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Vprašanje: 

 

»Zanima me, če moramo biti pri izvozu naših izdelkov v ZDA na kaj posebej pozorni 

(predvsem zaradi DDV me zanima). Izdelek bo šel h končni stranki, fizični osebi.« 

 

ODGOVOR: 

(Skladno s pripravo odgovorov v sodelovanju s programskim partnerjem za davčno področje, 

TZS za pravilnost odgovorov ne odgovarja.) 

 

Podjetje sprašuje kako mora obračunati DDV v primeru ko in če izvozi blago končnemu kupcu 

v ZDA. Glede na to, da iz vprašanja ni razvidno za kakšno vrsto blaga gre, predlagamo, da 

podjetje preuči pravila, ki so objavljena na spletnih straneh EU 

(https://madb.europa.eu/madb/ ).  

Glede na vprašanja lahko zaključimo, da pri prodaji blaga, ki gre v izvoz (izven držav EU), 

lahko pri prodaji deklarira t.i. oproščeni izvoz. Kar pomeni, da DDV-ja ni potrebno obračunati. 

Seveda pa mora podjetje v primeru prodaje blaga izven EU upoštevati določila, kot so 

navedena v 52. členu Zakona o davku na dodano vrednost1 oz. 82. členu Pravilnika o izvajanju 

ZDDV-12. Vir: Povzeto po odgovoru programskega partnerja Taxin d.o.o, julij 2020. 

                                                 
1 52. Člen (oproščene transakcije) 

(1) Plačila DDV so oproščene naslednje transakcije: 

a) dobava blaga, ki ga iz Slovenije odpošlje ali odpelje v namembni kraj zunaj Unije prodajalec ali druga oseba za njegov 

račun; 

b) dobava blaga, ki ga iz Slovenije odpošlje ali odpelje v namembni kraj zunaj Unije kupec, ki nima sedeža na ozemlju 

Slovenije, ali druga oseba za njegov račun, razen blaga, ki ga prevaža kupec sam in je namenjeno za opremljanje, 

oskrbovanje z gorivom ali druge vrste oskrbovanja zasebnih čolnov, zasebnih zrakoplovov ali katerihkoli drugih prevoznih 

sredstev za zasebno rabo; 

c) blago, dobavljeno pooblaščenim organizacijam, ki ga te izvozijo iz Unije kot del svojih človekoljubnih, dobrodelnih 

dejavnosti ali dejavnosti poučevanja, ki jih izvajajo zunaj Unije; 

d) storitve dodelave blaga (premičnin), ki so bile pridobljene ali uvožene z namenom, da se na tem blagu opravi taka 

dodelava, vendar le v primeru, če naročnik nima sedeža na ozemlju Slovenije in če blago odpošlje ali odpelje zunaj Unije 

izvajalec ali naročnik ali druga oseba za račun enega od njiju; 

e) opravljanje storitev, vključno s prevoznimi storitvami in pomožnimi storitvami, razen storitev, ki so oproščene v skladu 

z 42. in 44. členom tega zakona, če so neposredno povezane z izvozom ali uvozom blaga v smislu drugega in tretjega 

odstavka 31. ter uvozom blaga v skladu s prvim odstavkom 58. člena tega zakona. 

(2) Pri dobavi blaga iz točke b) prvega odstavka tega člena, ki ga potnik prenaša v svoji osebni prtljagi, se oprostitev plačila 

davka uveljavlja na način vračila DDV, če so izpolnjeni pogoji iz 75. člena tega zakona. 

(3) Pri dobavi blaga iz točke c) prvega odstavka tega člena se oprostitev plačila davka uveljavi tako, da se pooblaščenim 

organizacijam vrne plačani DDV. 

2 82. člen (Izvoz blaga in storitve iz e) točke prvega odstavka 52. člena ZDDV-1) 

(1) DDV se ne plačuje ob izvozu blaga ter od prevoznih in drugih postranskih storitev, ki so neposredno povezane z izvozom 

blaga. Kot izvoz po a) točki prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 se šteje tudi dobava blaga, ki se odpošlje ali odpelje iz Unije iz 

druge države članice. 

(2) Davčni zavezanec dokazuje, da je bila opravljena izvozna dobava (izvoz) z dokazilom, iz katerega je razvidno, da je sam 

ali druga oseba za njegov račun blago iznesla iz carinskega območja Unije. 
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(3) Dokazilo iz prejšnjega odstavka je prejeto elektronsko sporočilo »obvestilo o izvozu«, ki je izdano v skladu s carinskimi 

predpisi oziroma pisna izvozna carinska deklaracija s potrditvijo carinskega organa o iznosu blaga iz Unije, kadar se uporablja 

pomožni postopek. 

(4) Dokazilo iz prejšnjega odstavka lahko nadomesti potrdilo o izstopu, ki ga v skladu s carinskimi predpisi izda pristojni urad izvoza. 

(5) Če se blago izvaža iz Unije na podlagi ustne carinske deklaracije, podane v skladu s carinskimi predpisi, se kot dokazilo o izvozni 

dobavi iz drugega odstavka tega člena uporabi račun ali drug komercialni dokument, na podlagi katerega je izvoz izvršen, vendar le, 

če je izstopni carinski organ z žigom na računu ali drugem komercialnem dokumentu potrdil iznos blaga iz carinskega območja 

Unije. 

(6) Če davčni zavezanec pošilja blago iz Unije po pošti, hitri pošti ali železnici, se kot dokazilo iz drugega odstavka tega člena lahko 

uporabi tudi: 

- poštna deklaracija, tovorni list ali dvojnik takega dokumenta ali 

- drugo dokazilo, ki se običajno uporablja v poštnem prometu ali pri hitri pošti. 

(7) Dokazila iz prejšnjega odstavka morajo vsebovati najmanj naslednje podatke: 

- ime in naslov oziroma firmo in sedež izdajatelja ter dan izdaje dokazila; 

- ime in naslov oziroma firmo in sedež davčnega zavezanca (izvoznika); 

- običajno trgovsko ime in količino blaga; 

- kraj in dan, ko je bilo blago izvoženo, oziroma kraj in dan, ko je bilo blago odposlano v tujino; 

- ime in naslov oziroma firmo in sedež prejemnika blaga v namembni državi; 

- izjavo izdajatelja, da so bili podatki v dokazilu izdani na podlagi poslovnih listin izdajatelja in jih je mogoče preveriti; 

- podpis in žig izdajatelja. 

(8) V skladu s točko e) prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 so plačila DDV oproščene tudi storitve, ki se opravijo v zvezi z odpremo 

blaga neposredno v izvoz (na primer: prevozne storitve, storitve nakladanja, razkladanja, prekladanja na drugo prevozno sredstvo, 

storitve organiziranja prevoza blaga ipd.). 

(9) V skladu s točko e) prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 so plačila DDV oproščene tudi storitve, enakovrstne storitvam, kot so 

omenjene v prejšnjem odstavku, ki se opravijo v zvezi z dobavo blaga, za katero obveznost za plačilo DDV od uvoza v skladu z 

drugim odstavkom 31. člena ZDDV-1 še ni nastala. 


