
 

Osnutki nekaterih klavzul na računih, izdanih davčnim zavezancem  
 

                                            Določba od 1. januarja 2010 

po Direktivi Sveta 2008/8/ES 

v slovenščini  v angleščini  

Zap.  
št.  

Vsebina  po ZDDV·1  

 

1.  Storitve v zvezi z nepremičninami   

1.1.  
- če se nepremičnine nahajajo  
 zunaj Slovenije  

Neobdavčljivo po 27. členu ZDDV-1  
(kraj storitve zunaj Slovenije)  

Obdavčljivo po kraju storitve - člen  
47 direktive o DDV  

VAT is accounted by the place of supply  
under Article 47 of VA T Directive  

1.2.  
- posredovanje pri transakcijah v zvezi  
  z nepremičninami, ki se nahajajo  
  zunaj Slovenije  

Neobdavčljivo po 26. členu ZDDV-1  
(kraj storitve zunaj Slovenije) 

Obdavčljivo po kraju storitve - člen  
46 direktive o DDV  

VAT is accounted by the place of supply  
under Article 46 of VAT Directive  

2.  Prevozne storitve  
  

 

2.1.  
- prevoz potnikov, opravljen  
  zunaj Slovenije  

Neobdavčljivo po 28/1 ZDDV-1 (kraj  
storitve zunaj Slovenije)  

Obdavčljivo po kraju storitve - člen  
48 direktive o DDV  

VAT is accounted by the place of supply  
under Article 48 of VA T Directive  

2.2.  
- prevoz blaga znotraj  
  Skupnosti  

DDV - obrnjena davčna obveznost  
po 25/1 ZDDV-1  

DDV - obrnjena davčna obveznost  
po členu 44 direktive o DDV  

VAT reverse charge under Article 44  
of VAT Directive  

2.3.  
- posredovanje pri prevozu  
  blaga znotraj Skupnosti  

DDV - obrnjena davčna obveznost  
po 25/1 ZDDV-1  

DDV - obrnjena davčna obveznost  
po členu 44 direktive o DDV  

VAT reverse charge under Article 44  
of VAT Directive  

2.4.  
- prevoz blaga, ki ni prevoz  

   blaga znotraj Skupnosti (?)  
DDV - obrnjena davčna obveznost  
po 25/1 ZDDV-1  

DDV - obrnjena davčna obveznost  
po členu 44 direktive o DDV  

VAT reverse charge under Article 44  
of VAT Directive  

3.  Pomožne prevozne storitve   

3.1.  
- če so te opravljene davčnim  

   zavezancem  
DDV - obrnjena davčna obveznost  
po 25/1 ZDDV-1  

DDV - obrnjena davčna obveznost  
po členu 44 direktive o DDV  

VAT reverse charge under Article 44  
of VAT Directive  

3.2.  
- posredovanje pri pomožnih  

   prevoznih storitvah  
DDV - obrnjena davčna obveznost  
po 25/1 ZDDV-1  

DDV - obrnjena davčna obveznost  
po členu 44 direktive o DDV  

VAT reverse charge under Article 44  
of VA T Directive .  

4.  Storitve s področij kulture, umetnosti, športa ...   

4.1  
- če so te opravljene zunaj 
  Slovenije  

Neobdavčljivo po 29/1 ZDDV-1  
Obdavčljivo po kraju storitve - člen  
53 direktive o DDV  

VAT is accounted by the place of supply  
under Article 53 of VA T Directive  

5.  Cenitve premičnin in delo na premičnini   

5.1.  
- če so te opravljene davčnim  

   zavezancem  
DDV - obrnjena davčna obveznost  
po 25/1 ZDDV-1  

DDV - obrnjena davčna obveznost  
po členu 44 direktive o DDV  

VAT reverse charge under Article 44  
of VAT Directive  
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6.  Restavracijske storitve in storitve cateringa 

..  
 

6.1.  
- če so te opravljene zunaj  
   Slovenije (brez tistih na krovu ladij, 
   zrakoplovov in na vlakih)  

Neobdavčljivo po 30. členu ZDDV·1 
(kraj storitve zunaj Slovenije) 

Obdavčljivo po kraju storitve - člen 
55 direktive O DDV 

 
VAT is accounted by the place of supply  
under Article 55 of VAT Directive  

 

6.2.  

- če so te namenjene potrošnji  
   na krovu ladij, zrakoplovov  
   in na vlakih ter se prevoz  
   potnikov začne v drugi državi  
   članici  

Neobdavčljivo po 30.a členu 
ZDDV·1 (kraj storitve zunaj Slovenije) 

Obdavčljivo po kraju storitve - člen 
57 direktive o DDV 

 
VAT is accounted by the place of supply  
under Article 57 of VAT Directive  

7.  Najem prevoznih sredstev   

7.1.  
- kratkoročni najem, če je 
  prevozno sredstvo dano na 
  razpolago zunaj Slovenije  

Neobdavčljivo po 30. b členu  
ZDDV-1 (kraj storitve zunaj Slovenije)  

Obdavčljivo po kraju storitve - člen  
56 direktive o DDV  

VAT is accounted by the place of supply  
under Article 56 of VAT Directive  

7.2.   - dolgoročni najem  
DDV - obrnjena davčna  
obveznost po 25/1 ZDDV·1  

DDV - obrnjena davčna obveznost  
po členu 44 direktive o DDV  

VAT reverse charge under Article 44  
ofVAT Directive  

8.  Storitve oglaševanja, svetovalcev, inženirjev / .. ./ in finančne ter druge storitve iz 30.d člena ZDDV-1  

8.1.  
- če so te opravljene  
  nezavezancem s sedežem  
  zunaj skupnosti  

Neobdavčljivo po 30.d členu  
ZDDV-1 (klavzula ni obvezna)  

Obdavčljivo po kraju storitve -- člen  
59 direktive o DDV  

VAT is accounted by the place of supply  
under Article 59 of VAT Directive  

8.2.  
- če so te opravljene  
  davčnim zavezancem  

DDV - obrnjena davčna obveznost  
po 25/1 ZDDV-1  

DDV - obrnjena davčna obveznost  
po členu 44 direktive o DDV  

VAT reverse charge under Article 44  
of VA T Directive  

8.3.  
- posredovanje pri navedenih  
  storitvah  

DDV - obrnjena davčna obveznost  
po 25/1 ZDDV-1  

 
DDV - obrnjena davčna obveznost  
po členu 44 direktive o DDV  

VAT reverse charge undar Article 44  
of VA T Directive  

9.  Storitve in blago iz 76.a člena ZDDV-11   

9.1.  

- če so te opravljene oziroma  
  dobavljene davčnim  
  zavezancem, identificiranim  
  za namene DDV v Sloveniji  

DDV - obrnjena davčna obveznost  
 po 76.a členu ZDDV-1  

 

-  -  

 

                                                 
1
  Te so: a) gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami; b) posredovanje osebja, vključenega v dejavnosti iz prejšnje točke; c) dobava 

nepremičnin iz 7. in 8. točke 44. člena tega zakona, če se je dobavitelj odločil za obdavčenje v skladu s 45. členom tega zakona; d) dobava odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a tega 
zakona. 


