
Zakon o davku na dodano vrednost – 1. 1. 2010 
 
 
Objava: Uradni list RS, št. 85/09 
 

V sprejemanju pa je tudi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

izvajanju Zakona na dodano vrednost. Osnutek je na voljo na strani Ministrstva 

za finance. 

 

 

Novosti 2010  
 
 
KRAJ OPRAVLJANJA STORITEV 
 
S sprejetjem Direktive Sveta 2008/8/ES glede kraja opravljanja storitev so 
uvedena nova pravila v zvezi z krajem opravljanja storitev. Spremembe bodo 
države članice sprejemale postopoma (1.jan.2010, 1.jan.2011, 1.jan.2013, 
1.jan.2015). 
 
Gre za spremembo pravil, ki urejajo kraj opravljanja storitev za davčne 
zavezance tako, da se take storitve na splošno obdavčujejo v državi članici, v 
kateri ima naročnik sedež, hkrati pa se razširi področje uporabne mehanizma 
obrnjene davčne obveznosti. 
 
Od 1. januarja 2010 bodo storitve, opravljene davčnim zavezancem, po 
splošnem pravilu obdavčene po kraju sedeža naročnika in ne več po kraju 
sedeža izvajalca. 
 
Za storitve opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci, bo kraj obdavčitve 
kraj, kjer ima sedež izvajalec storitve.  
 
V določenih primerih, ko se ti dve pravili ne bosta mogli uporabiti, se bodo 
uporabljala pravila po načelu obdavčenja po kraju potrošnje; npr. za 
restavracijske storitve, catering, najem prevoznih sredstev, storitve s področja 
kulture, športa, znanosti, izobraževanja ter telekomunikacijske storitve, storitve 
radijskega in televizijskega oddajanja in elektronsko opravljene storitve.  
 
 
1. odstavek 25. člen: 
Kraj opravljanja storitev, ki jih prejme davčni zavezanec – je kraj, kjer ima 
prejemnik sedež dejavnosti: 

� prejemnik je davčni zavezanec;  
� obdavčitev po sedežu prejemnika;  
� sedež prejemnika izven Slovenije – račun brez slovenskega DDV; 
� če se storitev opravi stalni poslovni enoti, ki ni v kraju sedeža prejemnika, 

je kraj opravljanja storitev, kraj stalne poslovne enote. 



Račun brez DDV. 
 
Klavzula: DDV ni obračunan po 1. odstavku 25. člena ZDDV-1. 
 
 
2. odstavek 25. člen: 
Kraj opravljanja storitev, ki jih prejme končni potrošnik je kraj sedeža 
izvajalca.  DDV obračunamo domačemu in tujemu nezavezancu. 
 
 
Posebna pravila določanja kraja obdavčitve so navedena v 26. do 30. e 
členu Zakona: 
 

� 26. člen - storitve posrednikov 
Če se opravijo nezavezancem, je kraj opravljanja kraj, kjer se opravi glavna 
transakcija. 
Če se opravijo zavezancem velja splošno pravilo – kraj, kjer ima sedež 
prejemnik. 
 
 

� 27. člen  - storitve v zvezi z nepremičninami – kraj, kjer nepremičnina leži: 
gradnja, nadzorniki, koordinacija gradbenih del, nepremičninski 
posredniki, dodeljevanje pravice do uporabe nepremičnine…. 

Če opravljaš gradbeno storitev na nepremičnini izven svoje države, moraš 
preveriti pravila tuje države, ali se moraš identificirat za DDV ali lahko prevališ 
davčno breme na prejemnika. 
 
 

� 28. člen -  opravljanje prevozov 
Ločena pravila za: 
 - prevoz potnikov (prevožena razdalja, ni sprememb), 
 - prevoz blaga opravljen osebam, ki niso davčni zavezanci (posebej znotraj 
Skupnosti oziroma izven Skupnosti), 
 - prevoz blaga davčnim zavezancem. 
 
 

� 29. člen – storitve s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, 
izobraževanja, zabavnih in podobnih prireditev, pomožne prevozne 
storitve ter cenitve in dela na premičnina 

 
 

� 30. člen – restavracijske storitve ter storitve cateringa 
 

� 30. a člen: restavracijske storitve ter storitve cateringa za potrošnjo na 
krovu ladij, zrakoplovov ali na vlakih 

 
 



� 30. b člen – najem prevoznih sredstev 
Obdavčitev po kraju, kjer je prevozno sredstvo dejansko dano na razpolago 
najemniku, ne glede na status prejemnika. 
 
 

� 30. c člen – elektronske storitve, ki jih opravi davčni zavezanec s 
sedežem zunaj Skupnosti osebam, ki niso davčni zavezanci 

 
 

� 30. d člen – opravljanje storitev osebam, ki niso davčni zavezanci in 
imajo sedež zunaj Skupnosti 

 
 

� 30. e člen 
 
 
 
Če storitev ni našteta med izjemami v členih od 26. Do 30.e, se uporabi 
splošno pravilo po 25. členu.  
 
 
REKAPITULACIJSKO POROČILO 
 
Od 1. januarja dalje bodo rekapitulacijska poročila vsebovala TUDI 
informacije o storitvah v državi članici prejemnika, za katere bo prejemnik 
dolžan plačati DDV.  
 
Davčni zavezanec bo moral rekapitulacijsko poročilo predložiti davčnemu 
organu najkasneje do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega 
obdobja (prvič 20. februar 2010 za januar 2010) 
 
 
V rekapitulacijsko poročilo se vpisujejo dobave blaga in storitev opravljene 
tujcem znotraj EU, ki so identificirani za DDV in jim DDV ne bo obračunan. Po 
novem se oddaja mesečno do 20. v mesecu za dobave v preteklem mesecu. 
 
 
 
 
 
Ptuj, 12.12.2009 
 
 
Pripravila 
Vida 


