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Osebe javnega prava in izkazovanje DDV od uvoza prek obračuna DDV
Pojasnilo FURS, št. 0920-10563/2016-1 z dne 8. 9. 2016

Na vprašanje, ali lahko osebe javnega prava DDV od uvoza izkazujejo prek obračuna DDV
odgovarjamo:
Glede obravnave oseb javnega prava kot davčnih zavezancev Zakon o davku na dodano
vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13, 46/13ZIPRS1314-A, 101/13–ZIPRS1415, 86/14 in 90/15) v petem odstavku 5. člena določa, da se ti
ne štejejo za davčne zavezance v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravljajo kot
organ oblasti, tudi če pobirajo takse, prispevke in druge dajatve ter plačila v zvezi s temi
dejavnostmi ali transakcijami. Pri opravljanju dejavnosti ali transakcij pa se štejejo za davčne
zavezance v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami, če bi njihova obravnava, kot da niso
davčni zavezanci, povzročila znatno izkrivljanje konkurence. Zaradi navedenega so nekatere
osebe javnega prava iz naslova opravljanja obdavčljive dejavnosti tudi identificirane za namene
DDV.
V skladu s šestim odstavkom 77. člena ZDDV-1 lahko davčni zavezanec, ki je prejemnik blaga
in je identificiran za namene DDV v Sloveniji izkaže obračunani DDV od uvoza blaga v
obračunu DDV in plača DDV v roku iz prvega odstavka tega člena, če kot prejemnik blaga v
trenutku uvoza davčnemu organu v carinski deklaraciji zagotovi določene informacije (svojo
slovensko identifikacijsko številko za DDV, davčno osnovo, stopnjo in znesek DDV).
Oseba javnega prava, ki uvaža blago izključno za namene njene neobdavčljive dejavnosti, pri
uvozu blaga ne sme uporabiti identifikacijske številke za DDV, ki ji je bila dodeljena za
opravljanje njene ekonomske dejavnosti, saj ne nastopa kot davčni zavezanec (torej v teh
primerih ne izpolnjuje pogojev iz 77. člena ZDDV-1). Prav tako oseba javnega prava v teh
primerih za namene uvoza blaga ne sme predložiti identifikacijske številke za namene DDV, ki ji
je bila dodeljena za namene obračunavanja DDV od pridobitev blaga znotraj Unije in/ali za
namene čezmejnega opravljanja storitev.
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