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STRATEG d.o.o. 
Zadružna ulica 17, Ljubjana 
 
 
 

ZADEVA: NAVODILA POSLOVNIM PARTNERJEM  : 
 

UPORABA NOVIH STOPENJ DDV  
(OD 01.07.2013 NAPREJ) 

 
 
 
S 01.07.2013 se spremeni davčna stopnja za DDV in sicer splošna stopnja s 20 na 22 % in 
znižana s 8,5 na 9,5 %. To pomeni, da s 01.07.2013 začnete na izdanih računih obračunvati 
nove davčne stopnje. Vendar vse ne bo tako gladko. V nadaljevanju nekaj praktičnih zapletov 
(v katerih je upoštevana predpostavka, da obračunavate DDV po splošni stopnji). 
 
 
DOBAVA BLAGA/STORITEV DO 30.06.2013 
 
Za dobave blaga/storitev, ki so v celoti opravljene do 30.06.2013, se uporabi stara stopnja 20 
% ne glede na to, kdaj je račun izstavljen. 
 
 
DELNE DOBAVE BLAGA/STORITEV 
 
Del dobave blaga/storitve ste opravili do 30.06.2013, del pa po 01.07.2013. Imate dve 
možnosti: 

a) za celotno dobavo blaga/storitev zaračunate DDV po novi stopnji 22 % ali 
b) za dobave blaga/storitev, ki so opravljene do 30.06.2013, lahko izstavite račun s staro 

stopnjo 20 % najkasneje do 20.07.2013, za dobave blaga/storitev, ki so opravljene po 
01.07.2013, pa po novi stopnji 22 %. 

 
 
DOBROPIS ZA NAZAJ 
 
Po 01.07.2013 (kadarkoli po tem datumu) morate izstaviti dobropis za dobavo blaga/storitev, 
ki ste jih zaračunali do 30.06.2013 po davčni stopnji 20 %. Dobropis izstavite po tisti stopnji, 
po kateri je bila dobava obračunana na izdanem računu, ne glede na to, kdaj izdajate dobropis. 
To pomeni, da na dobropisu za račun, ki je bil izstavljen do 30.06.2013 z davčno stopnjo 20 
%, tudi dobropis po 01.07.2013 izstavite po stari stopnji 20 %. 
 
 
BLAGO IMATE NA KONSIGNACIJI 
 
Blago, ki ste ga prodali do 30.06.2013 in ga imate na konsignaciji, odjavite dobavitelju dne 
30.06.2013 in za to blago vam mora biti tudi zaračunano po stari stopnji 20 %. 
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PREDUJEM V CELOTI PREJET DO 30.06.2013 
 
Do 30.06.2013 ste prejeli predujem v celoti. Blago/storitev boste izdobavili po 01.07.2013. 
Obračunate DDV po stari stopnji, torej 20 %. 
 
 
PREDUJEM DELNO DO 30.06.2013, DELNO PO 01.07.2013 
 
Do 30.06.2013 ste prejeli delno predujem za blago/storitev, ki bo izdobavljena po 01.07.2013. 
Od zneska, prejetega do 30.06.2013 obračunate DDV po stari stopnji 20 %, od zneska, 
prejetega po 01.07.2013 pa po novi stopnji 22 %. 
 
 
PRIDOBITEV BLAGA ZNOTRAJ UNIJE (pomembno, če si DDV ne smete odbijati) 
 
Pri pridobitvah blaga znotraj unije obveznost obračuna DDV nastane na dan izdaje računa. Če 
račun ni izdan, nastane obveznost obračuna DDV najkasneje 15. dan v mesecu, ki sledi 
mesecu, v katerem nastane obdavčjiv dohodek. 
 
DDV se obračuna po stari stopnji 20 % samo v primeru, da je pridobitev blaga do 30.06.2013 
in izdan račun do 30.06.2013, račun je prejet meseca junija ali julija, saj obveznost obračuna 
DDV od pridobitve nastane do 30.06.2013. 
 
V vseh ostalih primerih se DDV obračuna po novi stopnji 22 %: 

• pridobitev do 30.06.2013, račun ni izdan, ni prejema računa, obveznost za DDV je 
15.07.2013; 

• pridobitev do 30.06.2013, račun izdan do 15.07.2013, račun prejet julija, obveznost za 
DDV je na datum izdanega računa; 

• prodobitev do 30.06.2013, račun izdan po 15.07.2013, račun prejet julija, obveznost za 
DDV je 15.07.2013; 

• prodobitev do 30.06.2013, račun izdan pred 30.06.2013, račun prejet junija, obveznost 
za DDV je 15.07.2013. 

 
 
VPLIV NA ANEKSE K POGODBAM 
 
Spreminjanje pogodbenih določil je stvar dogovrora pogodbenih strank oz. se če takega 
dogovora ni, se upoštevajo veljavni predpisi, ki urejajo področje obligacijskih razmerij. To 
pomeni, da če je zaradi sprememb davčnih stopenj potrebno spreminjati pogodbe oz. sklepati 
anekse k pogodbam zaradi sprememb stopenj, je to stvar pogodbenih določil. 
 
 
PRAVNA PODLAGA SPREMEMB DAVČNIH STOPENJ ZA DDV 
 

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2013 in 2014 – ZIPRS1314-A (Uradni list RS, št. 104/12 in 46/13) 

• Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 
 
 
Ljubljana, 11.06.2013 
 
Sestavila: Elizabeta Podlinšek, univ.dipl.ekon. 


