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1 

UVOD 

Davek na dodano vrednost (DDV) je vsefazni splošni prometni davek oziroma splošni davek 
na potrošnjo. Obračunava se od dobav blaga, od opravljanja storitev, prav tako tudi od uvoza 
blaga iz tretjih držav ali tretjih ozemelj v Evropsko unijo (EU) in od pridobitev blaga znotraj 
EU oziroma Skupnosti. Sistem obračunavanja DDV je zaradi zagotavljanja enotnosti 
obračunavanja davka v vseh državah članicah EU in še posebej zaradi medsebojne 
usklajenosti pri čezmejnih transakcijah znotraj EU ter pri izvozu in uvozu enotno urejen v 
Direktivi Sveta Evropske unije št. 2006/112/ES1. Ta direktiva je večinoma nadomestila 
prvotno Šesto direktivo Sveta 77/388/EGS iz leta 1977, ki je bila deležna številnih sprememb 
in dopolnitev. Prva direktiva, ki je bila izdana 11. aprila leta 1967, je bila ključ do poenotenja 
DDV. Kljub temu je tista iz leta 1977 (Šesta direktiva Sveta) najpomembnejša med vsemi, saj 
so v njej vse osnovne opredelitve DDV. Tej temi je namenjena druga točka prvega poglavja 
diplomskega dela. 

Z uvedbo DDV so se zmanjšale možnosti davčnih utaj in goljufij, zagotovljena je bila tudi 
večja nevtralnost, saj sistem DDV ne omogoča veliko izjem. V prvem poglavju mojega 
diplomskega dela sem se tako osredotočila na opis nekaterih splošnih značilnosti, ki so 
bistvene za razumevanje DDV. Prav tako sem tudi drugo poglavje namenila nekaterim 
pojmom, ki jih je treba poznati, ko govorimo o določenih vrstah transakcij in drugih 
značilnostih DDV. 

S 1. majem 2004 je tudi Slovenija postala članica EU in zanjo je prav tako začelo veljati 
temeljno načelo, da je promet blaga, storitev, oseb in kapitala med državami članicami pri 
trgovanju na skupnem evropskem (intrakomunitarnem) trgu prost. O intrakomunitarnem 
prometu blaga namreč govorimo, ko transakcije potekajo znotraj ozemlja Skupnosti, torej 
med državami članicami EU. To načelo je sicer veljalo že prej, vendar je Slovenija z vstopom 
v EU postala del tega trga, zato na mejah z državami članicami EU ni več carinskega nadzora. 
Tema tretjega poglavja diplomskega dela je tako namenjena intrakomunitarnemu prometu. 
Navedla sem, katere so naloge davčnih zavezancev, nato pa sem se osredotočila na 
intrakomunitarno dobavo blaga, kar je tudi osrednja tema mojega diplomskega dela. V 
zadnjem delu tega poglavja sem omenila posebnosti, povezane s prometom blaga in EU, kot 
so prodaja z montažo ter pošiljčni posli. 

Sklepne misli na kratko povzamejo moje celotno diplomsko delo, ki je zaključeno s 
seznamom literature in virov, ki so mi bili v veliko pomoč pri njegovi pripravi.

                                                 
1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, UL L, 
št. 347 z dne 11.12.2006. 
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1 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI DAVKA NA DODANO 
VREDNOST 

Davek na dodano vrednost oziroma krajše DDV sodi med davke na potrošnjo, kamor 
uvrščamo tudi davek na maloprodajo. DDV namreč obdavčuje potrošnjo. Naj omenim, da je 
davek na maloprodajo enofazni davek in se plačuje le v zadnji fazi produkcijsko-distributivne 
verige, in sicer, ko se v trgovini na drobno proizvod proda končnemu potrošniku. V nasprotju 
z davkom na maloprodajo je DDV vsefazni davek, ki se aplicira v vseh fazah produkcijsko-
distributivne verige (Stanovnik, 2004, str. 97). 

Kot nova »zvrst« prometnega davka se je DDV v Sloveniji uveljavil leta 1999, in sicer 1. 
julija. S tem je do določene mere spremenil poslovno davčno filozofijo zavezancev za davek 
in v dobrih osmih letih je bil zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) deležen mnogih 
sprememb, še pogosteje pa je bil spremenjen pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano 
vrednost (PZDDV-1). Z vstopom Slovenije v EU 1. maja 2004 je ZDDV doživel večjo 
spremembo. Takrat je bila zaradi harmonizacije2 davčnih predpisov na področju DDV 
slovenska zakonodaja v celoti usklajena s Šesto direktivo Sveta (EU). Le-ta se nanaša na 
harmonizacijo pravnih predpisov držav članic EU o prometnih davkih – skupni sistem DDV 
(Špes, 2008, str. 9). 

Ko se spremenijo določila ZDDV oziroma ZDDV-1, in sicer ob obsežni spremembi le-teh, 
pomeni to veliko breme in tudi veliko dela za davčne zavezance, saj so v področje DDV 
vpletene vse pomembnejše funkcije davčnih zavezancev (Špes, 2008, str. 9): 

• računovodski sektor, ki mora pravilno določiti nastanek obračunske obveznosti in 
nastanek pravice do odbitka vstopnega DDV; pri tem se ukvarja tudi s pravilnim 
davčnim administriranjem; 

• pravni sektor z vsako obsežno spremembo določil ZDDV-1 preverja vsebino 
obstoječih pogodb in prav tako izdeluje nove pogodbe skladno s spremenjeno vsebino 
davčnih predpisov; 

• informatiki vzpostavljajo nove davčne evidence ter 

• komerciala, kjer morata tako nabavni kot prodajni oddelek poskrbeti za novo vsebino 
računov, pravilno opredelitev kraja opravljanja prometa blaga ali storitev, natančno 
razvrstitev blaga ali storitev glede stopnje davčnih evidenc … 

                                                 
2 Povzeto po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) gre pri harmonizaciji za neko skladno celoto oziroma 
soglasje. 
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1.1 KAJ OBDAVČUJE DDV 

DDV obdavčuje vsako dobavo blaga in storitev, ki jo za plačilo opravi davčni zavezanec s 
svojo dejavnostjo v Sloveniji. Prav tako sta z DDV obdavčena tudi vsaka pridobitev blaga iz 
EU in uvoz blaga v Slovenijo. Takemu prometu pravimo obdavčljivi promet , ki je lahko na 
eni strani obdavčen, na drugi pa oproščen obračuna DDV. V tem drugem primeru je promet 
brez obveznosti za obračun DDV. 

Pri DDV sta glavni dve vrsti oprostitev (Splošno o DDV, 2005, str. 17; Stanovnik, 2004, str. 
103): 

• Na eni strani so to prave oprostitve, za katere je značilno, da davčni zavezanec ne 
izgubi pravice do poračuna vstopnega DDV. 0-odstotna stopnja DDV je primer prave 
oprostitve in v tem primeru ima davčni zavezanec pravico do odbitka vstopnega DDV, 
ki se lahko uporablja pri izvozu blaga v tretjo državo ali tretje ozemlje in dobavi blaga 
znotraj Skupnosti. 

• Na drugi strani so neprave oprostitve, pri katerih davčni zavezanec izgubi pravico do 
poračuna vstopnega DDV. Primer neprave oprostitve je izvzetje. Taka oprostitev se 
lahko uporablja v bankah in zavarovalnicah, saj so to podjetja, kjer je težko operativno 
določiti davčno osnovo, ki bi bila konsistentna z veljavnim sistemom. Iz sistema DDV 
so prav tako izvzeta majhna podjetja (to so podjetja z majhnim bruto prometom) ter 
dejavnosti, ki prebivalstvo oskrbujejo z meritornimi dobrinami, in sicer z dobrinami 
posebnega družbenega pomena. V tem primeru so to šolske, zdravstvene, 
izobraževalne in kulturne inštitucije. 

1.2 ŠESTA DIREKTIVA SVETA 

S prvo direktivo, ki je bila izdana 11. aprila 1967, je prišlo do poenotenja DDV, med tistimi, 
ki so sledile, je postala najpomembnejša šesta (77/388/EGS z dne 17. maja 1977). To je 
temeljni predpis na področju DDV, ki določa temeljna načela obdavčevanja z DDV. V tej 
direktivi najdemo, kaj se obdavčuje z DDV, osnove za njegovo obdavčitev, kraj in čas 
nastanka obveznosti, davčne oprostitve, odbitke itn. Njen namen je poenotenje tega davka, 
vendar pa posameznim državam dopušča, da lahko nekatera področja urejajo po svoje, kar 
pomeni, da lahko uveljavljajo posebne rešitve. To je izjemno pomembno v predhodnem 
obdobju, ko lahko države ohranijo in uveljavljajo svoje posebnosti pri obdavčevanju. Enako 
velja za slovenski zakon. V nekaterih primerih je popolnoma usklajen s 6. direktivo, za 
nekatera področja pa predpisuje svoje rešitve. Ne nazadnje 6. direktiva tudi ne ureja vseh 
področij, temveč je njihova uredba zapisana v drugih direktivah (Direktiva Sveta 
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2006/112/ES, str. 1; Zadnik, 2003, str. 3-4). 

Kot sem že omenila, Slovenija pri obračunavanju DDV upošteva 6. direktivo, kar je 
poudarjeno tudi v prvem odstavku 1. člena ZDDV-1 2006, ki se glasi takole: 

»S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka na dodano vrednost (v 

nadaljnjem besedilu: DDV) na ozemlju Republike Slovenije v skladu s Šesto direktivo Sveta 

77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih-

Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL L št. 145 z dne 13. 

junija 1977, str. 1, z vsemi spremembami)« (Zalokar, 2004, str. 20). 

2 NEKATERI POJMI IN POIMENOVANJA, POVEZANA Z               
DDV 

2.1 DEFINICIJA DAV ČNEGA ZAVEZANCA OZIROMA PLAČNIKA ZA 
DDV 

ZDDV-1 opredeljuje davčnega zavezanca (angl. taxable person) kot vsako osebo (pravno ali 
fizično), ki kjerkoli neodvisno (samostojno) opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost, ne 
glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti. Pri tem ni pomembno, ali je oseba vpisana 
v sodni register oziroma drug ustrezen register ali predpisano evidenco. Ekonomska dejavnost 
obsega vsako proizvodno, predelovalno, trgovsko in storitveno dejavnost, vključno z 
rudarsko, kmetijsko in poklicno dejavnostjo. Prav tako obsega tudi izkoriščanje premoženja in 
premoženjskih pravic, če je namenjeno trajnemu doseganju dohodka (ZDDV-1, 2006, 1. in 2. 
odst. 5. čl.). 

Ekonomska dejavnost se opravlja neodvisno in ta pogoj izključuje zaposlene in druge osebe, 
ki so z delodajalci vezane s pogodbo o zaposlitvi ali kakršnokoli drugo pravno vezjo, ki glede 
nadzora ter navodil v zvezi z delom, načina opravljanja dela, plačila za opravljeno delo in 
drugih odgovornosti delodajalca kažejo na odvisno razmerje med delodajalcem in 
delojemalcem. 

Za davčne zavezance se poleg že predhodno naštetih oseb štejejo tudi vse osebe, ki 
priložnostno dobavijo novo prevozno sredstvo, ki ga kupcu odpošlje ali odpelje prodajalec ali 
kupec ali druga oseba za njun račun na ozemlje Skupnosti3 (ZDDV-1, 2006, 3. odst. 5. čl.). 

                                                 
3 »Skupnost« je ozemlje držav članic in ozemlje Skupnosti, ki je kot tako definirano v predpisih Evropskih 
skupnosti. Drugače lahko temu rečemo tudi »ozemlje države članice« oziroma »država članica«. 
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Državni organi in organizacije, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe javnega prava se 
štejejo za davčne zavezance v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravljajo kot 
organi oblasti (tudi če pobirajo takse, prispevke in druge dajatve ter plačila v zvezi s temi 
dejavnostmi) le, če bi njihova obravnava, kot da niso davčni zavezanci, povzročila znatno 
izkrivljanje konkurence (ZDDV-1, 2006, 5. odst. 5. čl.). 

Plačnik davka je davčni zavezanec, oseba, ki opravi promet blaga ali storitev, od katerih se 
obračunava DDV. Če zavezanec v Republiki Sloveniji nima sedeža, je plačnik DDV njegov 
davčni zastopnik oziroma prejemnik blaga ali storitev, če davčni zavezanec ne imenuje 
svojega zastopnika. Plačnik je tudi oseba, ki na računu izkaže DDV, vendar pa ga po zakonu 
ne bi smela izkazati. Kadar govorimo o uvozu, je plačnik carinski dolžnik, ki je določen po 
carinskih predpisih, oziroma prejemnik uvoženega blaga. 

2.1.1 Mali davčni zavezanec 

Ob vstopu Slovenije v EU je davčni zavezanec, ki je vključen v sistem obračunavanja in 
plačevanja DDV, identificiran za namene DDV. To pomeni, da posluje z identifikacijsko 
številko za DDV ter je dolžan obračunavati in plačevati DDV ter voditi davčne evidence za 
DDV na način, ki ga določa ZDDV-1. 

V nasprotju z identificiranim davčnim zavezancem mali davčni zavezanec (angl. small trader) 
nima identifikacijske številke, saj po ZDDV-1 ne dosega limita za vstop v sistem DDV. Ker 
vanj ni vključen, na svojih izdanih računih za opravljen promet ne sme obračunavati DDV. 
Na neki način tako mali davčni zavezanec sploh »ni davčni zavezanec«, ker pa davčne pogoje 
le deloma izpolnjuje, se je slovenska zakonodaja odločila in takega davčnega zavezanca 
poimenovala mali davčni zavezanec.  

Med male davčne zavezance prištevamo (Špes, 2008, str. 240): 

• Davčne zavezance, ki v zadnjih 12 mesecih niso presegli oziroma ni verjetno, da bodo 
presegli znesek 25.000 € obdavčljivega prometa, in se prav tako niso prostovoljno 
odločili za obdavčitev. 

• Davčne zavezance, predstavnike gospodinjstva, ki dobavljajo blago in storitve v 
osnovni kmetijski in osnovni gozdarski dejavnosti, in sicer do višine 7.500 € skupnega 
dohodka te dejavnosti v kmečkem gospodinjstvu za zadnje koledarsko leto. To 
pomeni, da skupni katastrski dohodek vseh članov njegovega gospodinjstva ne sme 
presegati 7.500 € za zadnje koledarsko leto. Če skupni katastrski dohodek ne presega 
navedene meje, ima davčni zavezanec, ki se ukvarja s kmetijstvom oziroma 
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gozdarstvom ter izdelke prodaja identificiranim davčnim zavezancem, pravico do 
pavšalnega nadomestila DDV. Tako lahko kmetje (člani kmečkega gospodinjstva) 
izkoristijo pravico do 4-odstotnega pavšalnega nadomestila, ki se prizna kot pravica 
do odbitka DDV. 

Pri tem je pomembno poudariti, da mali davčni zavezanec nima pravice do odbitka DDV, 
prav tako pa ga ne sme izkazovati na izdanih računih. Kljub temu se lahko, ne glede na višino 
opravljenega prometa oziroma katastrskega dohodka, prostovoljno vključi v sistem DDV. 
Svojo izbiro mora vnaprej priglasiti pristojnemu davčnemu uradu in jo mora uporabljati 
najmanj 60 mesecev (Splošna pojasnila o DDV, 2008, www.oktagon.si). 

2.1.2 Tipi čni, netipični davčni zavezanci4 

Kot sem omenila že v prejšnji točki, je davčni zavezanec, ki je vključen v sistem 
obračunavanja in plačevanja DDV, identificiran za namene DDV, kar pomeni, da gre za 
»tipičnega« davčnega zavezanca. To pomeni, da posluje z identifikacijsko številko za DDV 
ter je dolžan obračunavati in plačevati DDV ter voditi davčne evidence za DDV na način, 
določen z ZDDV-1. 

Za netipične davčne zavezance je značilno, da si morajo pridobiti identifikacijsko številko 
zaradi pridobitve blaga znotraj Skupnosti, in sicer v vrednosti nad 10.000 €, ali pa se odločijo, 
da bodo pridobili identifikacijsko številko prostovoljno zaradi obračunavanja DDV pri 
pridobitvi blaga znotraj Skupnosti. 

Netipični davčni zavezanci obračunavajo DDV samo ob pridobitvi blaga znotraj Skupnosti. 
Pri opravljanju prometa blaga ali storitev DDV ne obračunavajo, prav tako nimajo pravice do 
odbitka vstopnega DDV (izjeme so nova prevozna sredstva skladno z določili ZDDV-1). 
Primer novega prevoznega sredstva skladno z določili ZDDV-1 je podan spodaj. 

Primer 1:  

»Fizična oseba, rezident Republike Slovenije, je prodala 2 meseca star osebni avtomobil s 
prevoženimi 3.000 kilometri fizični osebi v Avstrijo (opravljena je bila tudi dobava osebnega 
vozila v Avstrijo). Osebno vozilo se šteje za novo prevozno sredstvo skladno z določilom 
tretjega odstavka 4. člena ZDDV-1, fizična oseba pa se šteje za davčnega zavezanca, ki 
občasno dobavi novo prevozno sredstvo« (Špes, 2008, str. 26). 

                                                 
4 Izraza tipični, netipični davčni zavezanec ni mogoče zaslediti v ZDDV-1 in sta v tem primeru uporabljena 
zaradi lažjega razločevanja različnih vrst davčnih zavezancev za namene izvajanja ZDDV-1. 



 7  

Med netipične davčne zavezance lahko štejemo tudi (Špes, 2008, str. 25; DURS, 2007, str. 9): 

• kmete pavšaliste; 

• male davčne zavezance ter 

• pravne osebe, ki niso davčni zavezanci; to so državni organi, organizacije, organi 
lokalnih skupnosti in tudi druge osebe javnega prava, kadar opravljajo dejavnosti ali 
transakcije, vendar kot organi oblasti, tudi če pobirajo takse, prispevke in druge 
dajatve ter plačila v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami. 

2.1.3 Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV 

V nasprotju z malimi davčnimi zavezanci so to osebe, ki so se dolžne prijaviti in identificirati 
za namene DDV, saj so v zadnjih 12 mesecih oziroma bodo v naslednjih 12 mesecih presegle 
25.000 € obdavčljivega prometa. Ker so take osebe dolžne obračunavati DDV pri opravljanju 
dejavnosti, imajo hkrati tudi pravico do odbitka vstopnega DDV. 

2.1.4 Davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Skupnosti 

123. člen ZDDV-1 (2006) določa, da je davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Skupnosti, 
oseba, ki nima niti sedeža niti stalne poslovne enote znotraj Skupnosti. Poleg tega ta oseba ni 
kakorkoli drugače zavezana k identifikaciji za namene DDV. Taka oseba opravlja elektronske 
storitve osebam, ki niso davčni zavezanci, znotraj Skupnosti. 

2.1.5 Davčni zavezanec-izvoznik 

Davčni zavezanec-izvoznik se identificira za namene DDV; njegova struktura prometa blaga 
in storitev predstavlja predvsem izvoz blaga (v tretje države in tretja ozemlja) ter dobave 
blaga znotraj Skupnosti (gre za dobave blaga v druge države članice). Davčnemu zavezancu 
je namreč podeljen »status« izvoznika, saj je lahko s tem ob presežku vstopnega DDV nad 
izstopnim DDV upravičen do hitrejšega vračila ustvarjenega presežka oziroma razlike DDV 
skladno z določili ZDDV-1. Po ZDDV-1 se taki osebi na njeno zahtevo presežek DDV vrne v 
30 dneh, seveda po predložitvi obračuna DDV (Špes, 2008, str. 26; ZDDV-1, 2006, 3. odst. 
73. čl.). 
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2.1.6 Davčni zavezanec, ki občasno dobavi novo prevozno sredstvo 

Davčni zavezanec, ki občasno dobavi novo prevozno sredstvo, je lahko kdorkoli, in sicer mali 
davčni zavezanec oziroma drugi netipični davčni zavezanec, lahko je tudi vsaka fizična oseba, 
ki opravi oproščene dobave novih prevoznih sredstev znotraj Skupnosti. Torej so v tem 
primeru plačila DDV oproščene dobave novih prevoznih sredstev, ki jih odpošlje prodajalec 
ali kupec ali druga oseba za njun račun z ozemlja Skupnosti v drugo državo članico, vendar 
pod pogojem, da se opravijo davčnim zavezancem ali pravnim osebam, ki pa niso davčni 
zavezanci in katerih pridobitev blaga znotraj Skupnosti ni predmet DDV. Lahko je to tudi 
druga oseba, ki ni davčni zavezanec (ZDDV-1, 2006, 2. odst. 46. čl.). 

2.1.7 Davčni zastopnik 

Za vsak promet, ki se opravi v Sloveniji, je značilno, da se od njega obračunava slovenski 
DDV in pri tem ni pomembno, ali ta promet opravi domača ali tuja oseba. Pri tem 
obračunavanje DDV ni preprosto, zato predpisi o DDV omogočajo tujim osebam imenovati 
davčne zastopnike, da slovenski DDV obračunavajo v njihovem imenu in za njihov račun. 
Tuje osebe so tako tiste osebe, ki imajo sedež ali stalno prebivališče v EU ali v tretjih državah 
oziroma na tretjih ozemljih. To pomeni, da si oseba, ki nima sedeža v Sloveniji, z izbiro 
slovenskega davčnega zastopnika pridobi slovensko identifikacijsko številko za namene 
DDV. 

Tako je davčni zastopnik lahko imenovan, ko davčni zavezanec nima sedeža v Sloveniji in 
le-ta po predpisih ni dolžan ustanoviti podružnice, vendar izpolnjuje pogoje za identifikacijo 
za namene DDV. V tem primeru bo imenovani davčni zastopnik v imenu davčnega zavezanca 
izpolnjeval obveznosti za obračun DDV. Davčni zastopnik je lahko pravna ali fizična oseba, 
ki: 

• ima sedež oziroma stalno bivališče v Sloveniji, 

• je identificirana za namene DDV v Sloveniji ter 

• opravlja obdavčljivo dejavnost. 

Kljub temu davčni zastopnik ne more biti podružnica tuje osebe, kar pomeni, da ne more 
postati enota, ki bi bila organizacijsko ločena od glavnega sedeža delovne organizacije, s 
precej samostojnim delovanjem. 
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Davčni zastopnik je zadolžen za posredovanje obveznosti za obračun DDV za tistega 
davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Sloveniji. Zanj izpolnjuje obveznosti in na podlagi tega 
uveljavlja pravice, kar pomeni, da sestavlja in predlaga obračune DDV, plačuje DDV, vlaga 
zahtevke za vračilo odbitka DDV itd. Pri tem mora davčni zavezanec, ki nima sedeža v 
Sloveniji, davčnemu zastopniku posredovati po en izvod izdanih računov, saj jih davčni 
zastopnik potrebuje za izpolnjevanje obveznosti za obračun DDV. Na računih morajo biti 
poleg predpisanih podatkov navedeni tudi ime, naslov in identifikacijska številka davčnega 
zastopnika. 

Lahko se zgodi, da je davčni zastopnik imenovan ne le enkrat, kar pomeni, da ga imenuje več 
davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji. V takem primeru mora davčni zastopnik 
davčnemu organu predlagati obračune DDV in za vsakega davčnega zavezanca posebej 
izpolnjevati obveznosti za DDV. Po zakonu, ki ureja davčni postopek, lahko davčni organ od 
davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Sloveniji, zahteva predložitev ustreznega instrumenta 
zavarovanja plačila davčne obveznosti. Tako lahko davčni organ sprejme instrument 
zavarovanja plačila davčne obveznosti tudi od davčnega zastopnika, vendar pod pogojem, da 
ima za tako predložitev davčni zastopnik pooblastilo davčnega zavezanca, ki nima sedeža v 
Sloveniji. 

Če davčni organ ugotovi, da davčni zastopnik ne izpolnjuje obveznosti za obračun DDV, mu 
lahko prepove nadaljnje zastopanje (Prislan & Zalokar, 2005, str. 312). 

V nadaljevanju bom prikazala resnični primer slovenskega davčnega zastopnika s sedežem v 
Sloveniji, ki za norveško podjetje vodi davčne evidence in sestavlja obračune DDV na 
obrazcu DDV-o, ki jih nato predloži davčni upravi. 

Ker je za vsak promet, ki se opravi v Sloveniji, značilno, da se od njega obračunava slovenski 
DDV in tako obračunavanje ni enostavno, je moralo norveško podjetje (v nadaljevanju 
podjetje A) imenovati davčnega zastopnika, ki ima sedež na slovenskem ozemlju (v 
nadaljevanju podjetje B), saj podjetje A prodaja in kupuje izdelke od slovenskega podjetja. 
Vendar to podjetje ni njegov davčni zastopnik, zato ga bom v tem primeru imenovala podjetje 
C. Z imenovanjem davčnega zastopnika si je podjetje A pridobilo identifikacijsko številko s 
predpono SI, kar pomeni, da mora biti na vseh računih navedena ta številka, poleg tega pa tudi 
naslov davčnega zastopnika. Podjetje A, ki je globalni oskrbovalec z aluminijem in izdelki iz 
aluminija, od podjetja C, ki je v tem primeru tovarna glinice in aluminija, kupuje aluminijaste 
»ingote« (šibike), ki jih nato slovenski špediter odpelje do kupcev v Italijo, Avstrijo ter v San 
Marino in Švico, ki nista državi Skupnosti. Podjetje A prevoz špediterju plača takoj, vendar 
pa v primerih, ko se blago prevaža z vlakom ali ladjo, podjetje C izda dva računa podjetju A – 
enega za prevoz blaga, drugega za blago. Poleg tega podjetje A od njegovih kupcev, ki pa 
niso v državah Skupnosti (npr. država San Marino), kupuje ostanke aluminija, ki jih nato 



 10  

slovenski špediter prevaža v podjetje C. Ti predelani ostanki potujejo nazaj v San Marino. Za 
prevoz blaga poskrbi slovenski špediter, ki mu prevoz plača podjetje A. Podjetje A prav tako 
od podjetja C kupuje zlitine, narejene iz aluminija in glinice, ki jih nato prodaja kupcem 
znotraj EU. Ker so ti izdelki oziroma primesi narejeni po kupčevem okusu in njegovi 
specifikaciji, podjetje A podjetju C pošlje vse podatke o kupcu. Podjetje C izdela blago, 
organizira prevoz tega blaga in prav tako izda račune, ki jih nato odpošlje podjetju A. To 
podjetje na podlagi prejetega računa izda duplikat, ki ga dostavi slovenskemu davčnemu 
zastopniku. Ker gre v tem primeru za dobave blaga znotraj Skupnosti, mora račun vsebovati 
tudi dokument (CMR)5, ki dokazuje prevoz blaga. Le-tega podjetje B pridobi od podjetja C. 

Podjetje B za račun podjetja A uporablja naslednje knjige za evidentiranje poslovnih 
dogodkov za namene DDV: 

• knjigo izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti, ker je dobava opravljena 
kupcu, ki je identificiran za namene DDV v drugi državi članici (tako blago je 
oproščeno plačila DDV, vendar je treba računu predložiti dokument, ki dokazuje 
prevoz blaga – CMR, CIM6); 

• rekapitulacijsko poročilo, ki je vezano na knjigo izdanih računov za dobave blaga 
znotraj Skupnosti, saj se mora to poročilo predložiti vsake tri mesece in velja za 
oproščene dobave blaga znotraj Skupnosti; le-tega izpolnjujejo samo davčni 
zavezanci, ki so identificirani za namene DDV, in kot sem že predhodno omenila, gre 
za dobave blaga davčnim zavezancem, identificiranim za namene DDV v drugi državi 
članici; 

• knjigo prejetih računov za pridobitve blaga znotraj Skupnosti, v katero se vpisujejo 
samo prejeti računi za pridobitve blaga znotraj Skupnosti, od katerih pa je pridobitelj 
dolžan obračunati DDV po sistemu samoobdavčitve; tako podjetje B ob vnosu takega 
računa v davčno knjigo obračuna še 20-odstotni DDV; 

• knjigo prejetih računov, v katero davčni zastopnik (podjetje B) knjiži račune, ki jih je 
izdalo podjetje C (računi se nanašajo na blago); v omenjeni knjigi je mogoče najti tudi 
račune, ki jih je izdal davčni zastopnik, saj podjetje B mesečno bremeni podjetje A za 
vodenje evidenc in ostalih storitev; 

                                                 
5 Konvencija o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (fran. Convention relative au contrat de Transport 
international des Marhandises par route, CMR) je konvencija Organizacije združenih narodov, ki ureja področje 
mednarodnih prevozov blaga v cestnem prometu 
6 Enotna pravila o pogodbi v mednarodnem železniškem prevozu blaga (angl. Uniform Rules concerning the 
Contract of International Carriage of Goods by Rail, CIM). To je dokument, ki dokazuje prevoz blaga z vlakom. 
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• knjigo izdanih računov, v kateri so računi za opravljen prevoz blaga, ki ga je 
organiziralo podjetje C; ter ne nazadnje 

• obrazec DDV-o. 

V prihodnje bo podjetje B začelo voditi tudi knjigo o uvozu blaga iz San Marina (posebna 
evidenca o uvozu blaga), kar v prvotno pogodbo, ki je bila sklenjena leta 2005, ni bilo 
vključeno, pri čemer bo treba poleg računa imeti še enotno upravno listino (EUL), ki bo 
dokazovala, da je blago prestopilo mejo. 

2.2  KRAJ OBDAVČITVE 

2.2.1 Kraj dobave blaga 

Pri dobavi blaga brez prevoza, torej če se blago ne odpošilja ali prevaža, se za kraj dobave 
šteje kraj, kjer se v tistem trenutku, ko je bila storjena dobava, blago nahaja. S tem ko se 
opravi dobava blaga, se prenese pravica do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi prejemniku 
blaga, kot da bi bil prejemnik lastnik blaga (ZDDV-1, 2006, 19. čl.). 

Primer 2: 

»Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, je v svoji maloprodajni enoti v 
Sloveniji prodal fizični osebi, rezidentu Nemčije, trgovsko blago. Kraj opravljene dobave 
blaga (brez prevoza) je Slovenija« (Špes, 2008, str. 55). 

Primer 3: 

»Slovenski davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, je v Nemčiji prodal 
fizični osebi, rezidentu Republike Slovenije, trgovsko blago. Kraj opravljene dobave blaga 
(brez prevoza) je Nemčija« (Špes, 2008, str. 56). 

Kadar gre za dobavo blaga s prevozom, se za kraj dobave blaga šteje kraj, kjer se blago 
nahaja, ko se začne odpošiljanje ali prevoz blaga prejemniku. Vendar je treba pri tem omeniti 
načeli namembne države in države porekla blaga. Načelo namembne države pomeni, da se 
DDV obračuna in tudi plača v državi, kjer se odpošiljanje ali prevoz blaga konča, načelo 
države porekla blaga pa, da se DDV obračuna in plača v državi, kjer se blago nahaja, ko se 
začne odpošiljanje ali prevoz blaga (Špes, 2008, str. 58). 
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Pri dobavah blaga s prevozom se načelo namembne države7 uporablja v naslednjih primerih 
(Špes, 2008, str. 58–59): 

• ko sta tako kupec kot prodajalec identificirana za namene DDV v različnih državah 
članicah in poteka dobava blaga med davčnimi zavezanci znotraj Skupnosti; 

• pri dobavah »netipičnim« davčnim zavezancem, ki se prav tako identificirajo z 
identifikacijsko številko za DDV; 

• pri pošiljčnih poslih (prodaji na daljavo, to je dobava blaga končnim potrošnikom po 
pošti, železnici ipd., brez neposrednega stika s kupci), in sicer osebam, ki niso davčni 
zavezanci (fizične osebe-končni potrošniki), ter netipičnim davčnim zavezancem 
(kmet pavšalist, mali davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec), 
katerih pridobitve blaga znotraj Skupnosti niso predmet DDV, vrednost dobav pa 
presega mejno vrednost 35.000 € (v Sloveniji) (več o pošiljčnih poslih bom napisala v 
delu o intrakomunitarni dobavi blaga); 

• pri dobavi novih prevoznih sredstev, ne glede na to, kdo sta kupec in prodajalec; 

• pri dobavi trošarinskih izdelkov8; 

• kadar govorimo o uvozu blaga iz tretje države ali iz tretjih ozemelj; 

• ne nazadnje pa tudi takrat, kadar blago, ki ga odpošlje ali prevaža dobavitelj, kupec ali 
druga oseba, ta oseba blago tudi instalira ali montira za njegov račun, s poskusnim 
zagonom ali brez njega. 

Načelu namembne države je nasprotno načelo države porekla blaga9, kar pomeni, da se kot 
kraj opravljanja prometa blaga šteje kraj, kjer se blago nahaja, ko se odpošiljanje ali prevoz 
blaga začne. Načelo države porekla blaga se uporablja v naslednjih primerih: 

• pri prodaji blaga končnemu potrošniku v državi porekla (v tem primeru ne gre za 
pošiljčne posle, saj prevoz organizira kupec-končni potrošnik, če blago odpelje iz 

                                                 
7 Poleg načela namembne države se lahko uporabljajo tudi naslednji izrazi: načelo destinacije in načelo države 
uvoznice. 
8 Med trošarinske izdelke sodijo alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki ter energenti in električna energija. 
9 Načelu države porekla blaga lahko rečemo tudi država odhoda, država nakupa in država izvora blaga. 
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države porekla, lahko pa je blago tudi uporabljeno, in sicer v državi porekla, vendar pa 
med obema dogodkoma prodajalec nima nadzora oziroma evidence); 

• pri dobavah »netipičnim« davčnim zavezancem, ki se nasprotno od načela namembne 
države ne identificirajo z identifikacijsko številko druge države članice (tako kot v 
zgoraj opisanem primeru tudi tukaj ne gre za pošiljčne posle); 

• pri pošiljčnih poslih oziroma dobavah končnim potrošnikom, ki se ne identificirajo z 
identifikacijsko številko, in prav tako vrednost dobav ne presega mejno vrednost 
35.000 € v Sloveniji oziroma mejno vrednost, določeno v drugih državah članicah. 

Izbira, katero načelo bomo uporabili za določitev kraja dobave blaga znotraj Skupnosti, je 
poleg že omenjenih posebnosti odvisna tudi od tega, kdo je kupec blaga, katero blago je bilo 
dobavljeno ter ali je bilo blago odpremljeno oziroma odpeljano v drugo državo članico in kdo 
je ta prevoz opravil (Špes, 2008, str. 59). 

Primer 4: 

»Slovenski davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, je opravil po pošti 
dobavo (prodajo) časopisa fizičnim osebam v Nemčijo, kjer je v tekočem koledarskem letu 
presegel mejno vrednost dobav, določeno v Nemčiji. 10 Slovenski davčni zavezanec mora 
pridobiti nemško identifikacijsko številko in od dobavljenih časopisov v Nemčiji obračunati 
in plačati nemški DDV.« 

»Kraj obdavčljivih transakcij oziroma kraj dobave blaga s prevozom je Nemčija (kamor je 
bilo blago dobavljeno), slovenski davčni zavezanec ne bo obračunal slovenskega DDV, od 
vrednosti izvršenih dobav bo moral obračunati in plačati nemški DDV. V tem primeru se 
glede določitve kraja obdavčljive transakcije uporabi načelo namembne države« (Špes, 2008, 
str. 60). 

Primer 5: 

»Slovenski davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, je opravil dobavo 
blaga italijanskemu malemu davčnemu zavezancu, ki se ni identificiral z identifikacijsko 
številko za namene DDV v Italiji, vrednost dobav blaga s prevozom ni presegla mejne 
vrednosti glede opredelitve kraja dobave blaga v Italiji.11« 

                                                 
10 V Nemčiji znaša ta znesek 100.000 €. 
11 V Italiji znaša ta znesek 27.880 €. 
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»Kraj obdavčljivih transakcij oziroma dobave blaga s prevozom je Slovenija, slovenski 
davčni zavezanec bo obračunal slovenski DDV. V tem primeru se glede določitve kraja 
obdavčljive transakcije uporabi načelo porekla blaga« (Špes, 2008, str. 60). 

Primer 6: 

»Slovenski davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, je opravil dobavo in 
montažo blaga v Nemčiji kupcu blaga iz Belgije. Ne glede na to, kdo je kupec blaga in 
kolikšna je vrednost blaga, se šteje, da je kraj obdavčljive transakcije oziroma kraj dobave 
blaga s prevozom v tem primeru Nemčija. Slovenski davčni zavezanec mora pridobiti nemško 
identifikacijsko številko in od dobavljenega ter montiranega blaga v Nemčiji obračunati in 
plačati nemški DDV.« 

»V tem primeru se glede določitve kraja obdavčljive transakcije uporabi načelo namembne 
države, in sicer je kraj dobave blaga tam, kjer je bilo blago inštalirano ali montirano« (Špes, 
2008, str. 61). 

Pri dobavi blaga na krovu plovila, zrakoplova ali na vlaku pri prevozu potnikov znotraj 
Skupnosti se za kraj dobave blaga šteje kraj, kjer se prevoz potnikov začne (ZDDV-1, 2006, 
21. čl.). 

Pri dobavi zemeljskega plina ali električne energije po distribucijskih sistemih (plinovodi in 
električna omrežja) se kot kraj dobave blaga šteje kraj, kjer ima davčni zavezanec 
preprodajalec12 (kupec) sedež ali stalno poslovno enoto, oziroma če takega kraja ni, se za kraj 
dobave blaga šteje kraj, kjer ima kupec stalno prebivališče ali običajno prebiva. Kot kraj 
dobave blaga se lahko šteje tudi kraj, kjer naročnik13 dejansko rabi plin ali električno energijo 
oziroma ju tudi porabi (ZDDV-1, 2006, 1. odst., 22. čl.).  

Primer 7: 

»Slovenski davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, vrši prodajo 
električne energije po električnem distribucijskem omrežju davčnemu zavezancu-
preprodajalcu s sedežem v Avstriji. Kraj opravljene dobave električne energije je Avstrija, 
slovenski prodajalec ne obračuna slovenskega DDV« (Špes, 2008, str. 63). 

                                                 
12 Preprodajalec je davčni zavezanec, čigar osnovna dejavnost v zvezi z nabavami plina in električne energije je 
preprodaja takega blaga ter čigar lastna poraba tega blaga je zanemarljiva (ZDDV-1, 2006, 2. odst. 22. čl.). 
13 Iz tega pomena je izvzet preprodajalec. 
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Primer 8: 

»Slovenski davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, vrši prodajo 
električne energije po električnem distribucijskem omrežju tako davčnim zavezancem-
preprodajalcem s sedežem v Sloveniji kot končnim potrošnikom v Sloveniji, ki porabijo 
navedeno energijo v Sloveniji. Kraj opravljene dobave električne energije je Slovenija, 
slovenski prodajalec obračuna slovenski DDV« (Špes, 2008, str. 63). 

2.2.2 Kraj pridobitve blaga znotraj Skupnosti 

Pri pridobitvi blaga znotraj Skupnosti se za kraj pridobitve šteje kraj, kjer se blago nahaja, ko 
se konča odpošiljanje ali prevoz osebi, ki ga je nabavila, in le-to velja za osnovno načelo 23. 
člena ZDDV-1 (2006). Če se davčni zavezanec (prejemnik blaga) identificira z 
identifikacijsko številko druge države članice, ki ni enaka članici, kjer se odpošiljanje konča, 
se kot kraj opravljanja pridobitve blaga znotraj Skupnosti upošteva država članica, ki je 
davčnemu zavezancu izdala identifikacijsko številko za namene DDV. Načelo namembne 
države se prav tako upošteva, ko prejemnik blaga dokaže, da je bilo blago obdavčeno v državi 
članici, kjer se blago nahaja, ko se je končalo odpošiljanje ali prevoz blaga. Torej, če se blago 
obdavči v državi članici, kjer je pridobitelj dobil izdano identifikacijsko številko za namene 
DDV, kasneje pa se to blago obdavči v državi članici, kjer se odpošiljanje in prevoz blaga 
končata, se davčna osnova ustrezno zmanjša v državi članici, ki je pridobitelju blaga izdala 
identifikacijsko številko za namene DDV, pod katero je le-ta opravil pridobitev. S to določbo 
je tako onemogočeno dvojno obdavčevanje ene transakcije. Kljub napisanemu, da je kraj 
opravljanja pridobitve v državi članici, kjer se odpošiljanje ali prevoz konča, mora pridobitelj 
blaga dokazati, da je bila pridobitev opravljena za namene dobav na ozemlje druge države 
članice drugemu davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV, ki se šteje za 
plačnika DDV. Ne nazadnje pa mora pridobitelj blaga dokazati, da je izpolnil vse obveznosti s 
predložitvijo rekapitulacijskega oziroma kvartalnega poročila (ZDDV-1, 2006, 23. čl.).  

Primer 9: 

»Slovenski davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, je prodal blago 
davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV v Nemčiji, ki se je v poslu 
identificiral s francosko identifikacijsko številko, blago je bilo odposlano iz Slovenije v 
Nemčijo. Kraj opravljanja pridobitve blaga je Francija« (Špes, 2008, str. 65). 

2.2.3 Kraj opravljanja storitev 

V tem primeru velja kot splošno pravilo, da se za kraj obdavčitve storitev šteje kraj, kjer ima 
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davčni zavezanec, ki storitev opravi, svoj sedež ali stalno poslovno enoto, oziroma kraj, kjer 
ima davčni zavezanec stalno prebivališče, ali kraj, kjer običajno prebiva, vendar slednje velja, 
če kraja s sedežem dejavnosti ali stalne poslovne enote ni. To pravilo se uporabi zmeraj, kadar 
ni možno uporabiti rešitev iz sklopa posebnih pravil določitve kraja opravljanja storitev. Zato 
je treba pri uporabi osnovnega pravila analizirati, kdo je naročnik storitve, ali je izvedena 
storitev opredeljena v posebnih pravilih glede določitve opravljanja storitve ter kje je bila 
storitev izvedena, kar pomeni, kje je bila uporabljena in užita (Špes, 2008, str. 66). 

O storitvah pri prevozu blaga znotraj Skupnosti in prav tako o pomožnih storitvah pri prevozu 
blaga znotraj Skupnosti bom več napisala v tretjem poglavju. 

2.2.4 Kraj uvoza blaga 

Kot kraj uvoza blaga se šteje kraj, kjer je bilo blago vneseno v Skupnost. Za kraj uvoza se 
tako določi država članica, ki ji pripada DDV od uvoza blaga, ki je bilo vneseno v Skupnost iz 
tretjih držav ali s tretjih ozemelj. Pri tem se za opredelitev kraja uvoza blaga uporablja načelo 
namembne države, kjer bo blago dejansko potrošeno. Če je bil ob vnosu blaga v Skupnost iz 
tretjih držav začet eden od odloženih carinskih postopkov (blago dano v začasno hrambo, 
prosto cono ali prosto skladišče, tranzitni postopek, začasni uvoz s popolno oprostitvijo 
carinskih dajatev), se kot kraj uvoza blaga opredeli država članica, kjer se takšen carinski 
postopek zaključi (ZDDV-1, 2006, 31. čl.). 

Primer 10: 

»Nemški davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Nemčiji, je kupil blago na 
Hrvaškem in ga je pripeljal k slovenskemu davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene 
DDV v Sloveniji, kjer je bila izvršena dodelava blaga. Oplemeniteno-dodelano blago je nato 
italijanski davčni zavezanec odpeljal v Italijo. Kraj uvoza blaga je Italija« (Špes, 2008, str. 
85). 

2.3 OBDAVČLJIVI DOGODEK IN NASTANEK DAVČNE OBVEZNOSTI 

Obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna DDV sta tesno povezana, saj obveznost ne more 
nastopiti brez obdavčljivega dogodka. Obveznost obračuna DDV nastopi hkrati z nastankom 
obdavčljivega dogodka ali po izvršenem obdavčljivem dogodku. S tem ko nastane obdavčljivi 
dogodek, so izpolnjeni pravni pogoji za nastanek obračuna DDV, obveznost obračuna DDV 
pa nastane, ko ima davčni organ pravico zahtevati davek od osebe, ki ga je dolžna plačati, 
četudi je plačilo lahko odloženo (ZDDV-1, 2006, 32. čl.). 
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V 33. členu ZDDV-1 (2006) je zapisano, da obdavčljivi dogodek in s tem nastanek obveznosti 
obračuna DDV nastaneta, ko so storitve opravljene oziroma je blago dobavljeno. Rok plačila, 
odlog plačila in kreditiranje dobave na nastanek obveznosti za obračun DDV ne vplivajo. 
Obdavčljivi dogodek nastane le, če je kraj opravljene dobave blaga, opravljanja storitev ali 
pridobitve blaga v Sloveniji. Vendar je pri tem pomembno poudariti, da ta člen ne opredeljuje 
roka, do kdaj mora biti račun izstavljen, temveč rok, do kdaj je treba obračunati DDV oziroma 
kdaj nastopi obračunska obveznost za DDV. Prav tako ta člen ne opredeljuje časovno, kdaj je 
bila dobava blaga opravljena. 

Pri določitvi obdavčljivega dogodka pri pridobitvi blaga znotraj Skupnosti veljajo ista pravila 
kot pri določitvi obdavčljivega dogodka pri dobavi blaga v Sloveniji. Kljub temu lahko 
obdavčljivi dogodek nastane že pred prestopom blaga prek slovenske meje, v odvisnosti od 
dogovorjenih dobavnih pogojev (v povezavi s klavzulami INCOTERMS).14 V zvezi s 
pridobitvijo blaga znotraj Skupnosti 33. člen ZDDV-1 (2006) določa dva roka za nastanek 
obveznosti za obračun DDV, in sicer: 

• 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek; 

• datum izdanega računa, če je bil le-ta izdan osebi, ki je pridobila blago, vendar pod 
pogojem, da je bil račun izdan osebi pred zgoraj omenjenim rokom. 

Primer 11: 

»Davčni zavezanec iz Slovenije, identificiran za namene DDV v Sloveniji, je pridobil (prejel) 
od nemškega davčnega zavezanca, identificiranega za namene DDV v Nemčiji, blago znotraj 
Skupnosti 28. marca 2008. Račun za dobavljeno blago je bil izstavljen s strani dobavitelja 21. 
aprila 2008. Obveznost za obračun DDV nastopi pri slovenskem davčnem zavezancu 15. 
aprila 2008« (Špes, 2008, str. 93). 

Pri uvozu blaga velja osnovno pravilo določitve obračuna DDV takrat, ko je blago uvoženo v 
Skupnost, torej je tako blago sproščeno v prost promet. To pomeni, da nastane obveznost 
obračuna DDV hkrati z nastankom obdavčljivega dogodka (ZDDV-1, 2006, 35. čl.). 

                                                 
14 Gre za paritetne klavzule, ki se uporabljajo na ozemlju Slovenije, ozemlju Skupnosti ali izven ozemlja 
Skupnosti, in sicer v zvezi s prenosom lastništva nad blagom (kdo je plačnik katerih stroškov v povezavi z 
blagom). 
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2.4 UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODBITKA VSTOPNEGA DDV 

Vstopni DDV je znesek, ki je posebej izkazan na računih za dobave blaga in storitev, ki so jih 
davčnemu zavezancu opravili drugi davčni zavezanci. Davčni zavezanec sme od svoje davčne 
obveznosti odbiti vstopni DDV, ki ga je dolžan ali ga je plačal pri nabavah blaga oziroma 
storitev, če je to blago uporabil ali pa ga bo uporabil za namene svojih obdavčenih transakcij. 

Da si davčni zavezanec lahko odbije DDV, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji (Prusnik, 
2007, str. 326): 

• nastati mora obveznost za obračun odbitnega DDV; 

• davčni zavezanec mora prejeti račun v davčnem obdobju, v katerem si odbija DDV; 

• odbitni DDV je davčni zavezanec dolžan plačati ali pa ga je že plačal; 

• kot sem že v zgornjem sestavku omenila, je davčni zavezanec blago oziroma storitve, 
od katerih je bil obračunan odbitni DDV, že ali pa jih še bo uporabil za transakcije, 
obdavčene z DDV, ali druge transakcije, ki prinašajo pravico do odbitka DDV. 

Pri izpolnjevanju teh pogojev je treba omeniti, da je odločitev o izpolnjevanju tretjega in 
četrtega pogoja vsebinska ter tako prepuščena davčnim zavezancem. 

2.4.1 Splošno pravilo 

Po splošnem pravilu velja, da nastane pravica do odbitka DDV v trenutku, ko nastane 
obveznost za obračun DDV, in sicer ko je blago dobavljeno oziroma so storitve opravljene. 
Vendar se ta pravica lahko uveljavi šele v davčnem obdobju, v katerem je davčni zavezanec 
prejel račune za njemu opravljene dobave blaga in storitve oziroma carinske deklaracije za 
uvoženo blago. Uvoznemu carinskemu dokumentu pravimo EUL (enotna upravna listina). 

V nadaljevanju bom na primeru prikazala, kako oziroma kdaj z nastankom obdavčljivega 
dogodka nastaneta tudi obveznost za obračun DDV in posledično pravica do odbitka DDV. 
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Primer 12 (Prusnik, 2007, str. 327): 

»Izvajalec je opravil (dokončal) storitev 17. maja, kupec pa je račun prejel 3. junija.« 

Obdavčljivi dogodek: 17. maj 
Obveznost za obračun DDV: 17. maj 
Prejem računa: 3. junij 
Pravica do odbitka DDV: 3. junij (junijsko obdobje) 

2.4.2 Posebna pravila 

Kadar govorimo o predplačilih, torej ko je plačilo izvršeno, preden je blago dobavljeno ali 
preden so storitve opravljene, nastane obveznost za obračun DDV na dan prejema plačila od 
prejetega zneska. Pravica do odbitka se lahko uveljavi, ko nastane obveznost za obračun, po 
prejemu računa. 

V nadaljevanju bom navedla primer takega pravila. 

Primer 13 (Prusnik, 2007, str. 327): 

»Trgovec je prejel predplačilo za blago 12. aprila. Račun, ki ga je izdal 3. maja, je kupec 
prejel 7. maja. Blago je dobavil 17. maja.« 

Obdavčljivi dogodek: 17. maj 
Prejem predplačila: 12. april 
Izdaja računa: 3. maj 
Obveznost za obračun DDV: 12. april 
Prejem računa: 7. maj 
Pravica do odbitka DDV: 7. maj (majsko obdobje). 

Pri zaporednih dobavah se šteje, da obdavčljivi dogodek nastane po preteku obdobja, na 
katero se nanaša račun, ki je bil izdan za takšno zaporedno dobavo, oziroma, ko se opravi 
plačilo za zaporedno dobavo. Pravica do odbitka se tako uveljavi, ko nastane obveznost za 
obračun, po prejemu računa. V nadaljevanju je opisan tak primer. 

 »Računovodski servis ima z naročnikom pogodbo o vodenju poslovnih knjig. Storitve se 
opravljajo nepretrgoma. Računi zanje se izdajajo mesečno, v 5-ih dneh po koncu meseca, za 
katerega se posamezna storitev zaračuna. Naročnik storitve je račun prejel 7. junija« (Prusnik, 
2007, str. 328. 
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Obdavčljivi dogodek: 31. maj 
Datum izdaje računa: 5. junij 
Obveznost za obračun DDV: 31. maj 
Prejem računa: 7. junij 
Pravica do odbitka DDV: 7. junij (junijsko obdobje) 

3 ZUNANJETRGOVINSKI POSLI 

1. maja 2004 je Slovenija postala članica EU, kjer velja temeljno načelo, da je promet blaga, 
storitev, oseb in kapitala med državami članicami pri trgovanju na skupnem evropskem 
(intrakomunitarnem – znotrajskupnostnem) trgu prost. Pri tem načelu je tako carinski kodeks 
poenotil pravila skupnega (notranjega) evropskega trga. Z vstopom v EU je tudi Slovenija 
postala del tega trga, zato na mejah z državami članicami (Italijo, Avstrijo in Madžarsko) ni 
več carinskega nadzora. Članic EU je 27: 

• od 1. maja 2004 stare članice: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, 
Italija, Irska, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska in 
Velika Britanija ter nove: Slovenija, Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Češka, Slovaška, 
Madžarska, Ciper in Malta; 

• 1. januarja 2008 sta članici EU postali še Bolgarija in Romunija. 

Obračunavanje DDV se je tako v Sloveniji precej spremenilo oziroma zakompliciralo, saj smo 
se seznanili s tremi vrstami prometa blaga in storitev, kjer pa ima vsak promet svojo davčno 
ureditev. Te vrste so: 

• promet blaga in storitev, opravljen na območju Slovenije; 

• promet blaga in storitev, opravljen na ozemlju EU, ter 

• promet blaga in storitev, ki je povezan s kupci in dobavitelji iz tretjih držav in tretjih 
ozemelj. 

Da bo razumevanje tega poglavja bolj jasno, je pri tem pomembno omeniti nekatere pojme, ki 
se pojavljajo v zvezi z zunanjetrgovinskimi posli. 
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Kadar govorimo o dobavi oziroma pridobitvi blaga znotraj Skupnosti, pomeni Skupnost 
ozemlje držav članic, ki je kot tako opredeljeno v zakonodaji evropskih skupnosti. To pomeni, 
da ZDDV-1 ne uporablja »EU«, temveč »Skupnost.« Pri dobavi blaga znotraj Skupnosti gre 
za »izvoz« v države članice EU. »Domače blago« in »carinsko blago« se tako imenujeta 
neskupnostno blago. Za izraz »območje Slovenije« se uporablja izraz ozemlje Slovenije. Ker 
ozemlje držav članic ni enako ozemlju Skupnosti, se za ozemlje držav članic uporablja opis 
ozemlje Skupnosti. Z izrazom ozemlje tretje države se šteje vsako drugo državno ozemlje, 
razen ozemlja Slovenije in Skupnosti. Z izrazom tretje ozemlje se misli na del državnega 
ozemlja države članice, ki ni sestavni del ozemlja EU, in sicer: 

• v Zvezni republiki Nemčiji otok Heligoland in ozemlje Büsingen; 

• v Kraljevini Španiji Ceute, Melille in Kanarsko otočje; 

• v Italijanski republiki Livigno, Campione d'Italia in italijanske vode Luganskega 
jezera; 

• v Francoski republiki čezmorski departmaji15; 

• v Helenski republiki pa gora Atos. 

Treba je omeniti, da o intrakomunitarnem pridobivanju blaga ne govorimo takrat, ko je kraj 
dobave enak kraju pridobitve blaga. To je lahko v naslednjih primerih: 

• ko poteka prodaja blaga oziroma storitev malih podjetnikov; 

• ko se blago inštalira oziroma sestavlja ter 

• pri pošiljčnih poslih (zadnji dve alineji bosta predstavljeni v tem poglavju). 

Za obračun DDV pri prometu s tretjimi ozemlji veljajo ista načela kot pri prometu s tretjimi 
državami in zaradi tega se lahko poenotijo s skupnim imenom tretje države (Zalokar, 2007, 
str. 149–150). 

                                                 
15 Departma je velika upravna enota. 
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SLIKA 1: Prikaz prometa blaga 

 

Vir: N. Zalokar, Zunanjetrgovinski posli, 2007, str. 149. 

V nadaljevanju se bom osredotočila predvsem na intrakomunitarno dobavo in pridobitev 
blaga. 

O znotrajskupnostnem oziroma intrakomunitarnem prometu blaga govorimo, ko so 
transakcije opravljene na ozemlju Skupnosti. Kot je opazno že iz zgornje slike, gre pri tem 
lahko za intrakomunitarno dobavo (dobava blaga davčnemu zavezancu v drugo državo 
članico) ali intrakomunitarno pridobitev (pridobitev blaga od davčnega zavezanca iz druge 
države članice). Kot sem že omenila, so od 1. maja 2004 ukinjene carinske kontrole, ki bi 
potrjevale izvoz blaga oziroma obračunavale DDV pri uvozu blaga, kar pomeni, da sta tako 
obveznost za dokazovanje dobave blaga v drugo državo članico kot tudi obračun DDV pri 
pridobitvi blaga iz druge države članice prenesena na davčne zavezance. Torej imajo davčni 
zavezanci v primerjavi z ostalimi davčnimi zavezanci, ki se ne ukvarjajo z intrakomunitarnim 
prometom, dodatne obveznosti, kar se tiče področja poročanja (Petrič, 2005). 
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3.1 REGISTRACIJA IN NALOGE DAVČNIH ZAVEZANCEV 

Vsi poslovni subjekti, ki so v eni od držav EU že registrirani kot davčni zavezanci za DDV, se 
lahko ukvarjajo z intrakomunitarnim prometom, vendar je pri tem potrebna registracija pri 
domači davčni upravi. Le-ta davčnemu zavezancu izda identifikacijsko številko za DDV (če 
je še nima izdane) in ga tako vnese v bazo davčnih zavezancev, prijavljenih za 
intrakomunitarni promet. Tako morajo države članice pripraviti baze podatkov o 
identifikacijskih številkah za DDV, ki so bile dodeljene davčnim zavezancem, ki sodelujejo v 
intrakomunitarnem prometu. Pri tem ima vlogo tudi pristojni urad vsake države članice, 
katerega naloga je vzdrževanje svoje elektronske baze podatkov, v kateri shranjuje in ureja 
informacije o davčnih zavezancih ter tako pristojnim uradom drugih držav članic omogoča 
dostop do njih. Te baze podatkov se uporabljajo kot osnova za poizvedovalni oziroma 
potrditveni postopek o veljavnosti identifikacijske številke poslovnega partnerja v drugi 
državi. 

Tisti davčni zavezanci, ki sodelujejo v intrakomunitarnem prometu, imajo še nekatere dodatne 
naloge. Sem sodita predvsem ugotavljanje upravičenosti svojih poslovnih partnerjev za 
promet znotraj Skupnosti (potrditveni postopek) in dodatno poročanje davčni upravi, kar 
zadeva kvartalna oziroma rekapitulacijska poročila (Bešlagič, 2003, str. 5-6). 

3.1.1 Potrditveni oziroma poizvedovalni postopek 

Kadar govorimo o potrditvenem postopku, imamo v mislih preverjanje veljavnosti 
identifikacijske številke kupca za DDV, ko se davčni zavezanec iz ene države članice prepriča 
oziroma preveri, ali je njegov kupec za intrakomunitarni promet res registriran davčni 
zavezanec. To je namreč pogoj, da se lahko opravi neobdavčena dobava. Prav tako se lahko 
oprostitev plačila DDV in pravica do odbitka vstopnega DDV davčnemu zavezancu priznata 
le, če je kupec blaga tudi davčni zavezanec, registriran za intrakomunitarni promet. 

Pri preverjanju veljavnosti identifikacijske številke za DDV obstajata dve stopnji 
potrditvenega postopka. Enostavna stopnja (tj. potrditveni postopek na prvi stopnji) samo 
potrjuje veljavnost davčne številke, kar v praksi pomeni, da na primer slovenski davčni 
zavezanec preveri, ali je davčna številka, ki mu jo je posredoval poslovni partner iz druge 
države članice, pravilna oziroma v resnici sploh obstaja. Ta stopnja je namenjena predvsem 
preverjanju starih poslovnih partnerjev, ali se niso le-ti deregistrirali za intrakomunitarni 
promet. Druga stopnja oziroma kvalificiran potrditveni  postopek je primeren, ko se s 
poslovnimi partnerji posluje prvič. V tem primeru se poleg veljavnosti davčne številke preveri 
tudi njeno ujemanje z ostalimi podatki podjetja. To pomeni, da se ustreznost davčne številke 
preveri s firmo in naslovom podjetja (Bešlagič, 2003, str. 6). 
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Potrditev veljavnosti identifikacijske številke za DDV lahko davčni zavezanec opravi po 
telefonu ali telefaksu oziroma zahteva pisno potrditev. To je ena od nalog oddelka za 
mednarodno sodelovanje (CLO), ki na zahtevo davčnega zavezanca v bazi podatkov VIES 
pridobi podatke o veljavnosti identifikacijske številke za DDV in izda potrdilo. Zadnje čase je 
v veljavo stopilo preverjanje številke za DDV po internetu, kar velja tako za prvo kot za drugo 
stopnjo. Preveritev identifikacijske številke za DDV je prikazana na spodnji sliki. 

SLIKA 2: Preveritev identifikacijske številke po spletni strani 

 

Vir: Preveritev identifikacijske številke (http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm; najdeno 26. maja 2008). 

3.1.2 Poročanje davčnih zavezancev 

Davčni zavezanci morajo mesečno oddajati obračune DDV, prav tako tudi davčni zavezanci, 
vključeni v intrakomunitarni promet. Tako prikažejo, koliko nakupov in prodaj je bilo 
opravljenih ter s tem posledično znesek vstopnega DDV (DDV, ki je bil plačan ob nakupu 
blaga ali storitev) in izstopnega DDV (DDV, ki je bil zaračunan kupcem ob prodaji blaga ali 
storitev). Razlika med izstopnim in vstopnim DDV je davčna obveznost davčnega zavezanca, 
ki nastane z obračunom DDV. 
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3.1.2.1 Rekapitulacijsko poročilo 

S tem ko so bile odpravljene carine znotraj ozemlja Skupnosti in kontrole nadzora nad 
davčnimi utajami, morajo tisti davčni zavezanci, ki opravljajo oproščene dobave blaga znotraj 
Skupnosti oziroma prenos blaga v drugo državo članico, kar se šteje identično kot oproščene 
dobave blaga znotraj Skupnosti, izdelovati posebna poročila, in sicer rekapitulacijska 
poročila. Le-ta so s kratico imenovana poročila VIES (angl. Value Added Tax Information 

Exchange System). 

Rekapitulacijska poročila so kvartalna (trimesečna), zato jih je takratni ZDDV od 1. maja 
2004 do 31. decembra 2006 imenoval kar kvartalna poročila. Vanje se vpisujejo zneski 
oproščenih dobav po datumu nastanka obračunske obveznosti in zneski popravkov na osnovi 
datuma prejema obvestila oziroma dokumenta pri pridobitelju blaga. Kadar so opravljene 
oproščene dobave blaga znotraj Skupnosti, je treba pri izpolnjevanju rekapitulacijskega 
poročila upoštevati nekatere lastnosti. Navedena poročila izpolnjujejo samo tisti davčni 
zavezanci, ki so identificirani za namene DDV za dobave blaga in hkrati izvajajo to dobavo 
blaga davčnim zavezancem, identificiranim za namene DDV v drugi državi članici Skupnosti. 
Poleg tega se v poročila vpisujejo skupne vrednosti dobav in popravki vrednosti dobav blaga 
znotraj Skupnosti posameznim davčnim zavezancem, identificiranim za DDV v drugi državi 
članici EU. Prav tako je treba omeniti možnost oddaje rekapitulacijskega poročila v 
elektronski obliki po sistemu eDavki in pravočasnost oddaje. Tako poročilo je namreč treba 
oddati vsako koledarsko trimesečje, in sicer davčnemu organu do 10. dne drugega meseca, ki 
sledi koledarskemu trimesečju. Na drugi strani se v rekapitulacijska poročila ne vpisujeta 
promet blaga, ki je opravljen v Sloveniji, in kakršenkoli promet storitev, ne glede na 
naročnika storitve. Prav tako se v poročila ne vpisujejo dobava blaga kupcem znotraj 
Skupnosti, ki nimajo identifikacijske številke za DDV, ter prenosi blaga v drugo državo 
članico, ko se prenos blaga ne šteje za dobavo blaga za plačilo (Špes, 2008, str. 228). 

3.2 DOBAVA BLAGA ZNOTRAJ SKUPNOSTI (INTRAKOMUNITARNA 
DOBAVA) 

3.2.1 Oprostitve v zvezi z dobavami blaga 

Promet blaga med državami članicami se z vstopom Slovenije v EU (1. maja 2004) ne 
obravnava več kot izvoz oziroma uvoz blaga, ampak kot dobava oziroma pridobitev blaga 
znotraj Skupnosti. Torej gre za tako imenovano intrakomunitarno dobavo in intrakomunitarno 
pridobitev. V tem razdelku se bom osredotočila predvsem na dobavo blaga. 
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Dobava blaga (prej izvoz blaga) se deli na: 

• oproščene dobave, kar pomeni, da gre za dobave, ki ne podležejo obdavčitvi z DDV, 
in 

• obdavčene dobave. 

46. člen ZDDV-1 (2006) določa štiri tematske sklope oproščenih dobav blaga znotraj 
Skupnosti; in sicer gre za oproščene dobave takrat, kadar se uporablja načelo namembne 
države, poleg tega pa je vsem sklopom skupno to, da sta kupec in prodajalec iz različnih držav 
članic Skupnosti ter da tako kraj odpošiljanja in namembna država nista isti državi. 

Oproščene dobave blaga znotraj Skupnosti so v 1. točki 46. člena ZDDV-1 (2006) opredeljene 
kot tiste dobave blaga, ki potujejo16 z ozemlja Slovenije v drugo državo članico ali drugemu 
davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV znotraj Skupnosti, ali pa celo pravni 
osebi, ki ni davčni zavezanec in ki kot taka deluje v tej drugi državi članici. 

Primer 14: 

»Slovenski davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, je opravil dobavo 
(prodajo) blaga iz ozemlja Slovenije nemškemu davčnemu zavezancu, identificiranemu za 
namene DDV v Nemčiji, v Nemčijo. Slovenski davčni zavezanec je opravil dobavo blaga 
znotraj Skupnosti, oproščeno plačila DDV, skladno s 1. točko 46. člena ZDDV-1« (Špes, 
2008, str. 123). 

Naslednja točka tega člena navaja kot oproščene dobave blaga znotraj Skupnosti tudi vse 
dobave novih prevoznih sredstev, prav tako z ozemlja Slovenije v drugo državo članico, ki so 
bila tako odposlana ali odpeljana davčnemu zavezancu, pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, 
fizični osebi, ne glede na to, ali je ta subjekt identificiran za namene DDV (Zalokar, 2007, str. 
163). 

Primer 15: 

»Slovenski davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, je opravil dobavo 
(prodajo) novega kopenskega motornega vozila iz ozemlja Slovenije v Italijo kupcu – fizični 

                                                 
16 Blago je bilo odposlano ali odpeljano. 
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osebi. Slovenski davčni zavezanec je opravil dobavo blaga znotraj Skupnosti, oproščeno 
plačila DDV, skladno z 2. točko 46. člena ZDDV-1« (Špes, 2008, str. 123). 

V 3. točki 46. člena ZDDV-1 (2006) zasledimo, da so oproščene dobave blaga znotraj 
Skupnosti vse dobave trošarinskih izdelkov z ozemlja Slovenije, ki so odposlane ali odpeljane 
v drugo državo članico, in sicer kateremukoli drugemu subjektu iz druge države članice, 
identificiranemu za namene DDV znotraj Skupnosti. Vendar je pomembno poudariti, da mora 
biti takšna dobava evidentirana s spremnim dokumentom, trošarina mora biti plačana v državi 
odpošiljanja in njeno plačilo zavarovano v namembni državi po predpisih, ki urejajo trošarine. 

Primer 16: 

»Slovenski davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, je opravil dobavo 
(prodajo) piva z ozemlja Slovenije nemškemu davčnemu zavezancu, identificiranemu za 
namene DDV v Nemčiji, v Nemčijo. Slovenski davčni zavezanec je opravil dobavo blaga 
znotraj Skupnosti, oproščeno plačila DDV, skladno s 3. točko 46. člena ZDDV-1« (Špes, 
2008, str. 123–124). 

Zadnja točka tega člena pa navaja, da se lahko kot oproščene dobave blaga znotraj Skupnosti 
štejejo tudi prenosi blaga iz 9. člena ZDDV-1 (2006) z ozemlja Slovenije v drugo državo 
članico Skupnosti, vendar pa bi bile le-te oproščene skladno s 46. členom, če bi bile 
opravljene za davčne zavezance. 

Primer 17: 

»Slovenski davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, pošlje računalnik v 
svoje predstavništvo v Avstrijo za potrebe predstavništva. Slovenski davčni zavezanec je 
opravil dobavo blaga znotraj Skupnosti, oproščeno plačila DDV, skladno s 4. točko 46. člena 
ZDDV-1« (Špes, 2008, str. 124). 

Potek oproščene dobave blaga znotraj Skupnosti je treba vedno dokazati, pri čemer se v večini 
primerov uporabljata račun in prevozna listina, iz katere je razvidno, da se nanaša na prevoz 
blaga iz računa. Do vstopa Slovenije v EU je bil izvozni ECL v glavnem tisti dokument, s 
katerim se je dokazoval izvoz in je bil tako posledično izdan račun tujcu za opravljen izvoz 
blaga brez obračunanega slovenskega DDV. Po 1. maju 2004 se namesto tega uporablja 
ustrezna prevozna listina, to je CMR (za cestni prevoz), s katerim se dokazuje prevoz blaga v 
drugo državo članico. Za železniški prevoz velja obrazec CIM, za letalski obrazec AWB, za 
ladijski pa obrazec B/L. Prevoz blaga lahko organizirata tako prodajalec kot kupec blaga, in 
sicer z lastnimi prevoznimi sredstvi, oziroma opravi prevoz blaga druga oseba za njun račun. 
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Če prevoz blaga organizira kupec, se lahko tak prevoz v drugo državo članico izkazuje tudi s 
pisno izjavo o prevozu blaga, ki jo podpiše prevzemnik blaga. Taka izjava mora vsebovati 
vsaj naslednje podatke: 

• ime in naslov dobavitelja, torej davčnega zavezanca, ki je opravil oproščeno dobavo 
blaga znotraj Skupnosti; 

• številko in datum računa za dobavljeno blago; 

• ime, naslov in identifikacijsko številko za DDV kupca; 

• prevozno sredstvo, s katerim je bilo blago odpeljano, prav tako tudi številko 
prometnega dovoljenja; 

• namembni kraj v drugi državi članici ter 

• navedbo, da je kupec oziroma tista oseba, ki je blago znotraj Skupnosti pridobila, 
pripravljena slovenskemu davčnemu organu posredovati kakršnekoli informacije glede 
namembnega kraja tega blaga. 

3.2.2 Dobave blaga, za katere ne velja oprostitev 

47. člen ZDDV-1 (2006) podaja razlago, za katere dobave blaga znotraj Skupnosti ne velja 
oprostitev oziroma katere dobave blaga so izvzete iz oprostitev plačila DDV iz 46. člena 
ZDDV-1 (2006), saj gre lahko v tem primeru za neobdavčljive transakcije ali transakcije, pri 
katerih se obvezno obračuna DDV, in sicer se le-ta obračuna »od ustvarjene razlike v ceni«. 
To opredeljuje na primer posebna ureditev za obdavčljive preprodajalce. 

Oprostitve iz 46. člena ZDDV-1 (2006) ne veljajo za nekatere primere. Ko govorimo o 
dobavah blaga (vključno s trošarinskimi izdelki) znotraj Skupnosti, oprostitve ne veljajo, ko te 
dobave opravijo mali davčni zavezanci in so dobave oproščene plačila DDV po 94. členu 
ZDDV-1 (2006). Po tem členu je davčni zavezanec oproščen obračunavanja DDV, če v 
zadnjih 12 mesecih ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 25.000 € 
obdavčljivega prometa. Prav tako je obračunavanja DDV oproščena tudi dobava blaga in 
storitev v osnovni kmetijski in osnovni gozdarski dejavnosti. Dohodek se ne ugotavlja na 
podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, ne nazadnje pa tudi katastrski dohodek vseh članov 
kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto ne presega 7.500 € (ZDDV-1, 2006, 94. 
čl.). 
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Primer 18: 

»Slovenski mali davčni zavezanec, ki je oproščen plačila DDV skladno z določili 94. člena 
ZDDV-1, je opravil dobavo (prodajo) blaga iz ozemlja Slovenije nemškemu davčnemu 
zavezancu, identificiranemu za namene DDV v Nemčiji, v Nemčijo. Slovenski davčni 
zavezanec je opravil »neobdavčljivo transakcijo« (Špes, 2008, str. 125). 

Oprostitve prav tako ne veljajo za dobave blaga znotraj Skupnosti, ki se opravijo za subjekte, 
ki niso identificirani za namene DDV, vendar je treba omeniti izjeme, ki nastopijo v 2. točki 
46. člena ZDDV-1 (2006). Te izjeme so dobave novih prevoznih sredstev, ki jih odpošlje 
prodajalec ali kupec ali druga oseba za njun račun, in sicer iz ozemlja Slovenije v drugo 
državo članico. Te dobave se lahko opravijo davčnim zavezancem ali pravnim osebam, ki 
niso davčni zavezanci in katerih pridobitve blaga znotraj Skupnosti niso predmet DDV. Lahko 
pa se novo prevozno sredstvo dobavi tudi katerikoli drugi osebi, ki ni davčni zavezanec 
(ZDDV-1, 2006, 2. tč. 46. čl.). 

Primer 19: 

»Slovenski davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, je opravil dobavo 
(prodajo) blaga iz ozemlja Slovenije nemškemu malemu davčnemu zavezancu, ki ni 
identificiran za namene DDV v Nemčiji, v Nemčijo. Slovenski davčni zavezanec mora za 
takšno dobavo obračunati slovenski DDV, takšna dobava namreč ni oproščena plačila DDV 
skladno s 1. točko 46. člena ZDDV-1« (Špes, 2008, str. 126). 

Kot zadnje lahko omenim tiste dobave blaga, ki so predmet DDV po posebni ureditvi za 
rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine ali posebni ureditvi za prodajo na javni 
dražbi. Tako tudi za te dobave ne veljajo oprostitve. 

Primer 20: 

»Slovenski davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, uporablja skladno z 
določili ZDDV-1 posebno ureditev za obdavčljive preprodajalce pri preprodaji umetniških 
predmetov. Slovenski »obdavčljivi preprodajalec« je opravil dobavo (prodajo) umetniškega 
predmeta iz ozemlja Slovenije nemškemu davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene 
DDV v Nemčiji, v Nemčijo. »Slovenski preprodajalec« mora za takšno dobavo obračunati 
slovenski DDV od ustvarjene razlike v ceni, kot to določa 104. člen ZDDV-1, takšna dobava 
ni oproščena plačila DDV skladno s 1. točko 46. člena ZDDV-1« (Špes, 2008, str. 126). 
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3.2.3 Davčna osnova in nastanek davčne obveznosti 

Za tiste dobave blaga v EU, ki so oproščene plačila DDV ali so obdavčene s slovenskim 
DDV, se davčna osnova določa tako kot na domačem trgu. Če je vrednost blaga izražena v 
tuji valuti, se za preračun tega zneska v domačo valuto upošteva referenčni tečaj Evropske 
centralne banke, ki velja na dan nastanka davčne obveznosti in ga objavlja Banka Slovenije. 
Kasnejša zmanjšanja cene blaga zaradi popusta in povečanja zaradi zaračunane razlike pri 
povečanju cene prav tako vplivajo na davčno osnovo, in sicer jo na eni strani zmanjšujejo, na 
drugi pa povečujejo. Za dobave blaga v EU velja, da mora ustrezno listino (dobropis oziroma 
bremepis) izdati slovenski dobavitelj in jo tako upoštevati pri izpolnjevanju obrazca DDV-o, 
kar pomeni, da mora zmanjšati vrednosti v obrazcu. Pri tem ni pomembno, ali dobavitelj 
listino tudi pošlje pridobitelju v EU ali ne. 

Obveznost za obračun DDV nastane 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu obdavčljivega 
dogodka. To velja za dobave blaga, ki so opravljene v drugo državo članico pod pogoji iz 46. 
člena ZDDV-1 (2006), in tudi za prenose blaga, ki jih opravijo davčni zavezanci za namene 
svojega podjetja v drugo državo članico z oprostitvijo DDV (Zalokar, 2007, str. 163). 

3.2.4 Pogoji za oprostitev 

Račun za dobavo blaga v EU mora biti izpolnjen po 82. členu ZDDV-1 (2006), po katerem 
mora slovenski dobavitelj ob prevalitvi davčne obveznosti na kupca napisati kupčevo 
identifikacijsko številko in klavzulo, da je kupec plačnik DDV. V klavzuli se lahko sklicuje 
na določbe ZDDV-1 ali direktivo o DDV. Priporočljivo je, da je poleg določb ZDDV-1 
napisana tudi določba direktive. Tako se klavzula lahko glasi: DDV plača prejemnik – 1. 

točka 46. člena ZDDV-1 in člen 138(1) direktive o DDV. Če pogoji za oprostitev niso 
izpolnjeni, mora dobavitelj (prodajalec) obračunati slovenski DDV, kjer mora biti znesek na 
računu izkazan v evrih in centih (140. člen P-ZDDV-1). Če je vrednost blaga v tuji valuti, je 
treba na računu za vrednost blaga in DDV napisati tudi evrsko vrednost po referenčnem tečaju 
Evropske centralne banke. To vrednost je treba napisati na dan nastanka davčne obveznosti. 

3.2.5 Storitve pri prevozu blaga znotraj Skupnosti 

Kot je bilo že predhodno omenjeno, velja v tem primeru še vedno splošno pravilo, ki določa, 
da se za kraj opravljene storitve šteje kraj, kjer ima davčni zavezanec, ki storitev opravi, sedež 
ali stalno poslovno enoto. Tako splošno pravilo določa, da se za kraj opravljanja storitev 
upošteva kraj, kjer se prevozna storitev opravi, vendar je treba upoštevati prevoženo razdaljo. 
Nadalje pa ZDDV-1 v 27. členu določa, da je storitev prevoza blaga znotraj Skupnosti 
opravljena na kraju odhoda. Prevoz blaga znotraj Skupnosti pomeni namreč prevoz, pri 
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katerem sta kraj odhoda in namembni kraj na ozemlju dveh različnih držav članic. Če se 
prevoz blaga znotraj Skupnosti opravi za naročnika, ki je identificiran za DDV v državi 
članici, ki pa ni država članica, v kateri se prevoz začne17, se šteje, da je kraj opravljanja 
prevoza na ozemlju države članice, ki je naročniku izdala identifikacijsko številko za DDV. 
Določitev davčne obveznosti je torej odvisna od kraja odhoda blaga in naročnika prevoza, kar 
pomeni, ali je naročnik identificiran za namene DDV ali ne, ter ne nazadnje je davčna 
obveznost odvisna tudi, od kod je naročnik prevoza, prav tako pa tudi prevoznik (ZDDV-1, 
2006, 27. čl.; Petrič, 2005). 

Primer 21: 

»Slovenski davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, je opravil prevoz 
blaga za fizično osebo (Italijana) iz Slovenije v Italijo. Kraj opravljanja prometa storitev je 
Slovenija – kraj, kjer se je prevoz začel, saj tako določa drugi odstavek 27. člena ZDDV-118« 
(Špes, 2008, str. 73). 

Primer 22: 

»Slovenski davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, je opravil prevoz 
blaga za italijanskega davčnega zavezanca, identificiranega za namene DDV v Italiji, iz 
Slovenije v Italijo. Kraj opravljanja prometa storitev je Italija – kraj, kjer je bila naročniku 
izdana identifikacijska številka za namene DDV in s katero se je identificiral v poslu. To 
namreč velja v skladu s tretjim odstavkom 27. člena ZDDV-119« (Špes, 2008, str. 73). 

Primer 23: 

»Italijanski davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Italiji, je opravil prevoz blaga 
za slovenskega davčnega zavezanca, identificiranega za namene DDV v Sloveniji, iz Italije v 
Slovenijo. Kraj opravljanja prometa storitev je Slovenija – kraj, kjer je bila naročniku izdana 
identifikacijska številka za namene DDV in s katero se je identificiral v poslu, skladno s 
tretjim odstavkom 27. člena ZDDV-120« (Špes, 2008, str. 74). 

                                                 
17 Ne glede na to, da 2. odstavek 27. člena ZDDV-1 (2006) določa, da se za kraj opravljanja prevoza blaga 
znotraj Skupnosti šteje kraj začetka prevoza. 
18 Slovenski davčni zavezanec skladno z navedenim primerom obračuna slovenski DDV, šteje se za plačnika za 
DDV v Sloveniji. 
19 Slovenski davčni zavezanec skladno z navedenim primerom ne obračuna slovenskega DDV. 
20 Slovenski davčni zavezanec skladno z navedenim primerom obračuna slovenski DDV, šteje se za plačnika za 
DDV v Sloveniji. 
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3.3 EU IN STORITVE, POVEZANE Z BLAGOM 

3.3.1 Pomožne storitve pri prevozu blaga znotraj Skupnosti 

Za pomožne storitve pri prevozu blaga se štejejo natovarjanje, raztovarjanje, pretovarjanje in 
druge storitve v zvezi z navedenimi in/ali drugimi storitvami, ki so povezane s prevozom. 
Davčna obravnava takih prevoznih storitev je podobna obravnavi prevoznih storitev znotraj 
Skupnosti. Za kraj obdavčitve se tako šteje kraj, kjer so storitve dejansko opravljene. Vendar 
za storitve, ki so opravljene za naročnika z identifikacijsko številko druge države EU in ne 
države članice, kjer so storitve dejansko opravljene, veljajo posebnosti, kar pomeni, da se ne 
glede na prejšnje določilo šteje, da so opravljene na ozemlju države EU, ki je naročniku izdala 
identifikacijsko številko, pod katero je bila zanj storitev opravljena. Če pomožno prevozno 
storitev v državi znotraj Skupnosti opravi tuji izvajalec za slovenskega naročnika, pod 
pogojem, da mu je slovenski davčni zavezanec predložil svojo identifikacijsko številko, mora 
slovenski zavezanec od storitve obračunati DDV (gre za samoobdavčitev, angl. reverse 

charge). V nadaljevanju bom podrobneje opisala, v katerem primeru pride do 
samoobdavčitve. 

Do postopka samoobdavčitve pride pri nabavi blaga v državah znotraj Skupnosti, in sicer 
postopek poteka v dveh korakih. Če je slovenski davčni zavezanec »uvoznik« blaga in mu le-
tega dobavi davčni zavezanec iz države Skupnosti, bo moral slovenski davčni zavezanec od 
blaga oziroma storitve obračunati DDV, tako kot to velja za samoobdavčitev. 

Če slovenski davčni zavezanec nabavi blago v državi EU in dobavitelj iz EU ne zaračuna 
DDV, bo moral slovenski davčni zavezanec, s tem ko bo blago prestopilo mejo Republike 
Slovenije, opraviti postopek samoobdavčitve. Vendar se to zgodi le pod pogojem, da je 
slovenski davčni zavezanec tudi zavezanec za obračun DDV, kar pomeni, da ima 
identifikacijsko številko za DDV, ki jo je predhodno javil dobavitelju iz EU. S prihodom 
blaga v Slovenijo se začne postopek samoobdavčitve. Na nabavno vrednost blaga oziroma 
storitve je treba obračunati DDV, ki si ga lahko v drugem koraku slovenski davčni zavezanec 
odbije kot vstopni DDV, vendar pod določenimi pogoji: 

• slovenski davčni zavezanec mora biti zavezanec za obračun DDV; 

• od dobavitelja mora slovenski davčni zavezanec prejeti račun za storitev oziroma 
blago (samo dobavnica ne zadošča), poleg tega pa mora biti storitev že opravljena 
oziroma blago dobavljeno; ter 

• račun mora imeti vse predpisane elemente; navedeni morata biti predvsem 
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identifikacijski številki tako dobavitelja kot tudi kupca. 

Če so izpolnjeni tudi vsi zgoraj navedeni pogoji, lahko slovenski davčni zavezanec 
obračunani DDV iz postopka samoobdavčitve upošteva kot vstopni DDV, ki je na obrazcu 
DDV-o posebej izkazan. 

Posebnosti prav tako veljajo pri posrednikih pomožnih prevoznih storitev, vendar le, če so 
opravljene v tujem imenu za tuj račun. Šteje se namreč, da je kraj posredniške storitve tam, 
kjer se pomožne storitve dejansko opravijo, pod pogojem, da so storitve posrednikov del 
pomožnih storitev pri prevozu blaga znotraj Skupnosti. Nadalje pa velja, da je kraj 
posredniške storitve na ozemlju države, iz katere je naročnik, pod pogojem, da se 
posrednikova storitev opravi za naročnika z identifikacijsko številko iz druge države EU in ne 
iz tiste, v kateri je dejansko opravljena (Zalokar, 2007, str. 181). 

V nadaljevanju bom prikazala primer poteka pomožne storitve pri prevozu blaga znotraj 
Skupnosti, in sicer med dvema davčnima zavezancema, ki pripadata EU. 

Primer 24: 

»Davčni zavezanec, ki se je identificiral za namene DDV v Sloveniji, je opravil storitev 
nakladanja blaga v Sloveniji. Ta pomožna storitev je bila opravljena pri prevozu blaga iz 
Slovenije v Italijo. Ker je v tem primeru naročnik izvajalcu predložil svojo identifikacijsko 
številko, je bila storitev oproščena plačila davka v državi izvajalca. To pomeni, da je bila 
storitev oproščena plačila davka v Sloveniji, saj je italijanski davčni zavezanec, identificiran 
za namene DDV, predložil svojo identifikacijsko številko. Le tako lahko slovenski davčni 
zavezanec izda račun italijanskemu davčnemu zavezancu z vsemi potrebnimi elementi v 
skladu z zakonom in seveda tudi brez obračunanega davka, kar pomeni, da je treba na račun 
napisati tudi klavzulo, po kateri davek ni bil obračunan. V državi naročnika, torej v Italiji, 
mora za tem italijanski davčni zavezanec na podlagi samoobdavčitve obračunati DDV, in 
sicer po italijanski zakonodaji, in pri tem si lahko obračunani davek odbije kot vstopni DDV. 
Če naročnik ne bi predložil svoje identifikacijske številke izvajalcu, bi bil izvajalec (tj. 
slovenski davčni zavezanec) dolžan na računu obračunati slovenski DDV« (Petauer & 
Urbanija, 2004, str. 311). 

3.3.2 Storitve, ki jih opravijo posredniki 

Med posrednike uvrščamo osebe, ki delujejo v imenu in za račun drugih oseb. Pri storitvah, ki 
jih opravijo posredniki, je treba omeniti, da ZDDV-1 določa posebna pravila, ki veljajo v 
primeru kraja opravljanja storitev, saj v praksi prihaja do različnih težav pri opredeljevanju 
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vsebine dela posrednikov in v povezavi s tem posledično določitve kraja opravljanja storitev 
posrednikov. 

Tako za storitve posrednikov, ki delujejo v imenu in za račun druge osebe, velja pri določitvi 
kraja opravljanja storitev osnovno pravilo, da se za kraj opravljanja šteje kraj, kjer se izvede 
glavna transakcija. Vendar to ne velja v naslednjih primerih (Špes, 2008, str. 68): 

• pri storitvah posrednikov, ki delujejo v imenu in za račun druge osebe, in sicer 
posredujejo pri prevozu blaga znotraj Skupnosti; 

• pri storitvah posrednikov, ki delujejo v imenu in za račun druge osebe, in sicer ob 
posredovanju pri opravljanju pomožnih prevoznih storitev znotraj Skupnosti; ter ne 
nazadnje 

• pri storitvah posrednikov, ki delujejo v imenu in za račun druge osebe, kadar 
posredujejo pri storitvah oglaševanja, svetovanja, posredovanja osebja … 

Primer 25: 

»Slovenski davčni zavezanec posreduje pri prevozu blaga iz Francije v Nemčijo, in sicer v 
imenu in za račun nemškega davčnega zavezanca. Tako sta v tem primeru možna dva vidika 
davčne obravnave. V primeru, da nemški davčni zavezanec predloži svojo identifikacijsko 
številko za DDV svojemu posredniku, se šteje, da je storitev posredovanja opravljena v 
državi, ki je izdala omenjeno številko, kar pomeni, da je kraj te storitve Nemčija in ne država 
odhoda. Zaradi tega mora slovenski davčni zavezanec izstaviti račun za posredovanje, ki mora 
vsebovati vse ustrezne elemente v skladu z zakonom. Na njem ne obračuna DDV, vendar pa 
mora navesti klavzulo, ki pojasnjuje, v skladu s katerim členom DDV ni obračunan. Tako je 
nemški davčni zavezanec plačnik davka, ki je dolžan obračunati in plačati DDV po sistemu 
samoobdavčitve, pri čemer pa si lahko plačani davek odbija kot vstopni DDV. V drugem 
primeru, in sicer v primeru, da nemški davčni zavezanec ne predloži svoje identifikacijske 
številke za DDV, se kot kraj obdavčitve šteje država odhoda, to je Francija. V tem primeru bi 
se moral slovenski davčni zavezanec identificirati za namene DDV v Franciji ter obračunati in 
plačati francoski DDV v skladu z zakonodajo te države« (Petauer & Urbanija, 2004, str. 312). 
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3.3.3 Storitve21 ali cenitve na premičninah 

Po 28. členu ZDDV-1 (2006) se za kraj opravljanja storitev pri cenitvah in drugih storitvah na 
premičninah šteje tisti kraj, kjer je storitev dejansko opravljena. Vendar je tudi tukaj izjema, 
ki pravi, da se za kraj opravljanja storitev pri cenitvah in drugih storitvah na premičninah šteje 
ozemlje države članice, ki je naročniku izdala identifikacijsko številko za DDV. To velja za 
tiste storitve, ki se opravijo za naročnike, ki niso iz države EU, v kateri so bile storitve 
dejansko opravljene. Pri tem mora biti izpolnjen en pogoj: blago mora biti odposlano ali 
odpeljano iz države EU, v kateri je bila storitev dejansko opravljena. 

Blago, ki je bilo odpeljano v dodelavo, predelavo, popravilo oziroma za druge namene v 
drugo državo EU, mora biti po zakonu evidentirano v posebni evidenci blaga, v kateri se vodi 
evidenca o blagu, ki je bilo odpeljano ali odposlano. Prav tako velja za blago, ki ga slovenski 
davčni zavezanec prejme v dodelavo, predelavo, popravilo oziroma za druge namene iz 
druge države EU. Pri tem mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke, 
da omogoči identifikacijo blaga, ki mu ga odpošlje iz druge države članice davčni zavezanec, 
identificiran za DDV v tej drugi državi članici.  

Davčni zavezanci z identifikacijsko številko morajo tako voditi ti evidenci o premikih blaga iz 
Slovenije in v njo, od katerih pa ni bil obračunan DDV. Podatki, ki so zajeti v obeh 
evidencah, ne vplivajo na velikost obveznosti za DDV in se o njih ne poroča v davčnih 
obračunih (Zalokar, 2007, str. 175; ZDDV-1, 2006, 85. čl.). 

Primer 26: 

»Slovenskemu davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV v Sloveniji, se je 
pokvaril tovornjak, ki ga uporablja za opravljanje avtoprevozniške dejavnosti v Sloveniji in 
EU. Popravilo tovornjaka je naročil pri nemškem davčnem zavezancu, identificiranem za 
namene DDV v Nemčiji, ki je izvršil popravilo tovornjaka v Italiji. Kraj opravljanja storitve je 
Slovenija (četrti odstavek 28. člena ZDDV-1)22. Gre za storitev na premičnini, ki je bila po 
izvršeni storitvi na premičnini iznesena iz države članice, kjer je bila storitev na premičnini 
izvršena« (Špes, 2008, str. 77). 

Primer 27: 

»Slovenski davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, je prejel od 
francoskega davčnega zavezanca, identificiranega za namene DDV v Franciji, blago na 

                                                 
21 Storitve na premičninah so predelave, dodelave in popravila. 
22 Slovenski davčni zavezanec mora obračunati slovenski DDV, šteje se za plačnika za DDV v Sloveniji. 
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dodelavo v Slovenijo. Gre za oplemenitenje blaga. Po izvršeni dodelavi blaga je bilo blago 
odpeljano h kupcu blaga v drug kraj v Sloveniji. Kraj opravljanja prometa storitev je 
Slovenija (to pojasnjuje c točka prvega odstavka 28. člena ZDDV-1)23« (Špes, 2008, str. 78). 

3.4 EU IN PROMET BLAGA – POSEBNOSTI 

3.4.1 Prodaja z montažo 

Kadar se blago montira ali inštalira, se za kraj dobave blaga šteje kraj, kjer je bilo blago 
inštalirano ali montirano. Dobavitelj tako lahko odpošlje ali opravi prevoz in inštalira ali 
montira blago oziroma sredstvo s poskusnim zagonom ali brez njega, vendar se v vsakem 
primeru za kraj dobave blaga šteje kraj, kjer je bilo blago inštalirano ali montirano. Ne 
nazadnje lahko ta postopek opravi kupec ali druga oseba za račun dobavitelja. Ta posebnost 
velja za inštaliranje ali sestavljanje premičnih stvari (sem uvrščamo pohištvo, strojno opremo 
in druge stvari) in je storitev oziroma montaža že všteta v ceno premičnine. Če le-ta ni všteta 
v ceno premičnine, se cena zaračuna kupcu skupaj z blagom. 

V nadaljevanju bom opisala, kako se obračunava DDV, če je blago inštalirano ali montirano. 

Če je prejemnik blaga zavezanec iz EU z identifikacijsko številko, ki jo je predložil 
dobavitelju iz Slovenije, dobavitelj ni zavezan obračunati DDV, kar pomeni, da na račun 
napiše člen, po katerem DDV ni obračunan, in prav tako člen direktive o DDV, po katerem ga 
je pridobitelj dolžan plačati. Obratno velja, ko zavezanec iz EU nima identifikacijske številke, 
ki je tako ne predloži dobavitelju. Tako slovenski dobavitelj s svojo identifikacijsko številko 
blago dobavi v drugo državo članico osebi, ki nima identifikacijske številke (na primer 
malemu davčnemu zavezancu, malemu kmetu …), in pri tem obračuna DDV enako, kot to 
stori za dobave blaga v Sloveniji. Tak dobavitelj je dolžan poskrbeti, da bo obračunan DDV 
države, v kateri inštalira oziroma sestavi blago. 

Če je dobavitelj nekega blaga, ki ga je treba inštalirati, zavezanec z identifikacijsko številko iz 
Slovenije, naročnik je zavezanec z identifikacijsko številko iz Avstrije ter so kraji montaže 
Slovenija, Nemčija in Avstrija, se lahko zgodi naslednje (Zalokar, 2007, str. 167): 

• V primeru slovenskega kraja montaže lahko inštaler obračuna slovenski DDV, ki si 
ga naročnik iz Avstrije lahko povrne po 74. členu ZDDV-1 (2006). 

                                                 
23 Slovenski davčni zavezenec mora obračunati slovenski DDV. 
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• V primeru nemškega ali avstrijskega kraja montaže pa lahko inštaler (slovenski 
zavezanec z identifikacijsko številko za DDV) prevali davčno breme na naročnika 
(prejemnika) montaže, če je le-ta zavezanec z identifikacijsko številko in če tako 
dovoljuje zakon države o DDV države, v kateri se montaža opravi. V tem primeru 
mora na račun napisati, po katerem členu direktive o DDV je dobava v Sloveniji 
neobdavčljiva. Če pa inštaler davčnega bremena ne more prevaliti, se registrira v 
Nemčiji (Avstriji) in tako obračuna nemški (avstrijski) DDV, kar lahko stori sam ali 
zanj to opravi njegov davčni zastopnik. 

3.4.2 Pošiljčni posli – prodaja na daljavo 

Ena od oblik prometa blaga in storitev ter njihovega obdavčevanja z DDV v EU so tudi tako 
imenovani pošiljčni posli (angl. distance selling). Drugače povedano, gre za prodajo na 
daljavo. Pošiljčni posli so dobave, ki so opravljene končnim potrošnikom v državi članici, in 
sicer jih opravi davčni zavezanec druge države članice tako, da predmete odpošlje sam po 
pošti, železnici, ladji ali letalu ali pa na njegov račun to stori druga oseba. Prav tako lahko 
prodaja poteka po katalogu, spletu, telefonu ali telefaksu, vendar to ne velja za osebna 
prevozna sredstva in blago, ki ga dobavi dobavitelj z montažo. V tem primeru ni pomembno, 
ali dobavitelj stroške pošiljanja vračuna v ceno ali jih zaračuna posebej, kljub temu pa mora 
obvezno upoštevati zakon o DDV države EU, v katero predmete dobavlja, in posledično tudi 
vrednostne omejitve, ki temu sledijo. Če vrednost blaga ne presega določene predpisane meje 
(35.000 €24), se DDV obračunava od dobave tega blaga v Sloveniji. Če pa je vrednost blaga 
nad določeno predpisano mejo, se mora dobavitelj registrirati v državi, v katero dobavlja, in 
tako obračunati tamkajšnji DDV (Zalokar, 2007, str. 167). 

Pomembno je tudi, da slovenski davčni zavezanec, ki je presegel predpisano omejitev, 
davčnemu organu najkasneje do 31. januarja določenega leta po poteku leta, v katerem so bile 
dobave opravljene, poroča o letnem prometu, ki ga je dosegel v posamezni namembni državi 
članici. Tako se mora, če je davčni zavezanec presegel mejno vrednost, registrirati v državi, 
kamor bo blago dobavljeno, in posledično mora v tej državi izpolnjevati vse administrativne 
obveznosti ter prav tako mora imenovati davčnega zastopnika, ki bo zanj izpolnjeval vso 
potrebno davčno dokumentacijo v državi dobaviteljici. Davčni zavezanec o svojih dobavah 
poroča v knjigi izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti in prav tako v obrazcu 
DDV-o. 

Če mejna vrednost ni prekoračena, bo davčni zavezanec obračunaval davek po predpisih svoje 
države, kjer bo prav tako izpolnjeval vse administrativne posle, in sicer bo račune evidentiral 
v knjigo izdanih računov ter skupni znesek v obrazcu DDV-o. Če je mejna vrednost 

                                                 
24 Ta mejna vrednost velja za Slovenijo, vendar pod pogojem, da tudi v preteklem koledarskem letu ta vrednost 
ni bila presežena. 
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prekoračena, je v namembni državi odločitev za registracijo prostovoljna, vendar pa mora ta 
trajati najmanj dve leti, kar pomeni, da veljajo ista pravila kot pri prekoračeni mejni vrednosti 
dobav blaga. 

V nasprotju z intrakomunitarnim prometom pri pošiljčnih poslih ni treba izpolnjevati 
kvartalnih oziroma rekapitulacijskih poročil, saj gre za dobavo končnim kupcem, ne pa za 
intrakomunitarno dobavo ali intrakomunitarno pridobitev blaga (Petrič, 2005). 

4 NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM DDV IN 
PLAČEVANJEM DDV 

Po ZDDV-1 obračunavanje in plačevanje DDV nadzoruje davčni organ v skladu z zakonom, s 
katerim je urejen davčni postopek, in z zakonom, ki ureja davčno službo. Pri nadzoru je lahko 
prisoten tudi carinski organ, ki poleg davčnega organa večinoma opravlja nadzor nad 
davčnimi skladišči. Prav tako je ta organ prisoten tudi pri obračunavanju in plačevanju DDV 
od prevoznih storitev v mednarodnem in potniškem prometu ter pri uvozu blaga v skladu s 
carinskimi predpisi. 

Pri postopkih in pravnih sredstvih, ki niso predpisani z ZDDV-1, so le-ti urejeni z zakonom, 
ki ureja davčni postopek, z zakonom, ki ureja davčno službo, ter z zakonom, ki ureja carinsko 
službo (ZDDV-1, 2006, 138. čl.). 

4.1 KAZENSKE DOLOČBE 

Če davčna inšpekcija ugotovi, da so bili storjeni prekrški, ki so kakorkoli povezani z DDV, 
lahko subjektu, pri katerem je bil storjen prekršek, in tudi odgovorni osebi, ki je prekršek 
storila, predpiše globo, predpisano v razponih od–do. Tako so v 140. členu ZDDV-1 (2006) 
predpisane sankcije, ki so določene za te kršitve. Med kršitve sodijo naslednji prekrški (Špes, 
2008, str. 280): 

• DDV se ne obračuna takrat, ko nastane obveznost, in prav tako ni obračunan od 
davčne osnove; 

• račun ne izkazuje vseh predpisanih podatkov, ki bi jih po zakonu moral vsebovati; 

• na računih je izkazan DDV, vendar pa po 110. členu ne bi smel biti; gre za posebno 
ureditev, ki velja za prodajo na javni dražbi; 
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• davčni zavezanec oziroma pravna oseba davčnemu organu ni sporočila, kdaj se je 
njegova dejavnost, ki jo kot davčni zavezanec opravlja, začela oziroma spremenila ali 
celo prenehala; 

• davčni zavezanec v predpisanem roku ni predložil posebnega obračuna DDV za 
elektronsko opravljene storitve oziroma v obračunu ni izkazal predpisanih podatkov; 

• prav tako v predpisanem roku in na predpisan način davčni zavezanec ni predložil 
obračuna in ni plačal DDV od elektronsko dobavljenih storitev ter 

• davčnemu organu ni poročal o izdanih in neplačanih računih oziroma v zahtevanem 
roku ni predložil popisa neplačanih računov. 

Višina predpisanih glob se giblje od 200 pa vse tja do 41.000 €. Za prekršek, ki ga stori 
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, je kazen od 1.200 do 41.000 €. Ker je v večini primerov za prekrške odgovorna 
tudi oseba pravne osebe ali oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma oseba 
posameznika, je njena kazen v razponu od 200 do 4.100 €. Tak razpon velja tudi za 
odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega posameznika ali 
odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki na računih izkazuje 
DDV. To pomeni, da v tem primeru obdavčljivi preprodajalec na računih, ki jih izdaja, ne sme 
posebej izkazovati DDV od dobav blaga, za katere je uporabil posebno ureditev, in sicer 
prodajo na javni dražbi. V tem primeru se namreč obdavčuje razlika v ceni, ki jo doseže 
organizator prodaje na javni dražbi (ZDDV-1, 2006, 140. čl.). 

Tudi za hujše davčne prekrške se globa giblje v razponu od–do. Ta meja se začne pri 200 € in 
konča pri 125.000 €. V tem primeru je kazen za pravne osebe, samostojne podjetnike 
posameznike ali posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, od 2.000 do 125.000 €. 
Kazen za odgovorne osebe pa je od 200 do 4.100 €. Med hujše davčne prekrške poleg že 
zgoraj naštetih sodijo še nekatere naslednje nepravilnosti (Špes, 2008, str. 282): 

• davčni zavezanec davčnemu organu ni predložil rekapitulacijskega poročila o dobavah 
blaga znotraj Skupnosti oziroma le-ta ni bil dostavljen v predpisanem roku; v njem 
prav tako niso bili navedeni predpisani podatki; 

• v hrambi nima poslovnih knjig in druge dokumentacije, ki bi se morala hraniti v 
predpisanem roku; 
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• davčni zavezanec ni zagotovil, da bi bil račun izdan; 

• itn. 

Zgodi pa se lahko, da postopek o prekršku zastara, kar pomeni, da kazen ni določena. 
Postopek o prekršku tako ni določen, če pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen. 
Prav tako zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu postopek o prekršku ne sme začeti ali 
nadaljevati. Ne glede na to, se lahko zastaranje pretrga, in sicer v primeru, če storilec v tem 
času, ko teče zastaralni rok, stori enako hud ali še hujši prekršek. Zastaranje se prav tako 
pretrga, če davčni organ kakorkoli posreduje v postopek, ki meri na pregon storilca prekrška. 
Kljub temu zastaranje začne teči znova, vendar pa postopek o prekršku v nobenem primeru ni 
več mogoč, če poteče dvakrat toliko časa, kolikor ga zahteva zakon za zastaranje postopka o 
prekršku (Špes, 2008, str. 285). 

SKLEP 

Davek na dodano vrednost oziroma krajše DDV je vrsta davka od prometa blaga in storitev. 
Slovenija ga je uvedla 1. julija leta 1999, z vstopom v EU pa je morala zakon o DDV v celoti 
prilagoditi pravnemu redu EU. Tako kot so vse države Evropske skupnosti sprejele 6. 
direktivo iz leta 1977, na njej temelji tudi slovenski zakon. 

ZDDV-1 temelji na potrošni obliki DDV, in sicer je to oblika, ki je sprejeta kot prevladujoča 
v državah Evropske skupnosti. S proučevanjem ZDDV-1 sem ugotovila, da slovenska 
ureditev DDV temelji na »ozemeljskem načelu«, kar pomeni, da se pravila DDV uporabljajo 
za promet, ki je opravljen oziroma je obravnavan ali pa še bo, kot da je opravljen v Sloveniji. 
Pri tem je pomembno načelo namembne države, kar pomeni, da so proizvodi obdavčeni v 
namembni državi. 

V diplomskem delu sem se osredotočila tudi na nekatere pojme in poimenovanja, ki so 
pomembni pri razumevanju DDV. Tako je davčni zavezanec, ki je identificiran za namene 
DDV in ki opravi promet blaga ali storitev, od katerih se obračunava DDV, dolžan 
izpolnjevati vse obveznosti, kar se tiče DDV. Če davčni zavezanec nima sedeža oziroma 
stalnega prebivališča v Sloveniji, opravi to nalogo davčni zastopnik. Le-ta za davčnega 
zavezanca izpolnjuje obveznosti za obračun DDV, pri čemer davčni zastopnik potrebuje po en 
izvod izdanih računov za pravilno izpolnjevanje teh obveznosti. Če le-teh davčni zastopnik ne 
izpolnjuje, mu lahko davčni organ ob ugotovitvi tega prepove nadaljnje zastopanje. 

Prav tako je za razumevanje DDV pomemben kraj obdavčitve. Pri tem je treba ločiti med 
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načelom namembne države in načelom države porekla blaga. Razlika med njima je v tem, kje 
se blago obdavči. Po načelu namembne države se DDV obračuna in tudi plača v državi, kjer 
se odpošiljanje ali prevoz blaga konča, načelo države porekla blaga pa pomeni, da se DDV 
obračuna in plača v državi, kjer se blago nahaja, ko se začne njegovo odpošiljanje ali prevoz. 
Tako je tudi pri pridobitvi blaga znotraj Skupnosti. Prav tako se za kraj pridobitve šteje kraj, 
kjer se blago nahaja, ko se konča odpošiljanje ali prevoz osebi, ki ga je nabavila. Pri kraju 
opravljanja storitev pa velja splošno pravilo, po katerem se za kraj obdavčitve storitev šteje 
kraj, kjer ima davčni zavezanec, ki storitev opravi, svoj sedež ali stalno poslovno enoto, 
oziroma šteje se kraj, kjer ima davčni zavezanec stalno prebivališče ali kraj, kjer običajno 
prebiva. Vendar to velja le, če kraja s sedežem dejavnosti ali stalne poslovne enote ni. 

Omeniti je treba, da se je obračunavanje DDV v Sloveniji še dodatno zakompliciralo s 1. 
majem 2004, ko je tudi naša država postala članica EU. Temeljno načelo EU je namreč, da je 
promet blaga, storitev, oseb in kapitala med državami članicami pri trgovanju na skupnem 
evropskem (intrakomunitarnem oziroma znotrajskupnostnem) trgu prost. Z vstopom v EU je 
tudi Slovenija postala del tega trga, zato na mejah z državami članicami (Italijo, Avstrijo in 
Madžarsko) ni več carinskega nadzora. S tem se je obračunavanje DDV precej spremenilo. 
Srečevati smo se začeli s tremi vrstami prometa blaga in storitev, kar pomeni, da ima vsaka 
vrsta svojo davčno ureditev. Te vrste so: promet blaga in storitev, ki je opravljen v Sloveniji, 
promet blaga in storitev, ki je opravljen na ozemlju EU, ter ne nazadnje tudi promet blaga in 
storitev, ki je povezan s kupci in dobavitelji iz tretjih držav in tretjih ozemelj. Vendar je bila 
osrednja tema mojega diplomskega dela intrakomunitarna dobava blaga, zato sem se 
osredotočila predvsem nanjo. 

Pri intrakomunitarni dobavi blaga davčnemu zavezancu v drugo državo članico je zelo 
pomembna pridobitev veljavne identifikacijske številke za DDV kupca, ki jo mora pridobiti 
dobavitelj, pri čemer je prav tako pomembno, da ima ustrezen prevozni dokument, iz katerega 
mora biti razvidno, da je bilo blago res prepeljano v drugo državo članico. Pri izstavitvi 
računa mora biti davčni zavezanec pozoren na navedbo klavzule o oproščenem prometu, prav 
tako pa mora račun vsebovati vse ustrezne elemente, saj bi lahko ob nepravilnosti pri 
dobavitelju, kar bi ugotovila inšpekcija, davčni inšpektor naložil naknadni obračun DDV 
oziroma denarno kazen, ki se glede na stopnjo prekrška giblje v razponu od–do. 

Pri medsebojnem sodelovanju davčnih uprav držav članic EU pri intrakomunitarni dobavi 
blaga države medsebojno komunicirajo po sistemu VIES. Gre za elektronsko izmenjavo 
podatkov o davčnih zavezancih in njihovih transakcijah oziroma, drugače rečeno: gre za 
rekapitulacijska poročila. V njih davčni zavezanci navedejo, koliko dobav so opravili davčnim 
zavezancem v druge države članice EU. Rekapitulacijska poročila se elektronsko obdelajo in 
shranijo v bazo podatkov, ki je del tega sistema. S primerjavo teh poročil in redno oddajo 
mesečnih obračunov DDV je možno ugotavljati morebitne nepravilnosti ter prav tako 
morebitne davčne utaje. 
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Diplomsko delo sem končala z opisom posebnosti prometa blaga v EU. Pri prodaji z montažo 
se kot posebnost šteje kraj dobave blaga. Šteje se, da je kraj blaga v vsakem primeru tam, kjer 
je bilo blago inštalirano ali montirano. Pri pošiljnih poslih se lahko davčni zavezanec sam 
odloči, da bo kraj obdavčitve namembna država članica, vendar mora v tem primeru izbiro 
priglasiti pristojnemu davčnemu uradu in jo uporabljati najmanj dve koledarski leti. Sicer pa 
pri prodaji na daljavo velja, da je kraj dobave kraj, kjer se pošiljanje ali prevoz kupcu konča, 
če vrednost opravljenih dobav v isto državo članico preseže 35.000 ali 100.000 €. V nasprotju 
z intrakomunitarno dobavo blaga tukaj ni treba izpolnjevati rekapitulacijskih poročil. In kot 
sem že omenila, gre za dobavo končnim kupcem in ne intrakomunitano dobavo ali 
intrakomunitarno pridobitev blaga. 
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