Nova
pravila o DDV,
usmerjena v
prihodnost
E-trgovanje je zdaj enostavnejše

VSE, KAR MORATE
VEDETI O NOVIH
PRAVILIH O DDV
PRI E-TRGOVANJU
Informacije za izvajalce poštnih storitev in kurirske službe

Kaj se spreminja s 1. julijem 2021?
Julija 2021 prihajajo v veljavo nova pravila o DDV za prodajo
blaga na daljavo znotraj EU in izven EU. S 1. julijem 2021
ne bo več veljala oprostitev plačila davka na dodano vrednost (DDV) za uvoz blaga v vrednosti, ki ne presega 22 EUR.
Tako bo treba za vse blago, uvoženo v EU, plačati DDV. Za
uvoženo blago v vrednosti, ki ne presega 150 EUR, sta na
voljo dva poenostavljena mehanizma za pobiranje DDV:
1. Eden je za spletne prodajalce in spletne trge/platforme,
ki lahko DDV pobirajo neposredno od kupca in ta DDV
prijavijo in plačajo v novem spletnem sistemu „vse na
enem mestu“ (VEM) za uvoz1.
2. Eden je za izvajalce poštnih storitev in kurirske službe
za prijavo in plačilo uvoznega DDV (posebne ureditve),
v primeru da prodajalci ali trgi/platforme niso registrirani
za uporabo sistema VEM za uvoz.
1

Nič se ne spremeni pri carinjenju in DDV na uvoženo blago
v vrednosti več kot 150 EUR.
Ker imate ključno vlogo pri prevozu in distribuciji blaga, ste v
prvi vrsti odgovorni za prijavo blaga za carinjenje. Seznanite
se z novim postopkom in svetujte svojim strankam.

PRILAGODITE VAŠE
POSTOPKE NOVIM
PRAVILOM O DDV

Nadaljnje informacije o sistemu VEM za uvoz so na voljo na našem spletnem mestu https://ec.europa.eu/vat-ecommerce
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Kaj pa prodaja blaga na
daljavo znotraj EU?

Kaj morajo izvajalci poštnih
storitev in kurirske službe
narediti?
Ob registraciji za uporabo sistema VEM za uvoz dobijo spletni
prodajalci ali spletni trgi/platforme identifikacijsko številko za
DDV za sistem VEM za uvoz. Identifikacijsko številko za DDV
za sistem VEM za uvoz izvajalci poštnih storitev in kurirske
službe uporabljajo pri prijavi blaga carinskim organom ob
uvozu. To lahko naredijo v vsaki državi članici, ne glede
na namembno destinacijo blaga. Carinski organi preverijo
veljavnost številke za DDV za sistem VEM za uvoz in nato je
paket lahko dostavljen stranki. Bolj preprosto ne bi moglo biti!
Če se spletni prodajalci ali spletni trgi/platforme ne registrirajo za uporabo sistema VEM za uvoz, morajo pobrati DDV,
preden dostavijo blago stranki. V tem primeru je blago lahko
carinjeno le v državi članici, v kateri bo blago dostavljeno
stranki. DDV se lahko pobere na naslednji način:
Z uporabo posebnih ureditev: izvajalci poštnih storitev in
kurirske službe bodo pobirali DDV od strank in ga mesečno
plačevali pristojnemu organu.
Poenostavitev prinaša izvajalcem poštnih storitev in
kurirskim službam prednost pri denarnem pritoku, za
to dodatno administrativno opravilo pobiranja DDV pa
dobijo plačilo.
Z uporabo standardnih carinskih postopkov: stranka bo
plačala DDV izvajalcu poštnih storitev ali kurirski službi
ali neposredno pristojnemu organu.

Pravila o prodaji blaga na daljavo znotraj EU se za spletna
podjetja in spletne trge/platforme poenostavljajo, kar ima
za posledico zmanjšanje administrativnega bremena in
ustvarjanje pogojev za povečanje obsega e-trgovanja znotraj
EU. Glede na to, da znotraj EU ni mej, lahko izvajalci poštnih
storitev in kurirske službe izkoristijo enotni digitalni trg EU.

Prednosti za izvajalce
poštnih storitev in kurirske
službe
Večja udeleženost: Ker imate ključno vlogo pri prevozu
in distribuciji blaga, ste v prvi vrsti odgovorni za prijavo
blaga za carinjenje.
Hitrejši postopek: Nova pravila in uporaba prenosa
podatkov v elektronski obliki poenostavljajo postopke in
zagotavljajo hitrejši postopek carinjenja, tako da boste
lahko blago hitreje dostavili strankam.

Slovarček
Prodaja uvoženega blaga na
daljavo, pri čemer je blago uvoženo
iz tretjih držav ali tretjih ozemelj,
se nanaša na dobave blaga, ki ga
odpošlje ali prevaža dobavitelj, ali
nekdo za dobavitelja, vključno takrat,
ko dobavitelj posredno sodeluje pri
prevozu in pošiljanju tega blaga in je
prejemnik v državi članici.
Prodaja blaga na daljavo znotraj
EU pomeni, da prodajalec/dobavitelj
ali nekdo za dobavitelja/prodajalca

blago (ki je že v prostem pretoku v
EU), ki se nahaja v eni državi članici,
proda in dobavi stranki v drugi državi
članici.
Države članice EU so Avstrija,
Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka,
Danska, Estonija, Finska, Francija,
Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija,
Litva, Luksemburg, Madžarska,
Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska,
Portugalska, Romunija, Slovaška,
Slovenija, Španija in Švedska.

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

