
VSE, KAR MORATE 
VEDETI O SISTEMU 
„VSE NA ENEM  
MESTU“(VEM)
Informacije za prodajalce 

VEM je elektronski sistem, ki poenostavlja do 95 % obve-

znosti v zvezi z DDV, ki jih imajo prodajalci blaga in storitev 

potrošnikom po vsej EU, saj jim omogoča:

 elektronsko registracijo za DDV v eni državi članici za 

vso prodajo blaga na daljavo znotraj EU in za opravljene 

storitve med podjetji in potrošniki, kar pomeni, da se jim 

ni treba registrirati za DDV v več državah članicah;

 prijavo in plačilo dolgovanega DDV za vse dobavljeno 

blago in opravljene storitve v enem samem elektronskem 

četrtletnem obračunu DDV;

 sodelovanje z davčno upravo v svoji državi članici v 

svojem jeziku, tudi če gre za čezmejno prodajo.

 Kaj je sistem „vse na enem 
mestu“ (VEM)?

VEM pokriva naslednje:

 vse storitve za potrošnike iz EU;

 prodajo blaga na daljavo kupcem iz EU.

 Katero prodajo pokriva 
VEM?

Sedaj se morajo evropska podjetja, ki prodajajo blago 

na daljavo v EU nad določenim pragom (35 000 EUR ali  

100 000 EUR, odvisno od države članice) kupcem v drugi 

državi članici EU, registrirati za plačilo DDV in DDV plačati v 

državi članici kupca. To je drago in obremenjujoče. 

S 1. julijem 2021 stopijo v veljavo nova pravila. V skladu s temi 

novimi pravili se lahko DDV pod pragom 10 000 EUR plača v 

državi članici, kjer ima sedež podjetje prodajalca. Nad tem 

pragom se bodo lahko podjetja enostavno registrirala v sistem 

„vse na enem mestu“ (VEM), v katerem bodo lahko enostavno 

prijavila in plačala DDV, ki ga dolgujejo v drugih državah članicah. 

Kaj se spreminja s 1. julijem 2021?

VEM OMOGOČA PRIJAVO 
DDV IN OLAJŠA 
TRGOVANJE ZNOTRAJ EU

E-trgovanje je zdaj enostavnejše

Nova  
pravila o DDV, 
usmerjena v  
prihodnost
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Prodaja blaga na daljavo znotraj 
EU pomeni, da dobavitelj/prodajalec 
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.

Slovarček

Vsaka država članica bo imela spletni portal VEM, kjer se bodo 

podjetja lahko registrirala. Ena sama registracija bo veljavna 

za vse prodaje potrošnikom v druge države članice EU.

 Kako se registrirati v  
sistem VEM?

Če uporabljate VEM, morate:

 obračunati DDV po stopnji države članice, kamor bo blago 

dobavljeno ali kjer bodo opravljene storitve;

 pobrati DDV od kupca pri prodaji blaga na daljavo ali 

opravljenih storitvah znotraj EU;

 predložiti četrtletni obračun DDV v elektronski obliki prek 

portala sistema VEM v državi članici, kjer ste registrirani 

v sistem VEM;

 opraviti četrtletno plačilo DDV, v skladu s prijavljenim 

DDV v obračunu DDV v državi članici, kjer ste registrirani 

v sistem VEM;

 deset (10) let hraniti evidence vseh upravičenih prodaj 

blaga v okviru sistema VEM.

 Kaj morate storiti, če 
uporabljate sistem VEM?

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

Informacije o stopnjah DDV v celotni EU so na voljo na 

spletnih mestih vsake države članice in na spletnem mestu 

Evropske komisije.1

1 https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html


