Datum: 26. 8. 2019

Vaše vprašanje:
“Imam normiran SP in nisem davčni zavezanec. Sedaj sem uvozila svoje blago iz Kitajske in
seveda pride zraven plačilo DDV-ja. Ta se pri davčnih zavezancih ob nadaljnji prodaji
poračuna, sedaj pa ne vem, kako je to v mojem primeru. Večina, na katere sem se obrnila,
ima izkušnje z uvozom, ko je uvoznik davčni zavezanec.”
Odgovor:
(Skladno s pripravo odgovorov v sodelovanju s programskim partnerjem za davčno področje,
TZS za pravilnost odgovorov ne odgovarja.)
Sistem DDV-ja je namenjen plačevanju davka na dodano vrednost za transakcije, kot so
določene v ZDDV-1 (promet blaga in storitev, pridobitev blaga iz EU, uvoz).
Načeloma država pobere davek od dodane vrednosti od oseb, ki se identificirajo za DDV na
način, da slednji plačajo državi izstopni DDV od vseh transakcij, hkrati pa imajo pravico do
odbitka od vseh nabav. Navedene osebe, ki so identificirane za DDV tako plačujejo zgolj davek
od t.i. dodane vrednosti, kar v primeru trgovca pomeni maržo.
Oseba, ki izvaja dejavnost (npr. SPP-normiranec) seveda lahko izvaja dejavnost brez, da bi se
identificirala za DDV, pod pogojem, da v zadnjih 12-tih mesecih ne preseže praga 1, kot je
določen v 78. členu ZDDV-1 (50.000 EUR).
SKLEP:
Na podlagi zgoraj navedene zakonodaje, SPP normiranec, ki v 12-tih mesecih ne pričakuje
prometa večjega od 50.000 EUR, ni dolžan izvesti identifikacije za DDV. Lahko se seveda
prostovoljno vključi v sistem DDV-ja. Navedena oseba, ki opravi uvoz iz KITAJSKE, tako plača
vse carinske dajatve (tudi DDV), pri čemer nima pravice do odbitka vstopnega DDV-ja.
Vir: Povzeto po odgovoru programskega partnerja Taxin d.o.o, avgust 2019

78. člen ZDDV-1
….
(2) Obveznost predložitve zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV iz prejšnjega odstavka se ne nanaša na:
a) davčnega zavezanca iz prvega odstavka 94. člena tega zakona, ki utemeljeno pričakuje, da v obdobju 12 mesecev
ne bo presegel prometa v znesku 50.000 eurov;
b) davčnega zavezanca iz drugega odstavka 94. člena tega zakona;
c) davčnega zavezanca, ki na ozemlju Slovenije opravlja le oproščene dobave blaga in storitev, od katerih se DDV ne
sme odbiti.
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