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Poenotenje pravil

• Tudi za Hrvaško bodo veljala pravila DDV, ki jih opredeljujeta:
– Direktiva 2006/112/ES z dne 28.11.2006 o skupnem sistemu davka na dodano 

vrednost – velja od 1.1.2007 (s spremembami in dopolnitvami) in
– Izvedbena uredba Sveta (EU) o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 

2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (Uradni listu EU, L 
77, z dne 23. 3. 2011, uporablja se od 1.7.2011 dalje) 

• Do DDV je upravičena le ena država – dve temeljni načeli (obstajajo izjeme):
– načelo potrošnje (kjer so storitve potrošene) in
– načelo namembnosti blaga (kamor je blago namenjeno)



Trgovci uvozniki

Carine ne bo več

 

in posledično špediter ne bo več

 

potreben
1. prodajalec je identificiran za DDV na Hrvaškem 
•namesto uvoza blaga v Slovenijo (Unijo) = pridobitev blaga iz Hrvaške v Slovenijo (iz 
druge države članice)
•hrvaški trgovec hrvaškega DDV na računu ne obračuna, pač

 

pa ga v Sloveniji obračuna 
slovenski kupec - pridobitelj blaga  po sistemu samoobdavčitve (tako obračunani DDV je 
ob drugih izpolnjenih pogojih lahko tudi odbitni)
2. prodajalec je mali davčni zavezanec ali fizična oseba na Hrvaškem
•ne gre za pridobitev blaga v Slovenijo



Trgovci izvozniki

Carine ne bo več

 

in posledično špediter ne bo več

 

potreben
1. kupec je identificiran za DDV na Hrvaškem 
•namesto izvoza blaga iz Slovenije (Unije) = dobava blaga na Hrvaško (v drugo državo 
članico) – na Hrvaškem se šteje kot pridobitev blaga
•dobava je oproščena plačila DDV v Sloveniji v skladu s 46. členom ZDDV-1, če sta 
izpolnjena 2 pogoja:

– veljavna identifikacijska številka kupca (preveriti)
– ustrezna prevozna listina (CMR ali izjava o prevozu), s katero se dokazuje 

prevoz blaga v drugo državo članico
•slovenski trgovec slovenskega DDV ne obračuna, na računu se sklicuje na ustrezne 
klavzule, DDV plača pridobitelj tega blaga na Hrvaškem



Prodaja blaga na daljavo

2. kupec je hrvaški končni potrošnik (mali davčni zavezanec ali oseba, ki ni davčni 
zavezanec)
•prodaje blaga po katalogu, preko spleta, po telefonu – blago na Hrvaško pošlje slovenski 
prodajalec
•slovenski trgovec na izdanem računu obračuna slovenski DDV, če:

– ne gre za trošarinske izdelke in
– v preteklem in tekočem koledarskem letu ne prekorači meje, ki jo bo določila 

Hrvaška (35.000 ali 100.000 EUR)
•slovenski trgovec se mora identificirati za DDV na Hrvaškem, če:

– prodaja trošarinske izdelke končnim potrošnikom ali
– vrednost opravljenih dobav na Hrvaško preseže prag 35.000 ali 100.000 EUR ali 
– če mejna vrednost dobave ni prekoračena - možna je prostovoljna identifikacija 

(izbiro je treba uporabljati najmanj dve leti) 



Dobava blaga z instalacijo/montažo

Kadar blago, ki ga odpošlje ali prevaža dobavitelj, kupec ali tretja oseba, 
instalira ali montira dobavitelj ali druga oseba za njegov račun, s poskusnim 
zagonom ali brez njega, se za kraj dobave šteje kraj, kjer je blago 
instalirano ali montirano. 

• ne gre za oproščeno dobavo blaga znotraj Unije in na drugi strani za 
obdavčeno pridobitev blaga v drugi državi članici 

• DDV obveznosti izvajalca blaga z montažo v državi članici montaže v zvezi 
z registracijo in plačilom DDV
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