
VSE, KAR MORATE 
VEDETI O NOVIH  
PRAVILIH O DDV  
PRI E-TRGOVANJU
Informacije za potrošnike v EU

Obračun davka na dodano vrednost (DDV) pri čezmejnem 

e-trgovanju se v EU posodablja. Nova pravila o DDV pri 

e-trgovanju v EU so prilagojena za enotni digitalni trg: bolj 

pravična, enostavnejša in omogočajo manj goljufanja.

Kot potrošnik iz EU vam ni treba ničesar narediti in ni vam 

treba spreminjati nakupovalnih navad in zamenjati proda-

jalcev. Vseeno je dobro, da veste, da s 1. julijem 2021 ne bo 

več veljala oprostitev plačila DDV za uvoz blaga v vrednosti, 

ki ne presega 22 EUR. Tako bo treba za vse blago, uvoženo 

v EU, plačati DDV. To zagotavlja, da blago, ki se uvaža izven 

EU, nima prednosti glede DDV v primerjavi z blagom, ki se 

kupuje znotraj EU.

Zato bodo z julijem 2021 nova pravila:

 zagotovila, da se bo DDV plačal tam, kjer bodo blago in 

storitve uživane;

 ponovno vzpostavila pošteno konkurenco med evropskimi 

in neevropskimi spletnimi trgovci in spletnimi trgovci in 

fizičnimi trgovinami, kar je še pomembnejše glede na 

krizo, ki jo je povzročila epidemija COVID-19;

 podjetjem ponudila preprost in enoten sistem za prijavo 

in plačilo obveznosti za DDV pri čezmejnih transakcijah 

za kupce v EU prek dveh novih spletnih sistemov: sistem 

„vse na enem mestu“ (VEM) za DDV in sistem „vse na 

enem mestu“ (VEM) za uvoz.

Kaj se spreminja s 1. julijem 2021?

SPREMINJAJO SE 
PRAVILA O DDV PRI 
E-TRGOVANJU.
BODITE OBVEŠČENI!

E-trgovanje je zdaj enostavnejše

Nova  
pravila o DDV, 
usmerjena v  
prihodnost
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Razcvet e-trgovanja, ki ga je omogočil tehnološki razvoj, 

spreminja način trgovanja, poslovanja in nakupovanja. Ta 

trend se je spremenil še zlasti z epidemijo COVID-19 in 

zaprtji po vsej Evropi in se bo še nadaljeval.

Trenutno veljavna oprostitev plačila DDV je neugodna za 

evropska podjetja, ki morajo obračunavati DDV. Pri uvo-

ženem blagu gre zato za nelojalno konkurenco v primerjavi 

z blagom iz EU. Zloraba oprostitve plačila DDV na uvoženo 

blago pa vodi v še večjo nelojalno konkurenco. 

Zdaj se pravila o DDV prilagajajo novim okoliščinam, tako 

da bodo vsi imeli koristi od bolj poštene obdavčitve in prep-

rostejšega postopka za prijavo in plačilo DDV.

Za prebivalce EU bo to pomenilo povečanje javnega prihodka 

za 7 milijard EUR letno, hkrati pa bo večja transparentnost 

postopka prispevala k več plačanega DDV in manj goljufanja 

pri plačilu DDV.

 Namen novih pravil o DDV 
pri e-trgovanju

 Ugodnosti za vas, potrošnika

  Več informacij https://ec.europa.eu/vat-ecommerce

Kot spletnemu nakupovalcu v Evropi vam ni treba narediti 

ničesar, da bi upoštevali nova pravila o DDV. Bila so osnovana, 

da se zagotovi bolj poštena obdavčitev in bolj enostavna in 

skladna pravila o DDV za vse vpletene.

Še več, za vse blago v vrednosti, ki ne presega 150 EUR 

in je kupljeno izven EU, s 1. julijem 2021 ne boste plačali 

dodatnih carinskih pristojbin, če se je prodajalec registriral 

za uporabo novega sistema za prijavo in plačilo DDV in 

uporablja sistem VEM za uvoz. Končna cena pri spletnem 

nakupu bo res končna cena, brez nepredvidenih stroškov 

ob dostavi – ne glede na to, ali blago prihaja iz EU ali od 

drugod. Če se dobavitelj ne bo registriral za uporabo sistema 

VEM za uvoz, boste morali plačati DDV in morda še stroške 

carinjenja, ki vam jih bo zaračunal prevoznik blaga, če je 

blago uvoženo v EU.


