDDV-1,  

 

- na podlagi 1. odstavka  65. člena ZDDV-1 ugotavlja odbitni delež vstopnega DDV, slednji za 

leto __________ znaša  __  %, 

 

- na podlagi 7.odstavka 65. člena ZDDV-1 ugotavlja odbitni delež ločeno za vsako področje 

svoje dejavnosti, ki so sledeča (našteti) :  

_________________ za leto _________  odbitni delež znaša  __  %, 

_________________ za leto _________  odbitni delež znaša  __  %, 

…….………… (po potrebi nadaljujte; iz podatkov izjave mora biti razviden odbitni delež po posameznih letih, znotraj 

dopustnega obdobja (oz. trajanja projekta) nastanka upravičenih stroškov oz. stroškov, ki izkazujejo primeren namen 

kredita). 

 

4. ni zavezanec za DDV in nima pravice do odbitka vstopnega DDV. 

Izjava se uporabi za namen uveljavljanja davka na dodano vrednost v nabavni vrednosti naložbe / 

projekta, ki izkazujejo primeren namen kredita, iz naslova kreditne pogodbe št.:________________.  

V Ljubljani, dne__________________ 

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe:_________________________________ 

                (tudi prostor za e-podpis)                                         

                                                              _________________________________ 


