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BRNJENO DAV NO BREME od 01.01.2010

ZDDV-1 ima od 01.01.2010 naslednja nova dolo ila v zvezi z prejemniki blaga ali
storitev, ki so pla niki DDV.
Navedba 76. a lena ZDDV 1B :

DDV mora pla ati dav ni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, kateremu
se opravijo naslednje dobave:
a) gradbena dela, vklju no s popravili, iš enjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in
rušenjem v zvezi z nepremi ninami;
b) posredovanje osebja, vklju enega v dejavnosti iz prejšnje to ke;
c) dobava nepremi nin iz 7. in 8. to ke 44. lena tega zakona, e se je dobavitelj odlo il
za obdav enje v skladu s 45. lenom tega zakona;
d) dobava odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a tega
zakona.
Navedeno pojasnjuje še pravilnik o izvajanju davka na dodano vrednost.
Navedba 127a. len pravilnika

: Prejemniki blaga ali storitev kot pla niki DDV

(1) Pla nik DDV na podlagi 76.a lena ZDDV-1 je vsak dav ni zavezanec, prejemnik blaga
ali storitve, identificiran za namene DDV v Sloveniji, kadar mu dobavi blago ali opravi
storitve iz 76.a lena ZDDV-1 dav ni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji.
(2) Oseba iz d) to ke prvega odstavka 4. lena ZDDV-1, ki obra unava DDV le od pridobitev
blaga znotraj Skupnosti, in je pla nik DDV na podlagi 5. to ke prvega odstavka 76. lena
ZDDV-1 ali obra unava DDV le od prejetih storitev, in je pla nik DDV na podlagi 3. to ke
prvega odstavka 76. lena ZDDV-1 ali opravlja storitve na ozemlju druge države lanice, za
katere je pla nik DDV v skladu s 196. lenom Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28.
novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L št. 347 z dne 11. 12.
2006, str. 1, zadnji spremenjena z Direktivo Sveta 2009/69/ES z dne 25. junija 2009 o
spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede
dav ne utaje, povezane z uvozom (UL L št. 175 z dne 4. 7. 2009, str. 12), izklju no
prejemnik storitve, ni pla nik DDV na podlagi 76.a lena ZDDV-1.
3) Prvi odstavek tega lena se ne nanaša na dav nega zavezanca, ki naro a blago in storitve iz
76.a lena ZDDV-1 preko oseb, ki delujejo v njegovem imenu in za njegov ra un, ko se

uporabi c) to ka šestega odstavka 36. lena ZDDV-1. V tem primeru se uporabljajo splošna
pravila iz 76. lena ZDDV-1.
(4) Prvi odstavek tega lena se ne nanaša na državne organe in organizacije, organe lokalnih
skupnosti ter druge osebe javnega prava, ki naro ajo blago in storitve iz 76.a lena ZDDV-1 v
zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, za katere se v skladu s petim odstavkom 5. lena
ZDDV-1 ne štejejo za dav ne zavezance.
(5) Dav ni zavezanec obvesti dav ni organ o za etku opravljanja, prenehanju ali ponovnem
za etku opravljanja dobav blaga ali storitev, za katere je prejemnik pla nik DDV v skladu s
76.a lenom ZDDV-1, preko sistema eDavki.
Navedba 127b. len pravilnika

- Gradbene storitve

Med gradbena dela, vklju no s popravili, iš enjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in
rušenjem v zvezi z nepremi ninami iz a) to ke 76.a lena ZDDV-1 se uvrš ajo
storitve pod šifro F/GRADBENIŠTVO standardne klasifikacije dejavnosti.
Navedba 127c. len pravilnika

- Zahtevek iz tretjega odstavka 76.b lena ZDDV-1

Dav ni zavezanec vloži zahtevek iz tretjega odstavka 76.b lena ZDDV-1 preko sistema
eDavki.

OBRAZLOŽITEV :
Obveznost za obra un in pla ilo DDV se po 76.a lenu v na elu prenaša na zavezance s
slovensko ID številko, ne glede na to ali opravljajo oproš eno ali obdav eno dejavnost.
Vendar pazite ! Obveznost se ne prenaša na :
• Male zavezance brez ID številke
• male zavezance z ID številko za potrebe samoobdav itve pridobitve blaga in
storitev od tujcev
• zavezance s tujo ID številko
• zavezance s slovensko dav no številko, e jim storitev opravi tujec
• za državne organe, kadar opravljajo izklju no javno dejavnost
Pri gradbeništvu se obveznost prevaljuje vedno, kadar gre za dela, ki so opisana v poglavju F
standardne klasifikacije dejavnosti in ni pomembno ali gre za dobavo znotraj gradbenega
sektorja ali izven njega. e pa upravniki stavb, ki delujejo v imenu in za ra un strank,
naro ajo gradbena dela, se obveznost za DDV ne prevaljuje.
Pri dobavah odpadkov se obveznost prevali vedno, kadar gre za dobavo odpadkov, ostankov,
rabljenega materiala in nekaterih storitev povezanih s predelavo odpadkov ( navedeno v
prilogi IIIa k ZDDV-1). Kupci odpadkov bodo torej prejeli ra un na katerem bo pisalo, da
velja klavzula po 76.a lenu ZDDV-1 – obrnjeno dav no breme.

Vsi zavezanci, ki imajo pravico do odbitka DDV imajo tudi iz naslova 76.a lena pravico do
polnega odbitka DDV. Zavezanci ( predvsem velja za gradbenike) bodo po 01.1.2010 ve ali
manj izkazovali presežke vhodnega davka na dodano vrednost.
Dobavitelji bodo izdali ra un brez DDV, v mese nem poro ilu poro ali o osnovi za DDV po
posameznih prejemnikih, osnovo prikazali v obra unu DDV, obveznosti za DDV pa ne bodo
vklju ili v svoj obra un DDV.
Prejemniki dobav ( beri kupci) bodo obra unali in pla ali DDV na dan prejema blaga ali
opravljene storitve. Obveznost za DDV bo vklju ena v obdobje obra una, saj se po pravilih
ZDDV šteje, da je DDV pla an, ko je izkazan v obra unu (veljajo pravila samoobdav itve).
POMEMBNO je tudi, da se morajo vsi, ki opravljajo dejavnosti iz 76.a lena prijaviti
opravljanje dejavnosti v 30.dnevih od prve dobave. Tisti, ki že opravljajo to dejavnost morajo
najkasneje do 30.1.2010 o tem obvestiti DURS na obrazcu PD-Obv preko sistema e-davki.
e za asno te dejavnosti ne boste opravljali se iz sistema lahko izlo ite ter nato vklju ite po
potrebi. Vsi, ki bodo prijavljeni, pa morajo vsak konec meseca poro ati o posameznih
dobavah za pretekli mesec.

