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 Možnost spremembe načina 
obračunavanja in plačevanja DDV 
pri uvozu od 1.7.2016 
14. junij, 2016 

Na kratko 

S 1.7.2016 se začnejo uporabljati dopolnitve na področju obračunavanja in plačevanja DDV 
pri uvozu blaga. Družbe uvoznice imajo po tem datumu pod določenimi pogoji možnost 
obračunavanja uvoznega DDV preko DDV obračuna. Za družbe s sedežem v tujini, ki so 
identificirane za namene DDV v Sloveniji pa velja, da lahko poenostavitev obračunavanja 
uvoznega DDV uveljavljajo le, če v Sloveniji imenujejo davčnega zastopnika.   

Podrobno 
 

Uvoz blaga do 30. junija 2016 

V trenutni ureditvi so uvozniki zavezani k plačilu uvoznega DDV ob uvozu, ki je kot uvozna 
dajatev izkazan na carinski deklaraciji. Uvozniki tako DDV ob uvozu plačajo v trenutku uvoza 
blaga, pravico do odbitka uvoznega DDV pa lahko uveljavljajo v obračunu DDV. Posledično 
uvozniki nosijo finančno breme plačila uvoznega DDV, saj ga plačajo v trenutku uvoza blaga, 
odbijajo pa ga lahko šele v naslednjem obračunu DDV. Z namenom odprave tega bremena, ki 
posega v eno od temeljnih načel DDV, to je načelo nevtralnosti, bodo nekateri uvozniki 
finančno in administrativno razbremenjeni na podlagi poenostavitve obračunavanja in 
plačevanja uvoznega DDV. V skladu z navedenim, bo plačilo DDV od uvoza blaga realizirano 
preko mesečne (oz. trimesečne) oddaje DDV obračuna, na podlagi samoobdavčitve (podobno 
kot to velja pri pridobitvi blaga iz EU). 

Uvoz blaga po 30. juniju 2016 

Družbe bodo lahko DDV za blago uvoženo po 30. juniju obračunale in plačale preko DDV 
obračuna. Družbe, ki se ne bodo odločile za spremenjen način obračunavanja in plačevanja 
DDV, bodo uvozni DDV še naprej plačevale enako k0t za blago uvoženo do 30.6.2016, torej 
kot uvozno dajatev izkazano na carinski deklaraciji. V kolikor se bo družba uvoznica odločila 
uporabljati nov način obračunavanja in plačevanja uvoznega DDV, bo morala zadostiti 
določenim pogojem. Poleg tega, da mora biti davčni zavezanec tudi prejemnik blaga, ki je 
identificiran za namene DDV v Sloveniji, mora izpolnjevati še nekatere dodatne pogoje, kot 
so navajanje še vsaj svoje slovenske DDV številke, davčne osnove ter stopnje in zneska DDV 
na carinski deklaraciji.  

Kljub finančni in administrativni razbremenitvi, ki jo prinaša dopolnitev zakona, pa le ta s 
seboj prinaša tudi določene slabosti, saj bodo morale družbe, ki nimajo sedeža v Sloveniji, in 
bodo želele uporabljati nov način obračunavanja uvoznega DDV, imenovati davčnega 
zastopnika v Sloveniji, ki bo solidarno odgovoren za plačilo uvoznega DDV. 
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V kolikor bi želeli dodatne informacije v povezavi s spremenjenim načinom obračunavanja 
uvoznega DDV, smo vam na voljo.
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 Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o davčnem 
postopku (ZDavP-2) 
14. junij, 2016 

Na kratko 

Vlada Republike Slovenije je 24.05.2016 objavila predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju: predlog ZDavP-2), v katerem so 
predlagani ukrepi, ki naj bi izboljšali poslovno okolje, odpravili administrativne ovire na 
področju davčnega sistema, povečali obseg prostovoljnega plačevanja javnih dajatev in 
izboljšali učinkovitost pobiranja le-teh.  

Podrobno 
 
Poglavitne rešitve predloga zakona 
 

Odprava administrativnih ovir za davčne zavezance 
 

a) Predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost 
 

Predlog zakona uvaja rešitve za zmanjšanje administrativnega bremena davčnih zavezancev, 
ki so po veljavni ureditvi dolžni sami predlagati obračune prispevkov za socialno varnost. Po 
novem bi obračun prispevkov za socialno varnost zanje pripravil davčni organ v obliki 
novega instituta - predizpolnjen obračun socialnih prispevkov za socialno varnost. Nov 
institut bi vključil vse zavarovance, ki so sami dolžni obračunati in plačati prispevke za 
socialno varnost ter davčni organ zanje razpolaga s podatkom za določitev osnove za plačilo 
prispevkov za socialno varnost. 
 

b) Petdnevni zamik roka za plačilo davčnega odtegljaja 
 

Dodatno, s predlogom ZDav-P-2 bi se uvedel pet dnevni zamik roka plačila davčnega 
odtegljaja (davkov in prispevkov). Po veljavni ureditvi je potrebno davčni odtegljaj izračunati 
in odtegniti ob obračunu dohodka, plačati pa na dan izplačila dohodka, s predlogom ZDavP-
2 pa se določa petdnevno podaljšanje roka plačila davčnega odtegljaja, kar naj bi zavezancem 
omogočilo večjo likvidnost in plačilno sposobnost. 
 

Določitev dodatnih možnosti, ki davčnemu zavezancu omogočajo lažje 
plačilo davčnega dolga 
 

Po veljavni ureditvi je obročno plačilo davka mogoče v največ 24 mesečnih obrokih (razen v 
primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja), predlog ZDavP-2 pa predvideva 
možnost poplačila davčnih obveznosti v največ 60 mesečnih obrokih za davčne zavezance, ki 
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bodo izvedli finančno prestrukturiranje svojih terjatev v postopku poenostavljene prisilne 
poravnave. 
 
Sprememba višine obresti v vseh fazah (ne)izpolnjevanja davčnih 
obveznosti 
 

Predlog spreminja višino obresti za odlog in obročno plačilo davka (2 % obrestna mera), 
predložitev davčne napovedi in davčnega obračuna na podlagi samoprijave (3 %), predložitev 
davčnega obračuna znotraj davčnega inšpekcijskega pregleda (5 %) in višino obresti, če 
davčni organ v postopku davčnega nadzora ugotovi davčno obveznost (7 %). Višina 
zamudnih obresti za zamudo plačila in obresti za predložitev davčne napovedi po izteku 
zakonskega roka ostane nespremenjena (9 %). 
 

Poenostavljen postopek davčnega inšpekcijskega pregleda (v 
nadaljevanju: DIN) 
 

V primeru, da se DIN razširi še na druga obdobja ali na druge vrste davkov, davčnemu 
organu ne bo potrebno več izdati sklepa o razširitvi DIN. Po končanem DIN davčni organ ne 
bo več dolžan, še pred sestavo zapisnika o DIN, davčnega zavezanca pisno seznaniti z 
rezultatom DIN. Davčni zavezanec bo po novem imel tudi možnost predložitve davčnega 
obračuna ali popravka obračuna znotraj DIN, če mu bo to dovolil davčni organ. Predlog 
določa, da se lahko davčni zavezanec v 20 dneh po vročitvi zapisnika o DIN odpove pravici 
do pripomb na zapisnik in s tem skrajša postopek DIN. 
 

Davčna izvršba 
 

Predlog razširja omejitve davčne izvršbe na dolžnikove denarne prejemke, če dolžnik 
preživlja osebo, ki jo mora preživljati po zakonu. Z davčno izvršbo bo mogoče seči največ do 
višine dveh tretjin njegovih prejemkov, vendar največ do višine 76 % minimalne plače 
določene po zakonu. Enako velja tudi za samostojnega podjetnika, ki preživlja družinske 
člane ali druge osebe.  
 
Prenos direktiv 
 

Predlog ZDavP-2 v pravni red RS prenaša Direktivo Sveta 2015/2376/EU o spremembi 
Direktive Sveta 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju 
obdavčenja, Direktivo Sveta 2015/2060/EU o razveljavitvi Direktive 2003/48/ES o 
obdavčenju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti in Direktivo Sveta 2016/xx/EU o 
spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na 
področju obdavčenja. O izmenjavi poročil med državami smo obsežno pisali že v prejšnjih 
davčnih novičkah v katerih smo omenili tudi dejstvo, da bodo k poročanju zavezane le 
družbe, katerih konsolidirani prihodki na ravni skupine so v višini 750 milijonov € ali več, s 
čimer bo med 85 in 90% mednarodnih družb izključenih iz takšnega poročanja. 
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Pokličite nas ali nam pišite. 

 

Smo tam, kjer nas potrebujete 
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