
 

 
 

 

 

ALI SEM TUDI JAZ 

ATIPIČNI DAVČNI 

ZAVEZANEC? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

V zadnjem letu se je naš način poslovanja precej spremenil. 

Vse se počasi premika na splet. 

Vse več je spletnih trgovin. 

Sestanki, srečanja, coachingi, vse bolj ali manj poteka preko Zoom-a in podobnih 

aplikacij. 

Če želim, da me vsaj opazi malček širša množica, kjer upam, da se skriva moja 

potencialna stranka, je skoraj nujno obvezno, da dam sponzorirano objavo na FB. 

Za svoje poslovanje uporabljam vedno več različnih aplikacij, ki mi olajšujejo moj 

posel, ki se je že skoraj v celoti preselil na splet. 

Kako pa je z davkom na dodano vrednost, saj sedaj poslujem tudi s tujino? 

Že res, da v Sloveniji nisem še DDV zavezanec, nekje pa sem slišala, da bi moral-a 

postati tako imenovani atipični davčni zavezanec. 

 

Draga moja srčna podjetnica, srčni podjetnik. 

 

Če se je v zadnjem letu tudi tvoje poslovanje preselilo na splet in se poslužuješ 

raznih aplikacij, je to kar sedaj bereš ravno pravšnje zate. 

 

 

 



 

 
 

Kdo je davčni zavezanec? 

 

Davčni zavezanec je vsaka oseba, ki opravlja neko ekonomsko dejavnost. 

Naj bo to pravna ali fizična oseba. 

Če bolj preprosto povem, davčni zavezanci smo vsi, ki imamo svoje podjetje, ne 

glede na obliko podjetja. 

Lahko si normiranec ali pa ugotavljaš davčno osnovo na podlagi dejanskih odhodkov, 

po domače povedano navadni s.p. 

Samo način ugotavljanja davka konec leta, oziroma dohodnine se pri normirancu in 

navadnem s.p.-ju razlikujeta. 

Ne razlikujejo pa se pogoji za obračunavanje davka na dodano vrednost ali DDV-ja. 

In ravno o tem, ali tudi ti spadaš med ddv zavezance, ti bom danes povedala. 

 

Eno tako splošno znano pravilo je, da ddv zavezanec postaneš, če v preteklih 

12 mesecih presežeš prag 50.000 eur obdavčljivega prometa. Bolj preprosto 

povedano: če v 12 mesecih izdaš računov v vrednosti 50.000 eur. 

 

Te kar vidim, da si ravnokar zamahnil-a z roko češ, ne spadam zraven. 

Počakaj še malo, ker ti bom na naslednjih straneh nanizala nekaj primerov, ki znajo 

biti zate zelo zanimivi. 



 

 
 

Ali spadam med atipične davčne zavezance? 

 

Ugotovila sva, kdo je redni zavezanec za ddv. 

Torej tisti, ki preseže v zadnjih 12-tih mesecih limit 50.000 eur obdavčenega prometa 

(izdanih računov). 

 

Obstaja pa še ena kategorija ddv zavezancev in sicer atipični davčni 

zavezanec. 

 

Atipični davčni zavezanec postaneš v naslednjih primerih: 

➢ Če v tekočem koledarskem letu presežeš limit nabave blaga znotraj EU, ki je 

10.000 eur 

➢ Če prejmeš storitev od davčnega zavezanca iz druge države članice EU 

➢ Če opravljaš storitve davčnemu zavezancu iz druge države EU (če prodajaš 

blago ali storitev fizični osebi, to ne spada zraven) 

 

Če spadaš v eno izmed zgornjih kategorij, se moraš prijaviti kot atipični davčni 

zavezanec.  

V tem primeru obračunavaš DDV samo v povezavi s prejemom blaga ali storitev od 

davčnih zavezancev iz drugih držav članic EU, medtem ko ob prodaji blaga ali 

storitev v Sloveniji, tega ne boste obračunavali. 



 

 
 

Zveni hudo komplicirano, a ne? 

Brez panike. 

Ti bom razložila na primerih. 

Najprej pa to, kar je zelo pomembno, če si atipični davčni zavezanec: 

➢ V Sloveniji še vedno izdajaš račune brez DDV in navedeš klavzulo, da DDV ni 

obračunan na podlagi 1.odstavka 94.člena zakona o DDV. 

➢ Račun od davčnega zavezanca iz EU dobiš brez obračunanega DDV, ki ga pa 

moraš obračunati in plačati v Sloveniji 

➢ Če izdajaš račun za davčnega zavezanca iz EU, ga izdaš sicer brez DDV, 

vendar napišeš klavzulo, da gre za obrnjeno davčno obveznost, saj DDV ne 

obračunavaš skladno s prvim odstavkom 25.člena zakona o DDV. Na računu 

pa navedeš tudi svojo ID za DDV. 

 

Zdaj pa nekaj primerov iz prakse. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

V tekočem letu presežeš limit nabave blaga znotraj 

EU, ki je 10.000 eur 

 

Primer: 

Izdeluješ ogrlice in nabavljaš material od davčnega zavezanca iz Italije, Avstrije ali 

Nemčije (oz. katerekoli druge države članice EU). 

V letošnjem letu si do današnjega dne nabavil-a takega materiala že za 9.145 eur. 

Nevarno se bližaš magični in prelomni številki, ki predstavlja limit 10.000 eur. 

Zdaj je pravi čas, da začneš postopek prijave v DDV register (o tem kako se prijaviš 

malček kasneje). 

Ko dobiš ID za DDV jo sporočiš tvojemu dobavitelju. Račune boš dobival-a brez 

obračunanega DDV, ki pa ga boš moral-a obračunati in plačati v Sloveniji (tudi o tem 

malček kasneje) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Prejmeš storitev od davčnega zavezanca iz druge 

članice EU 

 

V tejle kategoriji pa se nas največ najde. 

Morda na prvi pogled rečeš, jah, ne prejemam nobene storitve iz EU, saj poslujem 

samo v Sloveniji. 

Naj ti dam samo par primerov za razmislek: 

➢ Oglašuješ na FB-ju 

➢ Imaš sistem za množično pošiljanje mejlov (moje mejle dobivaš poslane preko 

GetResponsa in ta se »nahaja« v EU) 

➢ Za tvoje delo uporabljaš razne aplikacije (koledar, urejanje pošte, virtualni 

asistent,…) in račune dobivaš iz EU 

Ja, tudi v zgoraj naštetih primerih velja, da si atipični davčni zavezanec. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Opravljaš storitve davčnemu zavezancu iz EU 

 

Ta točka je najbrž najbolj jasna. 

Imaš kupca, ki je davčni zavezanec iz EU. Opraviš mu neko storitev. Torej na računu 

zopet napišeš primerno klavzulo za ddv. (v skladu s prvim odstavkom 25.člena 

ZDDV-1, DDV ni obračunan) 

V tem primeru imaš poleg obveznosti oddaje mesečnega obračuna za DDV tudi 

oddajo rekapitulacijskega poročila do 20.v mesecu za račune izdane pretekli mesec. 

Se pravi, če ti izdaš račune aprila, moraš do 20.maja oddati rekapitulacijsko poročilo 

in obračun DDV. 

 

Registracija v sistem ter mesečno poročanje 

davčnemu organu 

 

V sistem se prijaviš preko eDavkov ali pa preko evem portala. Oddaš zahtevek za 

izdajo ID številke za DDV – elektronski obrazec DDV-P2 

Čisto praktično kako to narediš, korak po koraku, katera polja izpolniš, kaj 

napišeš,…bomo pokazali na e-delavnici: Ali sem tudi jaz atipični davčni 

zavezanec? 

 

https://tatjanabrumat.si/e-delavnica-atipicni-ddv-zavezanec-v-praksi/
https://tatjanabrumat.si/e-delavnica-atipicni-ddv-zavezanec-v-praksi/


 

 
 

Najprej je torej potrebna registracija v sam sistem, potem pa je potrebno vsak mesec 

oddati obračun in po potrebi rekapitulacijsko poročilo. 

 

Naj te pri tem spomnim, da se poroča samo za opravljene ali prejete račune iz EU, 

ne pa tudi Slovenske, niti tiste iz tretjih držav (tiste države, ki so izven EU). 

Kako se opravi poročanje: 

➢ Vsak mesec se odda obrazec DDV-O. Če v določenem mesecu ni bilo 

nobenih transakcij, oddaš prazen obrazec. Obvezno pa ga moraš oddati. Kaj 

se zgodi, če ga ne, ti povem kasneje. Oddaš do zadnjega v mesecu za pretekli 

mesec. Torej, za račune iz aprila, oddaš do 31.maja. 

➢ Če imaš tudi izdane račune davčnemu zavezancu iz EU, moraš oddati tudi 

rekapitulacijsko poročilo, obrazec RP-O. Oddati ga je potrebno do 20. v 

mesecu za pretekli mesec. 

Če pa izdajaš račune končnim potrošnikom iz EU, torej nezavezancem za DDV, se 

teh računov ne vključuje v RP-O in DDV-O obrazec. 

 

Za konec ti položim na srce, da so na žalost za neupoštevanje zakona predvidene 

tudi sankcije. Po domače povedano denarne kazni, ki znašajo od 400 eur pa vse tja 

do 125.000 eur. Odvisno od velikosti podjetja pa tudi od tega, kakšna nepravilnost je 

bila.  

Ampak brez panike!  

Predvsem zaradi tega, ker če ti to sedaj prebiraš, si že odločen-a, da boš pravilno 

delal-a. 



 

 
 

Ker pa tudi vem, da je vse to okoli DDV-ja kar precej zakomplicirano, sem pripravila 

e-delavnico: Ali sem tudi jaz atipični davčni zavezanec? 

 

Na delavnici boš dobil-a konkretne odgovore: 

➢ Kdaj, kje in kako se prijaviš (skupaj bomo šli na eDavke in to praktično 

naredili) 

➢ Vsak (tudi tvoj) primer posebej bomo pogledali in se naučili na teh primerih 

prepoznati ali spadam med atipične davčne zavezance ali ne. Seveda bomo 

na teh primerih se tudi naučili, kateri računi spadajo v to kategorijo in je o njih 

potrebno poročati 

➢ Naredili praktične primere poročanja, da se boš tega tudi sam-a naučil-a. 

➢ Spoznali razliko med davčnim zavezancem, DDV zavezancem in atipičnim 

davčnim zavezancem (nekaj si spoznal-a že danes, bolj podrobno pa v e-

delavnici) 

➢ Spoznali nekatere posebnosti normirancev, predvsem pa to, ali je lahko tudi 

normiranec atipični davčni zavezanec in zakaj. 

 

Delavnica bo potekala preko Zoom-a in bo v dveh delih. 

Prvi bo 26.5.2021 ob 10.uri.  

Drugi del pa bo 2.6.2021 ob 10.uri. 

Če takrat ne utegneš, ni panike. Dostop do posnetka dobiš in lahko pogledaš kadar 

koli in kjer koli. 

https://tatjanabrumat.si/e-delavnica-atipicni-ddv-zavezanec-v-praksi/


 

 
 

Ker pa še tako zelo dobro vem, da res tista prava, pereča in praktična vprašanja se ti 

postavijo, ko začneš to sam-a delati, bomo ostali skupaj v zaprti FB skupini še cel 

mesec po končani delavnici. 

V skupini se bomo družili, si pomagali in predvsem se medsebojno spodbujali. 

Pravzaprav pa nikoli čisto točno ne veš, če se bo ravno v tej skupini našla tvoja 

idealna stranka. 

Kdo ve? 

Dostop do skupine in seveda do Zoom-a dobiš dan pred delavnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Zakaj bi pa ravno meni zaupal-a? 

Ker sem 25 let bila računovodkinja.  

V vseh teh letih sem spoznala in delala z res velikim številom podjetnikov in 

podjetnic. Videla njihove uspehe in tudi padce. 

Se od njih učila in jih učila. 

Vidim te, slišim te in razumem te. 

Nekatere stvari, na primer taka tema, o kateri danes govorimo, ti je lahko popolnoma 

nerazumljiva, tuja. 

Kljub vsemu pa se popolnoma zavedaš, da moraš tudi o tem kaj vedeti, saj je del 

poslovanja. 

Draga moja srčna podjetnica, srčni podjetnik. 

Nekaj ti obljubim. 

Vse kar boš na delavnici slišal-a, bom razložila na čisto preprost in razumljiv način. 

Ker pa vsega sama ne vem in vedno, več glav več ve, sem v goste povabila tudi 

računovodkinjo, ki nam bo na praktičnih primerih pokazala, kako se registriramo, 

kako oddajamo obrazce, kje kaj vpišemo. Na kaj moramo biti pozorni,… 

 

Se vidimo da delavnici? 

En velik objem 

Tatjana 

 



 

 
 

 

 

 


