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Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14), tretjega 
odstavka 41. člena Akta o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Finančni upravi RS, št. 010- 
33/2014-1, z dne 16. 7. 2014 ter drugega odstavka 13. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list 
RS, št. 13/11, 32/12, 94/12, 101/13, 111/13, 25/14, 40/14, 90/14 in 91/15), izdajam

N A V O D I L O
O FORMALNOSTIH, VEZANIH NA PLAČEVANJE UVOZNEGA DDV, št. 13/2016

1. To navodilo določa formalnosti v povezavi s plačevanjem DDV pri uvozu, kadar se DDV plačuje kot bi 
bil uvozna dajatev ter kadar se plačuje preko obračuna DDV.

Pravna podlaga

2. Pravna podlaga je v naslednjih predpisih:
- Uredba (EU) št. 952/2013 o Carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269, z dne 10.10.2013; z vsemi 

spremembami; v nadaljevanju: CZU);
- Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 

952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami 
carinskega zakonika Unije (UL L 343, 29.12.2015; z vsemi spremembami; v nadaljevanju: DU);

- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil 
za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o 
carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015; z vsemi spremembami; v nadaljevanju IU);

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 
952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe 
carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi 
Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (UL L 69, 15.3.2016; v nadaljevanju: PDU);

- Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo 
Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti 
(Uradni list RS, št. 98/15; z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Pravilnik EUL);

- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo; z 
vsemi spremembami; v nadaljevanju: ZDDV-1);  

- Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, z vsemi 
spremembami; v nadaljevanju: PZDDV).

- Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: 
ZDavP-2);

- Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16).

Opredelitev izrazov

3. V tem navodilu imajo naslednji izrazi naslednji pomen:
- uvoz: vsak vnos blaga v Unijo, ki v skladu s carinskimi predpisi nima statusa blaga Unije ali blaga, 

ki je uvoženo iz tretje države, pa znotraj Unije ni sproščeno v prost promet v skladu s carinskimi 
predpisi ter  vsak drug vnos drugega blaga v Unijo s tretjega ozemlja;

- prejemnik blaga: prejemnik, ki je naveden v polju 8 carinske deklaracije, ki je v primerih iz šestega 
in sedmega odstavka 77. člena ZDDV-1 tudi plačnik DDV pri uvozu blaga;

- prvi namembni kraj: kraj, naveden na tovornem listu ali drugem dokumentu, s katerim se blago 
uvozi v državo članico uvoza. Če tak kraj ni naveden, se za prvi namembni kraj šteje kraj prvega 
pretovora blaga v državi članici uvoza;

- obdavčljivi dogodek: dogodek, s katerim so izpolnjeni pravni pogoji, potrebni za nastanek 
obveznosti obračuna DDV;

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-6170
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- atipični davčni zavezanec: davčni zavezanec, ki ima veljavno identifikacijsko številko za DDV, 
vendar je identificiran za namene DDV zgolj za namene pridobitev blaga znotraj Unije in/ali za 
namene čezmejnega opravljanja storitev ali za opravljanje občasnega mednarodnega prevoza 
potnikov. Podatki o teh davčnih zavezancih so objavljeni tudi na spletni strani Finančne uprave 
Republike Slovenije (FURS). Na seznamu davčnih zavezancev so davčni zavezanci, ki so 
identificirani samo za namene pridobitev blaga znotraj Unije in/ali za namene čezmejnega 
opravljanja storitev, označeni s črko »P«, davčni zavezanci, identificirani za namene DDV za 
opravljanje občasnega mednarodnega prevoza potnikov pa s črko »O«.

I. SPLOŠNO

Davčna osnova za obračun DDV pri uvozu blaga

4. Davčna osnova pri uvozu je carinska vrednost, določena v skladu z veljavno  carinsko zakonodajo 
Unije. 

5. V davčno osnovo se vštevajo, če niso že všteti:
- trošarine in drugi davki, prelevmani in druge dajatve, ki se plačajo zunaj države članice uvoza, in 

tiste, ki se plačajo zaradi uvoza, razen DDV;
- postranski stroški, kot so provizije, stroški pakiranja, prevoza in zavarovanja, ki nastanejo do 

prvega namembnega kraja na ozemlju države članice uvoza, kot tudi postranski stroški, ki 
nastanejo pri prevozu v drug namembni kraj na ozemlju Unije, če je ta kraj znan v trenutku 
nastanka obdavčljivega dogodka.

6. V davčno osnovo pri uvozu blaga se vštevajo tisti dodatni stroški, ki so uvozniku neposredno 
zaračunani in katerih vrednost je v trenutku sprejema carinske deklaracije določena in dokazljiva na 
podlagi razpoložljivih listin.

7. Če je bilo blago predmet carinskega skladiščenja, stroški skladiščenja in ohranjanja blaga med 
skladiščenjem pa niso izkazani ločeno in se zato vštevajo v carinsko vrednost blaga, se ti stroški 
vštevajo tudi v davčno osnovo pri uvozu.

8. Če je bilo blago med carinskim skladiščenjem predmet običajnih postopkov in ravnanj v skladu s 
carinskimi predpisi in se na zahtevo carinskega deklaranta vrednost teh postopkov ne všteva v 
carinsko vrednost blaga, se zahteva deklaranta upošteva tudi pri določanju davčne osnove pri uvozu.

9. Če je blago, katerega davčno osnovo je treba določiti, v prosti coni, stroški skladiščenja in ohranjanja 
blaga, medtem ko je blago v prosti coni, pa niso izkazani ločeno in se zato vštevajo v carinsko 
vrednost blaga, se ti stroški vštevajo tudi v davčno osnovo pri uvozu.

10. Če je bilo blago v času, ko je bilo v prosti coni, v skladu s carinskimi predpisi predmet običajnih 
postopkov in ravnanj in se na zahtevo carinskega deklaranta vrednost teh postopkov ne všteva v 
carinsko vrednost blaga, se zahteva deklaranta upošteva tudi pri določanju davčne osnove pri uvozu. 

11. Če so storitve, ki se opravijo na neunijskem blagu, medtem ko je blago v prostem skladišču, v prosti 
coni ali v carinskem skladišču, oproščene plačila DDV v skladu s 57. členom ZDDV-1, deklarant ne 
more zahtevati, da se vrednost teh storitev izključi iz davčne osnove za obračun DDV od uvoza blaga.

12. V davčno osnovo se ne vštevajo: 
- cenovni popusti za predčasno plačilo;
- cenovni popusti in rabati, odobreni naročniku in obračunani v trenutku uvoza. 

http://www.fu.gov.si/javne_objave/seznami_davcnih_zavezancev/
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13. Da so v davčno osnovo vključeni posamezni elementi oziroma da so iz nje izključeni, se dokazuje z 
dokumenti, ki jih mora zadevna oseba predložiti carinskemu organu zaradi ugotavljanja carinske 
vrednosti blaga v skladu s carinskimi predpisi.

14. Davčna osnova pri ponovnem uvozu blaga, ki je bilo začasno izvoženo iz Unije na oplemenitenje na 
podlagi pogodbe o oplemenitenju, potem, ko je bilo zunaj Unije popravljeno, predelano, obdelano 
oziroma obnovljeno za račun izvoznika, je vrednost popravila, predelave, obdelave oziroma obnove, 
če je prejemnik blaga oseba, ki je začasno izvozila blago.

15. Če je bilo blago obdelano, dodelano, predelano ali popravljeno v okviru postopka aktivnega 
oplemenitenja, za oplemenitene proizvode pa nastane obveznost obračuna DDV pri uvozu, se za 
določitev davčne osnove za plačilo DDV za uvoženo blago, vdelano v oplemeniteni proizvod, 
upošteva ista metoda določitve deleža uvoženega blaga v oplemenitenem proizvodu, kot je bila v 
skladu s carinskimi predpisi uporabljena za določitev tega deleža zaradi izračuna višine carinskega 
dolga.

16. Deklarant oziroma njegov carinski zastopnik izpolni polja carinske deklaracije v skladu s CZU, IU, DU, 
PDU in Pravilnikom EUL in navede vse podatke, ki so potrebni za izračun davčne osnove in določitve 
uvoznega DDV. 

17. Pri uvozu blaga se DDV plačuje kot bi bil uvozna dajatev. Kadar so izpolnjeni predpisani pogoji, se 
uvozni DDV izkaže v obračunu DDV in plača v roku, v katerem je treba predložiti obračun DDV. 

II. DDV OD UVOZA, KI SE PLAČA KOT BI BIL UVOZNA DAJATEV

18. Pri uvozu blaga se DDV plačuje kot bi bil uvozna dajatev. DDV pri uvozu zaračunava carinski organ, ki 
je v skladu s carinskimi predpisi pristojen za obračunavanje uvoznih dajatev.

19. DDV pri uvozu blaga mora plačati carinski dolžnik, določen v skladu s carinskimi predpisi oziroma 
prejemnik blaga. Kadar se v skladu s carinskimi predpisi več oseb opredeli kot carinske dolžnike, so te 
osebe solidarno odgovorne za plačilo DDV pri uvozu blaga. 

20. Carinski dolžnik mora DDV plačati v roku, ki je s carinskimi predpisi določen za plačilo carinskega 
dolga, sicer tečejo zamudne obresti v skladu s členom 114/1 CZU. 

21. Kadar mora carinski dolžnik v skladu s carinskimi predpisi plačati zamudne obresti na znesek 
dolgovanega carinskega dolga, se v osnovo za obračun zamudnih obresti vključi tudi DDV, plačljiv pri 
uvozu blaga.

22. Kadar carinski organ v skladu s carinskimi predpisi zahteva položitev instrumenta zavarovanja za 
plačilo carinskega dolga ali bi ga lahko zahteval, če ne bi bila za zadevno blago predpisana carinska 
stopnja “prosto”, mora položeni instrument zavarovati tudi plačilo DDV.

III. DDV OD UVOZA, KI SE IZKAŽE V OBRAČUNU DDV

Identifikacija za namene DDV v Sloveniji

23. Prejemnik blaga mora biti davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki ima veljavno slovensko 
identifikacijsko številko za DDV (v obliki davčne številke s predpono SI). 

24. Kot prejemniki blaga ne morejo nastopati t.i. atipični davčni zavezanci. 
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25. Prejemnik blaga, ki ima sedež v Sloveniji in še ni identificiran za namene DDV, DDV od uvoza pa želi 
izkazati v obračunu DDV, mora vložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV na obrazcu 
DDV-P2. Za pridobitev identifikacijske številke za DDV mora izpolnjevati pogoje iz 78. člena ZDDV-1 
ter pogoje iz 129. in 130. člena PZDDV.

26. Prejemnik blaga, ki nima sedeža v Sloveniji in še ni identificiran za namene DDV v Sloveniji, DDV od 
uvoza pa želi izkazati v obračunu DDV, mora vložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV 
na obrazcu DDV-P3, in sicer najpozneje 15 dni preden bo opravil dobavo na ozemlju Slovenije. Za 
pridobitev identifikacijske številke za DDV mora izpolnjevati pogoje iz 78. člena ZDDV-1 ter pogoje iz 
129. in 131. člena PZDDV. 

27. Davčni organ identificira za namene DDV davčnega zavezanca, ki na ozemlju Slovenije opravlja 
ekonomsko dejavnost oz. ki izkaže namen opravljanja ekonomske dejavnosti na ozemlju Slovenije. 

28. Davčni zavezanec se ne more identificirati za namene DDV le zaradi uvoza blaga ali če opravlja le 
oproščene transakcije brez pravice do odbitka DDV.

Imenovanje posebnega solidarno odgovornega davčnega zastopnika

29. Prejemnik blaga, ki nima sedeža v Sloveniji in želi uvozni DDV izkazati v obračunu DDV, mora pred 
vložitvijo carinske deklaracije imenovati posebnega davčnega zastopnika, ki je solidarno odgovoren za 
plačilo DDV od uvoza blaga.

30. Za določeno davčno obdobje se lahko imenuje le enega davčnega zastopnika, solidarno odgovornega 
za plačilo DDV. Za davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Sloveniji, je davčno obdobje koledarski 
mesec.

31. Davčni zastopnik, solidarno odgovoren za plačilo DDV od uvoza, je lahko oseba, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje: 
- pravna ali fizična oseba, ki opravlja ekonomsko dejavnost, 
- ima sedež oziroma stalno prebivališče v Sloveniji in 
- je identificirana za namene DDV v Sloveniji.

32. Davčni zastopnik, solidarno odgovoren za plačilo DDV od uvoza, ne more biti podružnica tuje osebe 
ali davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji. Davčni zastopnik, solidarno odgovoren za plačilo 
DDV od uvoza, ne more biti atipični davčni zavezanec.

33. Davčni zastopnik, solidarno odgovoren za plačilo DDV od uvoza, mora predhodno predložiti 
pooblastilo za zastopanje skupaj z izjavo, da brezpogojno prevzema solidarno odgovornost za plačilo 
DDV od uvoza blaga v elektronski obliki prek sistema eDavki kot lastni dokument. Pod »Subjekt« se 
navede: »Pooblastilo – DDV od uvoza«.

34. Priporočamo, da se pooblastilo predloži vsaj 5 delovnih dni pred uvozom blaga, saj mora davčni organ 
preveriti podatke, navedene v pooblastilu, in ga vnesti v evidenco davčnih zastopnikov. 

35. Dokler zastopanje ni urejeno, davčni zavezanec ne more izkazati DDV od uvoza blaga v obračunu 
DDV in ga mora plačati kot bi bil uvozna dajatev.

36. Več davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji, lahko imenuje istega davčnega zastopnika kot 
solidarno odgovornega za plačilo DDV od uvoza.

37. Obrazec pooblastila prejemnika blaga za zastopanje z izjavo davčnega zastopnika je v Prilogi 1 
navodila. 
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Davčni zastopnik, imenovan za izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova DDV

38. Če je davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, imenoval davčnega zastopnika, kot je opredeljen 
v 4. členu PZDDV, ta zastopnik ni solidarno odgovoren za plačilo DDV.

39. Davčni zastopnik iz 4. člena PZDDV v imenu davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Sloveniji, 
izpolnjuje obveznosti in uveljavlja pravice iz naslova DDV. 

40. Davčni zavezanec lahko za izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova DDV ter za 
davčnega zastopnika, solidarno odgovornega za plačilo DDV od uvoza, imenuje isto osebo.

Izvedba carinskih formalnosti

41. Pri uvozu blaga se DDV ne plačuje kot bi bil uvozna dajatev, kadar se carinska deklaracija izpolni, kot 
je navedeno v  42. in 43. točki tega navodila (glede na to, ali ima prejemnik sedež v Sloveniji ali ne) in 
se DDV od uvoza blaga izkaže v obračunu DDV in plača v roku, v katerem je treba predložiti obračun 
DDV. 

42. Prejemnik blaga, ki ima sedež v Sloveniji, mora v trenutku uvoza carinskemu organu v carinski 
deklaraciji zagotoviti tudi naslednje informacije:
- v polje 44 navede: svojo slovensko veljavno identifikacijsko številko za DDV pod šifro Y040;
- v polje 47 navede tudi: vrsto dajatev »B00«, osnovo, stopnjo in znesek DDV.

43. Prejemnik blaga, ki nima sedeža v Sloveniji, mora v trenutku uvoza carinskemu organu v carinski 
deklaraciji zagotoviti tudi naslednje informacije:
- v polje 44 navede: svojo slovensko veljavno identifikacijsko številko za DDV pod šifro Y040 in 

veljavno slovensko identifikacijsko številko za DDV slovenskega davčnega zastopnika, ki je 
solidarno odgovoren za plačilo DDV od uvoza, pod šifro Y042;

- v polje 47 navede tudi: vrsto dajatev »B00«, osnovo, stopnjo in znesek DDV.

44. V posamezni carinski deklaraciji se lahko v polju 44 navede samo ena šifra Y040, ki se ji pripiše 
veljavna identifikacijska številka za DDV prejemnika blaga in samo ena šifra Y042, ki se ji pripiše 
veljavna identifikacijska številka za DDV solidarno odgovornega davčnega zastopnika.

45. DDV od uvoza blaga ni treba zavarovati, zato se v polju 47 carinske deklaracije pri vrsti dajatev B00 
navede način plačila (NP) »G« (Preloženo plačilo – sistem DDV).

46. Plačnik DDV pri uvozu blaga, ki je izkazan v obračunu DDV, je prejemnik blaga. 

47. Plačilo DDV od uvoza blaga z obračunom DDV je treba zahtevati že s carinsko deklaracijo in navedbo 
vseh zahtevanih podatkov. Naknadno po prepustitvi blaga to ni več mogoče.

48. Kadar je blago sproščeno v prost promet v potniškem prometu in kadar ni vložena elektronska 
carinska deklaracija, izkazovanje in plačilo DDV preko obračuna DDV ni mogoče.

49. Pri začasnem uvozu blaga z delno oprostitvijo se DDV od uvoza blaga tako kot ostale uvozne dajatve 
obračuna z odločbo carinskega organa, zato izkazovanje in plačilo DDV preko obračuna DDV ni 
mogoče.

Vpisovanje DDV od uvoza blaga v obračun DDV

50. Plačnik DDV pri uvozu blaga v primerih iz šestega in sedmega odstavka 77. člena ZDDV-1 je 
prejemnik blaga.
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51. Prejemnik blaga, ki izkaže obračunani DDV od uvoza blaga v obračunu DDV, v zvezi s tem uvozom 
izpolni naslednja polja obračuna DDV:
- polje 31: vpiše davčno osnovo za obračun DDV od uvoza blaga;
- polje 26: vpiše vrednost obračunanega DDV od uvoza blaga v davčnem obdobju (DDV, 

obračunan po splošni in nižji stopnji skupaj), davčna osnova je vključena v polje 31;
- polje 41 ali 42: če ima prejemnik blaga pravico do odbitka DDV, se vpiše vrednost odbitka DDV od 

uvoza blaga. Davčni zavezanec pravice do odbitka DDV za uvoženo blago ne sme uveljaviti prej 
kot v davčnem obdobju, v katerem je obračunal DDV od uvoza blaga.

Obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna DDV od uvoza blaga

52. Obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna DDV nastane, ko je blago uvoženo (prepuščeno). 
Skladno z navedenim se DDV od uvoza blaga obračuna v obračunu DDV za obdobje, v katerem je 
blago uvoženo.

53. Če je za uvoz blaga, za katerega se DDV obračuna v obračunu DDV, vložena dopolnilna deklaracija 
po roku za predložitev obračuna DDV za davčno obdobje, v katerem je bilo blago uvoženo, in se 
davčna osnova za uvoženo blago na podlagi dopolnilne deklaracije spremeni, davčni zavezanec 
vnese razliko  v obračun DDV za davčno obdobje, v katerem je vložena dopolnilna deklaracija. V teh 
primerih se ustrezno popravi tudi odbitek DDV.

54. V primerih iz prejšnje točke ne gre za popravek napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu DDV 
zaradi prenizko obračunanega DDV ali previsoko odbitega DDV, ki bi imele za posledico 
zaračunavanje obresti iz 88.b člena ZDDV-1.

55. Če davčni zavezanec ne obračuna DDV od uvoza blaga v obračunu DDV, v katerem je nastal 
obdavčljivi dogodek, ali pravočasno ne obračuna DDV od razlike v davčni osnovi po dopolnilni 
deklaraciji, se v obračunu DDV, v katerem davčni zavezanec popravi napako, zaračunajo obresti iz 
88.b člena ZDDV-1. 

56. Primeri obračunavanja DDV od uvoza blaga glede na vrsto deklaracije in trenutek vložitve dopolnilne 
deklaracije so v Prilogi 2 navodila.

Naknadni popravki davčne obveznosti pri uvozu blaga, ki jih opravi (in ugotovi) davčni 
zavezanec sam

57. Če se DDV plačuje prek obračuna DDV in odmerna odločba v postopku nadzora obračuna davka pri 
davčnem organu še ni vročena oziroma davčni inšpekcijski nadzor oziroma postopek o prekršku 
oziroma kazenski postopek še ni začet, popravek obračuna DDV izvede davčni zavezanec sam, v 
skladu z 88.b členom ZDDV-1.

58. Vračilo DDV pri uvozu, ko se plačuje kot uvozna dajatev, se izvaja v skladu z navodilom, ki ureja 
vračilo preveč plačanega DDV.

Začetek uporabe 

To navodilo se začne uporabljati 1. 7. 2016, razen točk 29 do 37, ki se pričnejo uporabljati 28. 6. 2016.  

Številka: 007-98/2016-9
Datum:  27. 06. 2016 
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               Peter Jenko,
namestnik generalne direktorice

  

Priloga: 
1. Pooblastilo za davčno zastopanje v skladu s 77. členom ZDDV-1
2. Primeri obračunavanja DDV od uvoza blaga 

Objava:
- intranet
- internet 
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