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Predlagane spremembe dosedanje ureditve 
predstavljajo največjo reformo DDV sistema 
v zadnjih 25 letih. Na podlagi predlaganih 
sprememb naj bi se delež nepobranega DDV na 
ravni Evropske Unije (»EU«) znižal za okoli 80%. 
Kot posledica trenutne neučinkovite ureditve 
sistema, je na ravni EU vsako leto izgubljenih 
150 milijard evrov. Poleg navedenega, trenutni 

sistem tudi ni učinkovit z vidika spodbujanja 
mednarodne trgovine, saj se davčni zavezanci 
ob čezmejnem poslovanju srečujejo z relativno 
visokimi stroški izpolnjevanja administrativnih 
DDV obveznosti. V sled tega naj bi načrtovana 
reforma navedene stroške za davčne zavezance 
znižala za eno milijardo evrov.
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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 morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja omenjenih dejstev.
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Predlog modernizacije DDV sistema obsega 
naslednja štiri področja:
 ▪ Preprečevanje čezmejnih DDV goljufij: 

Na podlagi predlagane reforme se bodo 
spremenila DDV pravila glede kraja obdavčitve 
znotraj-skupnostnih dobav.

 ▪ Razširitev »One-Stop-Shop« instituta: 
Reforma prinaša poenostavitev izpolnjevanja 
obveznosti iz naslova DDV za davčne 
zavezance, ki delujejo v več različnih članicah 
EU. Davčni subjekti bodo lahko poročali in 
plačevali DDV skozi enoten portal v domači 
državi članici, v lastnem jeziku ter po pravilih 
domače države.

 ▪ Večja konsistenca DDV pravil: Modernizacija 
sistema DDV bo naredila korak bližje 
uveljavitvi načela destinacije v okviru katerega 
se bo končni znesek DDV plačal v državi članici 
končnega potrošnika, po stopnji katere bo DDV 
tudi obračunan.

 ▪ Poenostavitev obračunavanja DDV: 
Poleg enotnega obračunavanja DDV, 
davčnim zavezancem v skladu z objavljenim 
predlogom ne bo več potrebno pripravljati 
rekapitulacijskega poročila za znotraj-
skupnostne dobave blaga.

Dodatno, načrtovana reforma predvideva 
tudi ustanovitev posebne kategorije t.i. 
»Certificiranega davčnega subjekta«, ki 
bo podeljena zaupanja vrednim davčnim 
zavezancem in bo imetnikom prinesla določene 
ugodnosti.

Kako vam lahko pomagamo

V letu 2018 bo Evropska Komisija naredila prve korake k modifikaciji obstoječe EU Direktive 
2006/112/EC (t.i. DDV Direktiva). Navedeno bo prineslo obsežne zakonodajne spremembe, ki 
bodo imele velik vpliv na poslovanje posameznih davčnih zavezancev. Pri PwC Slovenija bomo 
spremembe na tem področju vsekakor podrobno spremljali ter vas o njih tudi obveščali. V kolikor pa 
bi imeli kakršnakoli vprašanja glede potencialnega vpliva predlagane reforme DDV sistema na vaše 
poslovanje, ne oklevajte ter stopite v kontakt z nami.
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