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 Poenotenje DDV obravnave kuponov  
6. oktober 2016 

Na kratko 

Svet Evropske unije je dne 27. junija 2016 sprejel Direktivo 2016/1065, katere cilj je poenotenje 
relevantnih pravil o DDV obravnavi kuponov. Direktivo morajo države članice prenesti v svoj pravni 
red do 31. decembra 2018. Direktiva ne prinaša pomembnejših novosti, temveč sledi praksi Sodišča 
Evropske unije ('Sodišče EU').  

 

Podrobno 

 

V predlogu Direktive 2016/1065 (v nadaljevanju Direktiva) je Evropska komisija izpostavila, da 
trenutno veljavna DDV Direktiva 2006/112 ne zagotavlja enotnih pravil glede DDV obravnave 
transakcij s kuponi (poimenovani tudi vavčerji ali vrednostni boni). Posledično se je v državah 
članicah razvila različna praksa glede DDV obravnave izdaje, prodaje in nakupa kuponov, kar je vodilo 
do izkrivljanja konkurence, dvojne obdavčitve in/ali ne-obdavčitve. Z namenom harmonizacije pravil 
na tem področju je bila tako sprejeta Direktiva 2016/1065, ki Direktivo 2006/112 dopolnjuje glede 
DDV obravnave kuponov. 

Povzetek pomembnejših dopolnitev, ki jih prinaša Direktiva 

Direktiva prinaša dopolnitve pri DDV obravnavi kuponov, na podlagi katerih ima imetnik pravico do 
prejema blaga ali storitev. Direktiva pa ne prinaša sprememb pri DDV obravnavi vozovnic, vstopnic za 
kinematografe in muzeje, poštnih znamk ter kuponov, ki imetniku zagotavljajo samo cenovni popust 
brez pravice do prejetja blaga ali storitve. Direktiva tudi jasno definira pojem kupona in razlikuje med 
enonamenskimi in večnamenskimi kuponi. Značilnost enonamenskega kupona je, da sta ob njegovi 
izdaji znana tako kraj dobave blaga ali opravljanja storitev, kot tudi DDV, ki ga je treba plačati za 
navedeno blago ali storitve. Večnamenski kupon je definiran nikalno, torej kot vsak kupon, ki ni 
enonamenski kupon. 

Prenos enonamenskega kupona, ki ga opravi davčni zavezanec v svojem imenu, se šteje za dobavo 
blaga ali opravljanje storitev, na katere se kupon nanaša. Izročitev blaga ali dejansko opravljana 
storitev, plačana s kuponom pa se ne šteje za neodvisno transakcijo. Posledično bo dobava za DDV 
namene opravljena že ob prvem (ter tudi vsakemu nadaljnjemu) prenosu enonamenskega kupona.  

Pri večnamenskih kuponih bo DDV potrebno obračunati, ko bo blago dobavljeno ali storitve 
opravljene pri čemer predhodni prenosi večnamenskih kuponov ne bodo predmet DDV. Kljub 
navedenemu pa bo z DDV obdavčena vsaka storitev (npr. promocije ali distribucije), ki bi jo prodajalec 
bona opravil za dobavitelja blaga ali storitev. V primeru večnamenskih kuponov bo davčno osnovo 
predstavljalo plačilo za kupon, zmanjšano za znesek DDV. V primeru, ko znesek dejanskega plačila za 
kupon ni znan, bo davčna osnova enaka vrednosti navedeni na kuponu, zmanjšani za pripadajoči 
DDV. 

Direktiva ne zagotavlja odgovorov na vsa odprta vprašanja, temveč potrjuje prakso Sodišča EU na 
področju DDV obravnave kuponov. Direktiva tako med drugim ne podaja odgovorov DDV obravnave 
primerov, ko večnamenski kupona v času njegove veljavnosti ni uveljavljen s strani končnega 
uporabnika, plačilo za takšen kupon pa bo prodajalec obdržal. 
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 Prisilna poravnava in popravek 
odbitka DDV 
6. oktober 2016 

Na kratko 

Slovensko Vrhovno sodišče je v juliju na Sodišče Evropske Unije ('Sodišče EU') naslovilo vprašanje za 
predhodno odločanje v primeru popravka odbitka vhodnega DDV z vidika družbe, ki se nahaja v 
postopku prisilne poravnave. Izrečena sodba ima lahko pomembne davčne in finančne posledice za 
družbe, ki se nahajajo v tem postopku.  

 

Podrobno

Uradni  podatki kažejo, da se število insolvenčnih postopkov v Sloveniji neprestano povečuje vse od 
začetka gospodarske krize v letu 2008. V skladu s tem se povečuje tudi število ter kompleksnost 
davčnih vprašanj, ki se navezujejo na te postopke.  

Vprašanje, ki ga je Sodišču EU predložilo Vrhovno sodišče se navezuje na popravek odbitka vhodnega 
DDV družbe, ki se nahaja v postopku prisilne poravnave. DDV zakonodaja ureja popravek 
obračunanega DDV za družbo ('upnika'), ki prijavi terjatev v postopku prisilne poravnave, ne določa 
pa nedvoumnih pravil glede popravka odbitka vhodnega DDV za družbo ('dolžnika'), ki se nahaja v 
postopku prisilne poravnave. Zato želi Vrhovno sodišče izvedeti ali je družba, ki se nahaja v postopku 
prisilne poravnave dolžna popraviti odbitek vstopnega DDV (vrniti državi sorazmeren del DDV, ki si 
ga je odbijala ob nabavi), ki se nanaša na neplačane račune, ki zapadejo pod pogoje prisilne 
poravnave.  

Sodba, ki jo bo izreklo Sodišče EU v tej zadevi, bi lahko imela pomembne davčne in finančne 
implikacije za družbe, ki se nahajajo v postopku prisilne poravnave. V kolikor imate dolžnike, ki se 
nahajajo v postopku prisilne poravnave ali se nahajate v postopku prisilne poravnave nas lahko 
kontaktirate, saj ima lahko to finančne posledice tudi na uspeh prisilne poravnave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PwC Stran 2 

 Storitve prevoza potnikov in 
obveznost identifikacije in 
obračuna DDV 
6. oktober 2016 

Na kratko 

Finančna uprava Republike Slovenije ('FURS') je pripravila pojasnilo glede DDV obravnave dajanja 
prevoznega sredstva z voznikom v najem. Pri tem je izpostavila, da se v primerih, ko je prevozno 
sredstvo dano z voznikom v najem in avtobusni prevoznik opravi prevoz potnikov ter za to tudi 
prevzame odgovornost, to šteje kot storitev prevoza potnikov, pri tem pa ni pomembno, ali ima ta 
avtobusni prevoznik s potniki pogodbeni odnos. 

 

Podrobno

Zakon o davku na dodano vrednost ('ZDDV – 1') razlikuje med storitvami dajanja prevoznega sredstva 
v najem in storitvami potniškega prometa. Ob tem določa, da je kraj opravljanja prevoza potnikov 
kraj, kjer se opravlja prevoz, glede obračuna DDV pa določa, da se uporablja prevožena razdalja na 
območju Slovenije. Glede obdavčitve v primerih dajanja prevoznega sredstva v najem pa ZDDV – 1 
določa kot kraj opravljanja storitve, kjer ima sedež najemnik prevoznega sredstva ali pa v primerih 
kratkoročnega najema kraj, kjer je prevozno sredstvo dejansko dano na razpolago najemniku. 

FURS je v zvezi z razmejitvijo med zgornjima obravnavama pojasnil, da je odločilna okoliščina, kdo 
prevzame odgovornost za izvedbo storitve potniškega prevoza. Če takšno odgovornost prevzame 
avtobusni prevoznik, ki sicer avtobus s šoferjem daje v najem organizatorju prevoza, opravi prevozno 
storitev avtobusni prevoznik. Enako velja tudi v primeru, če avtobusni prevoznik s potniki nima 
pogodbenega odnosa. Če pa odgovornost za prevoz prevzame najemnik avtobusa s šoferjem, potem 
avtobusni prevoznik opravi enotno storitev dajanja prevoznega sredstva v najem, pri čemer je storitev 
prevoza pomožna osnovni storitvi najema. Za razmejitev med obema obravnavama je torej pomembna 
stopnja odgovornosti avtobusnega prevoznika za prevoz, ne pa v kakšnem odnosu do potnikov je 
avtobusni prevoznik. 

Avtobusni prevoznik, ki opravi prevozno storitev, mora se mora za del poti, ki jo opravi v Sloveniji 
identificirati za namene DDV in od opravljene storitve ustrezno obračunati DDV glede na prevoženo 
razdaljo na območju Slovenije. Enaka obravnava pa velja tudi za organizatorja prevoza, v kolikor se 
šteje, da je on tisti, ki opravlja storitev prevoza potnikov. 
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