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Te davčne novice so izdelek davčnega
oddelka PricewaterhouseCoopers d.o.o.
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Pravno opozorilo: Vsebina, objavljena v tem tekstu, je
namenjena le za namen splošnega razumevanja davčne
problematike in ne vsebuje poglobljene analize navedenih
davčnih in drugih predpisov. Bralce opozarjamo, da vsako
ravnanje, ki bi bilo posledica objavljenih tekstov, zahteva
posvet z davčnim svetovalcem. Izdajatelj ne prevzema
odgovornosti za morebitnoškodo, ki bi nastala zaradi
neupoštevanja omenjenih dejstev.

© 2008 PricewaterhouseCoopers d.o.o. Vse pravice
pridržane. “PricewaterhouseCoopers” pomeni Slovensko
družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o. oziroma kot je
razvidno iz konteksta, združenje članic skupine
PricewaterhouseCoopers International Limited, pričemer je
vsaka članica neodvisna pravna oseba.

Pojasnilo DURS o dobavi
električne energije

davčnemu zavezancu –
preprodajalcu in

obračunavanje DDV

DURS je objavil novo pojasnilo glede
kraja obdavčitve v primeru dobave
električne energije po distribucijskem
sistemu, s katerim odstopa od svojega
prejšnjega stališča.

Omenjeno pojasnilo poudarja, da je v
primeru, ko slovenska družba proda
plin ali električno energijo tujemu
preprodajalcu, bistvenega pomena za
obdavčitev z DDV kraj, kjer se nahaja
sedež oziroma poslovna enota
preprodajalca. Temeljno pri dobavi
plina ali električne energije po
distribucijskem sistemu tujemu
preprodajalcu je, komu in v katero
državo je dobava opravljena. Pri tem je
irelvantno, ali je preprodajalec
identificiran za DDV namene v Sloveniji.
Slovenski dobavitelj namrečna računu
navede DDV številko preprodajalca
glede na državo, v kateri ima
preprodajalce sedežali poslovno enoto,
in v primeru, če se preprodajalec
nahaja izven Slovenije, tudi ne
obračuna DDV.

Pojasnilo št. 4230-144/2008-4je
objavljeno tudi na spletni strani DURS.

Za večinformacij prosimo
kontaktirajte Črtomira Borca.

Nova Konvencija med
Republiko Slovenijo in

Veliko Britanijo o
izogibanju dvojnemu

obdavčevanju

Do sedaj veljavna Konvencija o
izogibanju dvojnega obdavčevanja
med Republiko Slovenijo in Veliko
Britanijo je bila podpisana še v času
SFRJ.

Po informacijah, ki smo jih prejeli z
Ministrstva za zunanje zadeve je 12.
septembra 2008 v veljavo stopila
nova Konvencija, ki se skladno s
prehodnimi določbami uporablja v
Sloveniji od 1. januarja 2009 dalje. V
vmesnem času pa se bodo
uporabljale določbe stare konvencije.

Za večinformacij prosimo kontaktirajte
Anko Pogačnik.

Če seželite prijaviti/odjaviti od
PwC Davčnih novic ali če imate
kakršno koli vprašanje, prosimo
kontaktirajte našoddelek za
trženje:

E-mail:
marketing@si.pwc.com

PwC Davčne novice si lahko
ogledate tudi na naši spletni strani:
www.pwc.com/si


