EVROPSKA KOMISIJA
GENERALNI DIREKTORAT
ZA OBDAVČENJE IN CARINSKO UNIJO
Posredno obdavčenje in davčna uprava
Davek na dodano vrednost
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Pojasnila
o
spremembah DDV v EU glede kraja opravljanja
telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja
in elektronskih storitev, ki začnejo veljati leta
2015

(Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1042/2013)

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta pojasnila niso pravno zavezujoča ter vsebujejo le
praktične in neformalne smernice o načinu uporabe zakonodaje EU na podlagi stališč
Generalnega direktorata za obdavčenje in carinsko unijo.

Pojasnila – objavljena 3. aprila 2014

Cilj pojasnil je zagotoviti boljše razumevanja zakonodaje EU o DDV. Pojasnila
so pripravile službe Komisije in, kot je navedeno v izjavi o omejitvi odgovornost
na prvi strani, niso pravno zavezujoča.

Ta pojasnila niso izčrpna. To pomeni, da v ta dokument, čeprav vsebuje veliko
podrobnih informacij, določeni elementi niso vključeni.

Priporočljivo je, da kateri koli uporabnik pojasnil, ki ga določena tema zanima,
prebere celotno poglavje, ki obravnava to določeno področje.
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•

Zakaj so potrebna pojasnila?

Cilj teh pojasnil je zagotoviti boljše razumevanje zakonodaje, sprejete na ravni EU, v
tem primeru zlasti Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1042/2013 z dne 7. oktobra 2013 o
spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede kraja opravljanja storitev. Ker so
pojasnila objavljena skoraj devet mesecev pred datumom začetka veljavnosti novih pravil
glede kraja opravljanja telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih
storitev, ki je 1. januar 2015, naj bi državam članicam in podjetjem omogočila, da se bolje
pripravijo na prihajajoče spremembe ter se nanje pravočasno prilagodijo, in sicer na bolj
enoten način.
•

Vsebina pojasnil

„Pojasnila“ naj bi se uporabljala kot napotki za pojasnitev praktične uporabe novih pravil
glede kraja opravljanja telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih
storitev. Prav tako pa se uporabljajo kot pomoč pri razumevanju pomena nekaterih
vprašanj, ki jih vsebujejo členi Izvedbene uredbe št. 1042/2013.
•

Značilnosti pojasnil

Pojasnila so rezultat sodelovanja: čeprav jih je izdal Generalni direktorat Komisije za
obdavčenje in carinsko unijo (DG TAXUD) za predstavitev na svoji spletni strani, so bila
pripravljena na podlagi razprav z državami članicami in podjetji. Države članice in
podjetja so pri pripravi sodelovali najprej s pošiljanjem predlogov Komisiji, nato pa v
okviru delavnice Fiscalis na Nizozemskem. Na koncu je bil opravljen posvet o pojasnilih z
državami članicami in podjetji na priložnostnem sestanku odbora za DDV. Kljub temu
mora biti jasno, da mnenja držav članic ali podjetij ne zavezujejo služb Komisije.
Ta pojasnila niso pravno zavezujoča. Pojasnila so praktične in neformalne smernice
glede uporabe zakonodaje EU na podlagi stališč DG TAXUD ter ne predstavljajo stališč
Komisije, prav tako stališča, izražena v pojasnilih, ne zavezujejo Komisije.
Pojasnila ne nadomeščajo smernic odbora za DDV ali izvedbe, ki imajo svojo vlogo v
zakonodajnem postopku. Prav tako lahko odbor za DDV v prihodnje izda smernice na tem
področju.
Sčasoma bodo stališča iz pojasnil po pričakovanjih dopolnjena na podlagi sodne prakse,
smernic odbora za DDV in prakse.
Države članice lahko pripravijo lastne nacionalne smernice za uporabo novih pravil o
DDV glede kraja opravljanja telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in
elektronskih storitev.
Pojasnila niso izčrpna: vključena so samo nekatera vprašanja, ki jih je dobro razložiti.
Pojasnila niso dokončna: ta pojasnila niso končni izdelek, temveč izražajo trenutno
stanje v skladu z razpoložljivim znanjem in izkušnjami.
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1.

KLJUČNI ELEMENTI SPREMEMB DDV V EU, KI ZAČNEJO VELJATI LETA 2015

1.1.

Splošno ozadje

Od 1. januarja 2015 bodo vse telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in
elektronske storitve obdavčene v kraju, v katerega spada prejemnik. Za zagotovitev
pravilnega obdavčevanja teh storitev bodo morala podjetja iz EU in podjetja zunaj EU
določiti status svojega prejemnika (če so davčni zavezanci ali ne) in kraj (državo EU ali
zunaj EU), v katerega spada prejemnik.
Ta sprememba izhaja iz sprememb pravil o kraju opravljanja storitev v sistemu DDV v
EU, ki so bila uvedena leta 2008 kot del „svežnja o DDV“1.
Glavni razlog za te spremembe je bil uskladiti obravnavo DDV za te storitve z enim od
glavnih načel DDV, ki določa, da naj prihodek od davka na potrošnjo pripada državi
članici, v kateri se blago ali storitve potrošijo.
Za podjetja zunaj EU, ki opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in
elektronske storitve za prejemnike v Evropski uniji, trenutna pravila že zagotavljajo
obdavčitev v državi, v katero spada prejemnik.
Do konca leta 2014 je poslovanje med podjetji in končnimi potrošniki za podjetja v EU
obdavčeno v državi izvajalca. To pomeni, da imajo podjetja s sedežem v državah članicah,
kjer veljajo nižje stopnje DDV, za storitve, opravljene za končne potrošnike, konkurenčno
prednost pred podjetji s sedežem v drugih državah članicah. Nova pravila obdavčitve na
podlagi države, v katero spada prejemnik, bodo od leta 2015 zagotovila enake pogoje,
prav tako pa bi morala zagotoviti, da bodo prejemki DDV pripadli državi članici
potrošnje.
1.2.

Transakcije, ki jih zajemajo spremembe 2015

Različni deli svežnja o DDV začnejo veljati v obdobju 2010–2015. Glavne spremembe so
bile uveljavljene leta 2010 in so vključevale dve splošni pravili glede kraja opravljanja
storitev – člena 44 in 45 direktive o DDV. Zaključni del svežnja o DDV, ki se nanaša na
telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve za končne
potrošnike, bo začel veljati leta 2015.
V skladu s členom 44 se storitve, ki jih podjetje opravi za drugo podjetje (poslovanje med
podjetji), obdavčijo v kraju, kjer ima poslovna stranka sedež. To vključuje tudi
telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve, zato leta 2015 na
tem področju ne bo prišlo do sprememb.
Člen 45 določa, da se storitve, ki jih podjetje opravi za končnega potrošnika (poslovanje
med podjetji in potrošniki), obdavčijo v državi, kjer ima izvajalec sedež. Zato so
telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve, ki jih izvajalec s
sedežem v EU opravlja za osebo, ki ni davčni zavezanec in ima sedež ali stalno
prebivališče v EU, zajete v splošno pravilo in se obdavčijo v državi, kjer ima izvajalec
sedež. Členi 58, 59 in 59b (do 31. decembra 2014) določajo, da se storitve, opravljene v
tretjih državah ali iz njih, obdavčijo v državi, kjer ima prejemnik sedež ali stalno
prebivališče.
1

Glej Direktivo Sveta 2008/8/ES z dne 12. februarja 2008 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede
kraja opravljanja storitev (UL L 44, 20.2.2008, str. 11).
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Od 1. januarja 2015 bodo s spremembami člena 58 telekomunikacijske storitve, storitve
oddajanja in elektronske storitve, opravljene med podjetji in potrošniki, v vseh primerih
obdavčene v državi prejemnika, ne glede na kraj sedeža izvajalca.
Če se opravljene storitve dejansko potrošijo zunaj Evropske unije, se lahko države članice
odločijo, da izkoristijo pravilo dejanske uporabe in dejanskega uživanja iz točke (a)
člena 59a ter se vzdržijo obdavčitve opravljanja storitev. Države članice lahko uporabijo
pravilo dejanske uporabe in dejanskega uživanja iz točke (b) člena 59a le za obdavčitev
storitev, ki se dejansko potrošijo na njihovem ozemlju, če se te storitve opravijo
prejemnikom, ki spadajo v tretjo državo. To pravilo ne velja za storitve, opravljene
prejemnikom, ki spadajo v državo znotraj Evropske unije.
1.3.

Transakcije, ki jih spremembe 2015 ne pokrivajo

Pogosto uporabljen pojem „e-trgovine“ pokriva različne vrste gospodarskih dejavnosti,
vključno z dobavo blaga ali opravljanjem storitev prek elektronskih sistemov, kot je
internet. Vse te dejavnosti niso vključene v spremembe DDV, ki bodo začele veljati
1. januarja 2015. Te spremembe ne vključujejo naslednjih dejavnosti: 1) dobave blaga
(vključno s prodajo na daljavo), pri kateri se elektronski sistemi uporabljajo le za oddajo
naročila, in 2) opravljanja storitev, ki niso telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja
in elektronske storitve. Te vrste transakcij niso vključene v ureditve za mini sistem „vse na
enem mestu“ (mini VEM).
Obseg sprememb DDV je z letom 2015 omejen ter, kot je opisano zgoraj, pokriva le
telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve. Te spremembe so
ustrezne le, če je prejemnik končni potrošnik.
1.4.

Priprava na spremembe 2015

Kmalu po sprejetju svežnja o DDV je Komisija izvedla različne ukrepe zaradi doseganja
dogovora o bolj usklajenem pristopu za te prihajajoče spremembe na ravni EU. Glede
telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev se je Komisija
osredotočila na pripravo potrebnega pravnega okvira za zagotovitev nemotenega prehoda
na nova pravila obdavčitve. Delo je bilo usmerjeno na sistem mini VEM, z uporabo
katerega se lahko izvajalec odloči obračunavati dolgovani DDV v državah članicah, kjer
nima sedeža, in na uporabo pravila glede kraja opravljanja storitev.
Za sistem mini VEM so službe Komisije2 že pripravile priročnik in ga objavile v jezikih
Skupnosti ter v japonščini, kitajščini in ruščini. Poleg tega se trenutno pripravljajo
priporočila glede uskladitve pregleda sistema mini VEM z namenom, da bodo ta
priporočila, ki so pomembna za podjetja, objavljena na spletni strani Generalnega
direktorata za obdavčenje in carinsko unijo.
Kar zadeva pravilo glede kraja opravljanja storitev, je zadnji pravni element v tem
svežnju ukrepov, potrebnih za lažje izvajanje sprememb 2015, Izvedbena uredba
Sveta (EU) št. 1042/2013 z dne 7. oktobra 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU)
št. 282/2011 (uredbe o izvajanju DDV)3.

2
3

Telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve – Evropska komisija.
Določbe o storitvah, povezanih le z nepremičninami, se uporabljajo od 1. januarja 2017.
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Namen ukrepov, ki so vključeni le v uredbo o izvajanju DDV, je pojasniti, kako je treba
pravila glede kraja opravljanja telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in
elektronskih storitev, kot so določena v direktivi o DDV, razumeti in uporabiti v praksi.
Vsa druga splošna pravila direktive o DDV (na primer o ozemeljski uporabi ali o
obdavčljivem dogodku in obveznosti obračuna davka) bodo veljala še naprej, in sicer tudi
za kakršno koli drugo opravljanje storitev ali dobavo blaga, vendar bo treba pri določitvi
pravilne obravnave DDV za te tri storitve upoštevati morebitni učinek posameznih pravil
glede kraja opravljanja storitev in sistema mini VEM.
V razpravah pred sprejetjem Uredbe št. 1042/2013 je bilo splošno priznano, da bi bila
podrobnejša pojasnila koristna za podjetja in države članice.
Namen teh pojasnil je dodatno predstaviti podrobnejše informacije o praktični uporabi
določb, vključenih v uredbo o izvajanju DDV, ob upoštevanju sprememb glede kraja
opravljanja telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, ki
bodo začele veljati 1. januarja 2015.
1.5.

Ustrezni pravni akti

Pravni akti iz teh pojasnil vključujejo:
• Direktivo Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, kakor je
bila spremenjena z Direktivo 2008/8/ES (v nadaljnjem besedilu: direktiva o DDV);
• Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih
ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost,
kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 1042/2013 z dne 7. oktobra 2013 (v
nadaljnjem besedilu: uredba o izvajanju DDV);
• Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1042/2013 z dne 7. oktobra 2013 o spremembi
Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede kraja opravljanja storitev (v nadaljnjem
besedilu: Uredba št. 1042/2013).
Vse ustrezne zakonske določbe so navedene na koncu pojasnil v besedilu, ki se uporablja
od 1. januarja 2015. Povezave na te določbe so navedene na začetku vsakega poglavja.
Ob sklicevanju na člen uredbe o izvajanju DDV sklicevanje na ta pravni akt ni navedeno,
temveč je omenjen le člen. V vseh drugih primer je navedeno, na kateri pravni akt se
sklicevanje nanaša.
1.6.

Besednjak izrazov

„Sistem DDV“ je treba razumeti kot sistem DDV v EU.
Sklicevanje v pojasnilih na „kraj, v katerega spada prejemnik“, je treba razumeti kot
kraj (državo), kjer ima prejemnik sedež, stalno prebivališče ali običajno prebiva. Včasih se
uporablja tudi izraz „kraj prejemnika“.
Za namene teh pojasnil „digitalne storitve“ vključujejo telekomunikacijske storitve,
storitve oddajanja in elektronske storitve.
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„Storitve oddajanja“ vključujejo storitve oddajanja avdio in avdiovizualnih vsebin, kot
so radijski in televizijski programi, ki jih ponudnik medijskih storitev, ki je hkrati nosilec
uredniške odgovornosti, prek komunikacijskih omrežij ponuja širši javnosti, ki jih lahko
sočasno gleda ali posluša na podlagi programskega sporeda (več podrobnosti je navedenih
v točki 2.3.2).
„Elektronsko opravljene storitve“ (v nadaljnjem besedilu: „elektronske storitve”)
vključujejo storitve, ki se opravljajo z uporabo interneta ali elektronskega omrežja ter
katerih lastnosti omogočajo, da se večinoma opravljajo avtomatizirano in z minimalnim
človeškim posredovanjem in v odsotnosti informacijske tehnologije ne bi mogle obstajati
(več podrobnosti je navedenih v točki 2.3.3).
„Telekomunikacijske storitve“ pomenijo storitve v zvezi s prenosom, oddajanjem ali
sprejemanjem signalov, besed, slik in zvoka ali kakršne koli informacije po žičnih,
radijskih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sistemih, vključno s povezanim prenosom
ali dodeljevanjem povezane pravice do uporabe zmogljivosti za tak prenos, oddajanje ali
sprejemanje, vključno z zagotavljanjem dostopa do globalnih informacijskih omrežij (več
podrobnosti je navedenih v točki 2.3.1).
Storitve „OTT (over the top)“ – storitve, ki se lahko opravljajo le zaradi povezave,
vzpostavljene prek komunikacijskih omrežij (tj. potrebna je osnovna telekomunikacijska
storitev), zato fizična prisotnost prejemnika na kraju opravljanja storitve ni potrebna.
„Telekomunikacijska omrežja“ so omrežja, ki se lahko uporabljajo za prenos glasu in
podatkov. Vključujejo kabelska omrežja, telekomunikacijska omrežja in omrežja
ponudnikov internetnih storitev (ISP), vendar niso nujno omejena nanje. Vključevati bi
morala vse prostore, ki omogočajo dostop do telekomunikacijskih storitev, storitev
oddajanja in elektronskih storitev.
Za namene DDV sta izraza „telekomunikacijska omrežja“ in „komunikacijska omrežja“
medsebojno zamenljiva. „Mobilna omrežja“ (iz člena 24b(b)) so podskupina, ki je
popolnoma pokrita v sklopu telekomunikacijskih omrežij.
„Fiksno omrežje“ mora vključevati elemente, ki se povezujejo v omrežje, ki omogoča
prenos in snemanje podatkov (npr. širokopasovno omrežje ali omrežje Ethernet) ter v
katerem je treba namestiti strojno opremo za pošiljanje/prejemanje signala z dovolj
stalnimi zmogljivostmi (ki je ni mogoče preprosto ali pogosto premikati).Tako lahko
vključuje kakršno koli vrsto kabla, ki se uporablja za prenos podatkov v prostore ali iz njih
(npr. kabel iz bakrenih žic, kabel iz optičnih vlaken, širokopasovni kabel) in tudi satelit, če
je v prostorih treba namestiti satelitski krožnik.
„Portal“ je kakršna koli vrsta elektronske trgovine, spletnega mesta ali podobnega okolja,
ki ponuja elektronske storitve neposredno potrošnikom, ob tem pa jih ne preusmeri na
spletno mesto ali portal drugega izvajalca za sklenitev transakcije. Običajni primeri so
trgovine z aplikacijami, elektronske tržnice in spletna mesta, ki prodajajo e-storitve.
„Vmesnik“ vključuje portal, vendar ima širši koncept. V računalništvu ga je treba
razumeti kot napravo ali program, ki dvema neodvisnima sistemoma ali sistemu ali
končnem uporabniku omogoča komunikacijo.
„Točko dostopa do brezžičnega interneta“ je treba razumeti kot poseben kraj in ne
široko geografsko ozemlje, ki ga pokriva brezžično omrežje.
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2.

TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE, STORITVE
STORITVE (ČLENI 6A, 6B, 7 IN PRILOGA I)

2.1.

Ustrezne določbe

ODDAJANJA IN ELEKTRONSKE

Ustrezne določbe je mogoče najti v uredbi o izvajanju DDV:
Telekomunikacijske storitve:
•

Člen 6a

Storitve oddajanja:
•

Člen 6b

Elektronske storitve:
•

Člen 7

•

Priloga I

Ob sklicevanju na člen uredbe o izvajanju DDV sklicevanje na ta pravni akt ni navedeno,
temveč je omenjen le člen.
2.2.

Zakaj je bilo pojasnilo potrebno?

Večina storitev, opravljenih med podjetji in potrošniki, se obdavči v kraju izvajalca. Če
izvajalec opravlja telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve,
bo od 1. januarja 2015 kraj obdavčitve v državi, kjer ima prejemnik sedež ali stalno
prebivališče.
Zaradi razlikovanja med temi in drugimi storitvami je bilo treba pojasniti koncepte
telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev. Brez takih navodil
se morda podjetje težko z gotovostjo prepriča, ali bo dejansko moralo obračunati DDV v
državi svojega potrošnika.
Trenutna zakonodaja EU o DDV že ponuja nekatera pojasnila, vendar le za
telekomunikacijske in elektronske storitve, medtem ko storitev oddajanja ne obravnava.
Da bi dobili čim bolj celovit vpogled v zadevne storitve, so v uredbo o izvajanju DDV
vključene nove določbe, ki opredeljujejo vse tri vrste storitev, za vsako od njih pa so
sestavljeni neizčrpni seznami s konkretnimi primeri storitev, ki so zajete v uredbi, in
storitev, ki niso zajete.
S tem bi morali biti podjetjem in državam članicam zagotovljeni gotovost in doslednost. V
nasprotnem primeru obstaja tveganje, da lahko pride do razlik glede obsega uporabe
člena 58 direktive o DDV. Če se za eno storitev šteje, da je pokrita v eni državi članici, ne
pa tudi v drugi, lahko to pripelje do dvojne obdavčitve ali neobdavčitve. Da bi to
preprečili, je bilo treba opredeliti tri vrste zadevnih storitev.
Opredelitve v zvezi s storitvami oddajanja in elektronskimi storitvami niso popolne, saj je
navedeno le, da ti koncepti „... vključujejo ...“.To omogoča prilagodljivost, ki je potrebna
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pri upoštevanju tehnološkega razvoja ali katerih koli novih smernic, ki jih sprejme odbor
za DDV, ali sklepov, ki jih sprejme Sodišče Evropske unije.
Seznami primerov so bili sestavljeni za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in
elektronske storitve. Zaradi zagotovitve pravne varnosti so se navedene storitve
prednostno obravnavale na pozitiven način. Ti seznami, kot je navedeno v uvodni izjavi 3
Uredbe št. 1042/2013 niso niti izčrpni niti dokončni. To jasno potrjuje uporabljeno
besedilo „... zajemajo zlasti naslednje: ...“.
Katera koli storitev, ki je zajeta v eni od navedenih opredelitev, bo vključena v člen 58
direktive o DDV in bo obdavčena v kraju prejemnika, ne glede na to, ali je navedena med
predloženimi primeri. Pristop uporabe odprtega seznama je bil nujen, saj ni bilo mogoče
opredeliti vseh obstoječih storitev in upoštevati novih vrst storitev, ki se lahko pojavijo.
2.3.

Kaj določbe pomenijo?

2.3.1.

Telekomunikacijske storitve

Koncept telekomunikacijskih storitev je že opredeljen v členu 24(2) direktive o DDV. Ta
opredelitev se ne spremeni.
Za ponazoritev, katere storitve so zajete v tej opredelitvi, je bil sestavljen seznam
primerov. Seznam ni izčrpen in je bil sestavljen predvsem iz primerov, o katerih je
razpravljal in jih sprejel odbor za DDV. Ti primeri so zdaj vključeni v člen 6a(1).
Predloženi so tudi primeri storitev, ki ne spadajo med telekomunikacijske storitve. Ta
seznam primerov je naveden v členu 6a(2). Seznam ni niti izčrpen niti dokončen.
2.3.2.

Storitve oddajanja

Pred sprejetjem Uredbe št. 1042/2013 zakonodaja EU o DDV ni določala nobene
opredelitve storitev oddajanja. Taka opredelitev je zdaj vključena v člen 6b, prav tako so
predloženi primeri storitev, ki spadajo med storitve oddajanja, in tistih, ki ne.
Opredelitev storitev oddajanja v veliki meri izhaja iz Direktive o avdiovizualnih medijskih
storitvah4, kot je navedeno v uvodni izjavi 2 Uredbe št. 1042/2013, vendar njen namen ni
posnemati opredelitve, določene za regulativne namene. Spremembe na tem področju zato
ne bi vplivale na opredelitev v uredbi o izvajanju DDV.
Temeljno načelo zakonodaje EU je, da je treba v zakonodaji koncepte uporabljati
dosledno. To pomeni, da je v zakonodaji EU o DDV koncept storitev oddajanja
pomemben ne le za določanje kraja opravljanja storitev, temveč tudi za stopnjo, ki jo je
mogoče uporabiti za to storitev.
Opredelitev, ki jo je odobril Svet, je razmeroma ozka in pokriva le storitve oddajanja
avdio in avdiovizualnih vsebin, ki jih ponuja ponudnik medijskih storitev (z dejanskim
nadzorom nad izbiro programov in njihovo organizacijo), ki je hkrati nosilec uredniške
odgovornosti. Uredniška odgovornost ne pomeni nujno pravne odgovornosti v okviru
nacionalne zakonodaje za vsebino opravljenih storitev širši javnosti.
4

Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih
zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o
avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).
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V praksi to pomeni, da se za izdajatelja televizijskega programa, ki na primer ponuja
„premium“ športne programe in je zanje uredniško odgovoren, šteje, da opravlja storitve
oddajanja. Take storitve so lahko v nekaterih državah članicah obdavčene po znižani
stopnji. Če pa pravico do dostopa do istih kanalov ponudi ponudnik, ki pravico do dostopa
kupi po veleprodajni ceni in nato posreduje signale, vendar za ponujeno vsebino ni
uredniško odgovoren, se za tega ponudnika šteje, da opravlja elektronske storitve, in se
upošteva splošna stopnja v državi članici opravljanja storitev.
Opredelitev vključuje razširjanje radijskih in televizijskih programov prek elektronskih
omrežij, kot je internet, vendar le, če se oddajajo za sočasno poslušanje ali gledanje. Če se
avdio ali avdiovizualna vsebina prejemnikom (splošni javnosti) ne dobavi sinhrono
(sočasno), je navadno vključena v opredelitvi elektronskih storitev.
Hkrati se zdi primerno v koncept sočasnega poslušanja ali gledanja vključiti navidezno
sočasno poslušanje ali gledanje zaradi opredelitve oddajanja. Dejansko so te storitve
prejemniku običajno na voljo brez doplačila.
Navidezno sočasno poslušanje ali gledanje bi vključevalo naslednje:
(1)

situacije, v katerih prihaja do časovnega zamika med prenašanjem in sprejemanjem
radijskih in televizijskih programov iz tehničnih razlogov, značilnih za postopek
prenosa, ali zaradi povezave;

(2)

situacije, v katerih lahko prejemnik signal/program posname za poznejše poslušanje
ali gledanje, začasno ustavi in prevrti naprej ali nazaj;

(3)

situacije, v katerih lahko prejemnik vnaprej programira, da se določena avdio ali
avdiovizualna vsebina snema v času, ko se oddaja za sočasno poslušanje ali
gledanje. Posnet program lahko prejemnik nato pozneje posluša ali gleda.

V vsakem primeru lahko navidezno sočasno poslušanje ali gledanje vključuje le situacije,
v katerih lahko prejemnik ob določenih omejitvah vpliva na to, kdaj lahko posluša ali
gleda program, ne da bi to vplivalo na sam prenos signala.
Navidezno sočasno poslušanje ali gledanje ne sme vključevati primerov, v katerih lahko
prejemnik sam s seznama zahteva program, ki ga želi gledati, in za to dodatno storitev
plačuje določeno nadomestilo.
2.3.3.

Elektronske storitve

Koncept elektronskih storitev je opredeljen v členu 7, ki vključuje tudi primere storitev, ki
se uvrščajo med elektronske storitve, in tistih, ki niso zajete v to opredelitev. Poleg tega so
predstavljena navodila na okvirnem seznamu storitev, ki se štejejo za elektronske storitve
in so vključene v Prilogo II direktive o DDV5, ki je nadalje razvita v Prilogi I.
Spremembe člena 7 in Priloge I so bile uvedene zato, da se uskladijo z opredelitvami in
navedenimi seznami v zvezi s telekomunikacijskimi storitvami in storitvami oddajanja. Z
drugimi besedami, cilj uvedenih sprememb je zagotoviti, da ne prihaja do prekrivanj ali
ponovitev na seznamih, navedenih v členih 6a, 6b in 7. Poleg tega so s temi spremembami

5

Priloga II direktive o DDV je bila prvič dodana s spremembo, ki jo je prinesla Direktiva
Sveta 2002/38/ES, in z Direktivo 2008/8 ni bila spremenjena ter bo ostala nespremenjena v letu 2015.
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pozitivni seznami (tj. opredelitve telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ali
elektronskih storitev) zamenjali negativne sezname.
Zato so bile videofonske storitve, dostop do interneta in svetovnega spleta ter telefonske
storitve prek interneta izbrisane z negativnega seznama elektronskih storitev in namesto
tega vključene na pozitivni seznam telekomunikacijskih storitev.
To pojasnjuje tudi spremembe točke (4) Priloge I (ki vključuje storitve na zahtevo in
storitve, ki se ne uvrščajo med storitve oddajanja), ki podrobneje določa, kaj pokrivajo
elektronske storitve, ki so navedene v točki (4) Priloge II direktive o DDV (dobava glasbe,
filmov in iger, vključno z igrami na srečo in loterijo, ter tudi predvajanja in prireditve
s področij politike, kulture, umetnosti, športa, znanosti in zabave).
2.4.

Podrobna vprašanja, ki izhajajo iz teh določb

2.4.1.

Telekomunikacijske storitve

2.4.1.1. Ali se storitve pomoči uporabnikom uvrščajo med telekomunikacijske storitve?
Storitve pomoči uporabnikom so navedene med primeri storitev, ki se ne uvrščajo med
elektronske storitve, prav tako pa niso vključene med primere storitev, ki se uvrščajo med
telekomunikacijske storitve, niti niso navedene med storitvami, ki se ne uvrščajo med
telekomunikacijske storitve.
Glavna značilnost storitev pomoči uporabnikom je zagotavljanje pomoči. Takih storitev na
splošno ni mogoče uvrščati med storitve v zvezi s prenosom, oddajanjem ali sprejemanjem
signalov, besed, slik ali zvoka in ne spadajo v opredelitev telekomunikacijskih storitev, če
se opravljajo kot „samostojne“ storitve.
Vendar se to lahko spremeni, če podpora uporabnikom vključuje le pomoč ob težavah s
telekomunikacijskim omrežjem, radijskim ali televizijskim omrežjem, ali podobnim
elektronskim omrežjem, ki se uporabniku zaračuna posebej. V tem primeru storitev
pomoči uporabnikom sama po sebi ni cilj, temveč sredstvo za izboljšanje glavne storitve.
Če storitev opravi ponudnik omrežja, jo je mogoče opredeliti kot pomožno storitev z
enako davčno obravnavo kot glavna storitev, kar pomeni, da se storitev pomoči
uporabnikom v takih primerih obravnava kot telekomunikacijska storitev.
Če je prejemniku opravljena več kot ena storitev, in sicer prvič, dostop do omrežja s strani
omrežnega ponudnika, in drugič, storitve pomoči uporabnikom s strani drugega
ponudnika, storitev pomoči uporabnikom ni mogoče šteti za pomožne storitve opravljeni
storitvi dostopa (razen če je te opravljene storitve mogoče obravnavati kot ekonomsko
neločljive)6.
2.4.2.

Storitve oddajanja

2.4.2.1. Kdaj so programi „ponujeni širši javnosti“?
Prenos ali ponovni prenos radijskih in televizijskih programov se uvršča med storitve
oddajanja, le če so programi ponujeni širši javnosti. Če prenos ali ponovni prenos
programov ni namenjen širši javnosti, ga ni mogoče uvrščati med storitve oddajanja.
6

Glej zlasti sodbo Sodišča Evropske unije v zadevi C-366/12, Klinikum Dortmund.
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Ta pogoj ne pomeni, da morajo biti programi ponujeni vsem. Prenos ali ponovni prenos je
lahko omejen na splošno javnost v eni državi ali celo na določeno regijo v tej državi. V
primerih, ko je dostop do programov omejen na prejemnike, ki plačujejo za storitve, se za
prenos ali ponovni prenos vseeno šteje, da je ponujen splošni javnosti.
2.4.2.2. Kdaj so programi namenjeni za „sočasno poslušanje ali gledanje“?
Storitve oddajanja vključujejo le prenos ali ponovni prenos (ponovitev) programov za
sočasno poslušanje ali gledanje splošne javnosti, ki so ji ponujeni.
Programi so zajeti ne glede na to, katera vrsta medija se uporablja za njihov prenos ali
ponovni prenos. Nepomembno je, ali se prenašajo ali ponovno prenašajo po tradicionalnih
radijskih ali televizijskih omrežjih ali prek interneta ali podobnih elektronskih omrežij.
Sočasno poslušanje ali gledanje pokriva tudi navidezno sočasno poslušanje ali gledanje
(glej tudi točko 2.3.2).
2.4.2.3. Kakšna je razlika med storitvami oddajanja in programi na zahtevo?
Pojem storitev oddajanja, kot je opredeljen v členu 6b(1), vključuje več elementov,
vključno z zahtevo, da se morajo storitve oddajati za sočasno poslušanje ali gledanje, da se
štejejo za storitve oddajanja.
Pri programih, ki se posredujejo na zahtevo, se posameznemu prejemniku za plačilo
omogoči dostop do določenih programov ob želenem času: v tem primeru ne gre za
sočasno poslušanje ali gledanje programa. Zato programov na zahtevo ni mogoči šteti za
storitve oddajanja, temveč jih je treba uvrstiti med elektronske storitve.
Te programe na zahtevo je treba razlikovati od plačljivih programov. Pri teh ponudnik
navadno prenaša ali ponovno prenaša program, prejemnik pa se odloči, ali ga želi gledati
ali ne, in sicer tako, da plača ali ne plača nadomestila. Če torej sistem plačljivih
programov vključuje sočasno poslušanje ali gledanje, se uvrsti med storitve oddajanja.
2.4.3.

Elektronske storitve

2.4.3.1. Ali se lahko storitve primerjanja cen in podobna spletna mesta uvrstijo med
elektronske storitve?
Naravo storitev, ki vključujejo primerjavo cen (in storitev, ki jih ponujajo podobne spletne
strani), je treba oceniti glede na opredelitev v členu 7(1). Ponujajo se prek interneta,
navadno pa se opravljajo avtomatizirano, brez človeškega posredovanja. Zato je treba te
storitve navadno uvrstiti med elektronske storitve.
Seveda pa je odgovor na vprašanje, ali se storitve primerjanja cen, ki jih taka spletna
mesta ponujajo končnim potrošnikom, dejansko obdavčijo kot elektronske storitve,
odvisen od tega, ali se opravljajo za plačilo. Če so te storitve potrošniku na voljo
brezplačno, se zanje DDV ne obračuna.
2.4.3.2. Kaj vključujejo elektronske storitve: določene storitve materialnega značaja,
rezervirane prek spleta
V skladu s členom 7(3)(t) in (u) pojem „elektronsko opravljene storitve“ ne vključuje
vstopnine za določene dogodke in druge storitve materialnega značaja, rezervirane prek
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spleta. Te vključujejo kulturne, umetniške, športne, znanstvene, izobraževalne, razvedrilne
ali podobne prireditve ter nastanitev, dajanje avtomobilov v najem, restavracijske storitve,
potniški prevoz in podobne storitve.
Točka (t) člena 7(3) se nanaša na dogodke, ki so podobni kulturnim, umetniškim,
športnim, znanstvenim, izobraževalnim in razvedrilnim dogodkom. Sklicevanje na
„podobne dogodke“ odraža obseg členov 53 in 54 direktive o DDV ter se razume v tem
okviru. Vsekakor vključuje dogodke, navedene v členu 32(2), in sicer predstave,
gledališke igre, cirkuške predstave, sejme, zabaviščne parke, koncerte, razstave in druge
podobne kulturne prireditve (točka (a)), športne prireditve, kot so tekme ali tekmovanja
(točka (b)), ter izobraževalne in znanstvene prireditve, kot so konference in seminarji
(točka (c)).
Točka (u) člena 7(3) vključuje storitve, ki so podobne storitvam nastanitve, dajanja
avtomobilov v najem, restavracijskim storitvam in storitvam potniškega prevoza. Da se
štejejo za podobne, se morajo te storitve v glavnem in običajno izvajati kot del dejavnosti
katerega koli zadevnega sektorja. Zato bi to vsekakor vključevalo na primer storitev
najema plovil.
2.4.3.3. Ali sklicevanje na „rezervirano prek spleta“ vključuje rezervacije, opravljene
prek katere koli naprave?
Spletno rezervacijo lahko oseba opravi z uporabo katere koli naprave, ki omogoča
rezervacijo prek interneta ali katerega koli drugega elektronskega omrežja. To vključuje
naprave, kot so računalniki, pametni telefoni, tablični računalniki, pametne ure in pametna
očala.
2.4.4.

Vse tri storitve na splošno

2.4.4.1. Kaj, če so storitve v paketu z drugimi storitvami?
Vsako od storitev (telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja, elektronske storitve) je
mogoče združiti z drugim blagom ali storitvami.
Samo združevanje storitev, na primer paket trojček (kjer so internet, televizija in telefon
na voljo v paketu prek ene širokopasovne povezave ali satelita), ne povzroča posebnih
težav v zvezi s krajem opravljanja storitev.
Če paket vključuje blago ali druge storitve, ki niso zajete v spremembe 2015, je treba
določiti, ali se paket šteje za eno opravljeno storitev, in če je tako, kam uvrstiti to storitev.
Opravljena storitev je lahko sestavljena iz enega ali več elementov. Če vključuje več
elementov, transakcije, ki vsebuje eno opravljeno storitev, z ekonomskega vidika ni
dovoljeno umetno razdeliti. Ugotoviti je treba bistvene značilnosti opravljenih storitev, da
se določi, če prejemnik, kot tipični potrošnik, prejema več ločenih glavnih storitev ali eno
storitev.
Odločitev bo v veliki meri odvisna od dejstev in jo je zato treba sprejeti za vsak primer
posebej, ob upoštevanju ustrezne sodne prakse Sodišča Evropske unije7.

7

Glej na primer sodbo Sodišča Evropske unije v zadevi C-349/96 Card Protection Plan Ltd.
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3.

ELEKTRONSKE IN TELEFONSKE
POSREDNIK (ČLEN 9A)

3.1.

Ustrezne določbe

STORITVE PREK INTERNETA, KI JIH OPRAVI

Ustrezno določbo je mogoče najti v uredbi o izvajanju DDV:
• Člen 9a
Ob sklicevanju na člen uredbe o izvajanju DDV sklicevanje na ta pravni akt ni navedeno,
temveč je omenjen le člen.
3.2.

Ozadje

Če se telekomunikacijske in elektronske storitve opravijo končnemu potrošniku, je
izvajalec storitev dolžan plačati DDV davčnim organom. Zato je pomembno z gotovostjo
določiti, kdo je izvajalec opravljenih storitev, zlasti če se te ne opravijo neposredno
končnemu prejemniku, temveč prek posrednikov.
3.3.

Zakaj je bilo pojasnilo potrebno?

Celo vrsto digitalnih storitev, ki se opravijo prek telekomunikacijskega omrežja, vmesnika
ali portala, je mogoče dostaviti končnemu potrošniku prek posrednika. Poleg dostopa do
glasbe ali iger na mobilnih telefonih in njihovega prenosa lahko te storitve vključujejo tudi
imeniške storitve, vremenske napovedi, nagradne igre, glasovanje in razne aplikacije.
Občasno so te storitve na voljo v sklopu premijskih storitev, na primer storitve kratkih
sporočil (SMS), pripomočkov za pošiljanje sporočil na mobilnem telefonu, za katerega se
zaračunajo višje cene od običajnih. Doplačilo se uporablja kot plačilo za digitalno storitev.
V drugih primerih ima prejemnik odprt račun v trgovini z aplikacijami, programskem
okolju ali na drugem podobnem mestu ter plača za storitve s kreditno kartico ali na drug
način.
Število strank, ki sodelujejo v razširjanju teh storitev, je lahko različno. V nekaterih
primerih lahko lastnik elektronske vsebine neposredno opravi storitev končnemu
potrošniku. Tak primer je, ko posameznik kupi pesem neposredno od samostojnega
ustvarjalca prek njegovega spletnega mesta. Druge situacije vključujejo transakcije med
več posredniki. Tako lahko v primeru tona zvonjenja lastnik vsebine sklene licenčno
pogodbo z združevalnikom tonov zvonjenja, ki sklene pogodbe s ponudniki mobilnih
telekomunikacijskih storitev, ki tone zvonjenja prodajajo svojim mobilnim uporabnikom.
Podobne pogodbe so sklenjene med ustvarjalci aplikacij in trgovinami z aplikacijami ali
programskimi okolji, pri čemer uporabniki kupijo prenesene aplikacije s plačilom trgovini
ali programskemu okolju, prek katerega so kupili aplikacijo.
Dobavne verige so pogosto dolge in lahko segajo čez meje držav. V takih primerih je
morda težko ugotoviti, kdaj so storitve dokončno opravljene končnemu potrošniku in kdo
je odgovoren za plačilo DDV za opravljene storitve. Da bi zagotovili pravno varnost za
vse sodelujoče stranke in da bi zagotovili pobiranje davka, je bilo treba opredeliti stranko
v dobavni verigi, ki se šteje za izvajalca storitve končnemu potrošniku.
Spodnji diagram prikazuje nekaj tipičnih situacij, v katerih lahko člen 9a pomaga
pojasniti, kdo je izvajalec storitve končnemu potrošniku.
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Puščice kažejo, kako se vsebina dobavi končnemu potrošniku. Diagram ne vključuje
vidikov obdelave plačil.
3.4.

Kaj določba pomeni?

3.4.1.

Navedena domneva

Prvi pododstavek člena 9a(1) navaja izpodbojno domnevo, da davčni zavezanec pri
opravljanju elektronskih in internetnih telefonskih storitev deluje v svojem imenu, vendar
za račun ponudnika teh storitev. Ta določba odraža pravni položaj, določen v členu 28
direktive o DDV, kadar so izpolnjene naslednje tri zahteve: (i) sodelovanje davčnega
zavezanca pri opravljanju storitve, (ii) delovanje v svojem imenu, (iii) vendar za račun
druge osebe.
Domneva pomeni, da se za vsako transakcijo v dobavni verigi med ponudnikom
elektronskih storitev in končnim potrošnikom šteje (razume), da je vsak posrednik (npr.
združevalnik vsebin ali telekomunikacijski operater) sam prejel elektronsko (ali internetno
telefonsko) storitev in jo dobavil naslednjemu prejemniku. Tako se na primer za podjetje,
ki na spletnem mestu ponuja aplikacije, šteje, da prodaja te aplikacije končnim
potrošnikom in je zato odgovorno za plačilo DDV8, ne pa podjetje, ki je lastnik aplikacije
(lastnik vsebine).
Ta domneva ima nekaj izjem, ki so razložene v nadaljevanju tega poglavja.

8

Glej zlasti scenarije 7–10 na straneh 36–42.
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Spodnji diagram prikazuje situacije, v katerih so vsi posredniki zajeti v domnevi. Za
posrednika B se šteje (razume), da prejema storitev in jo dobavi naslednjemu posredniku
C, kot da bi bil ponudnik storitve. Za posrednika C se šteje (razume), da prejema storitev
od posrednika B in jo dobavi končnemu potrošniku, kot da bi bil ponudnik storitve.
Scenarij 1:

A
(electronic or internet
telephone service
provider)

invoice

content

B
(intermediary)

content
invoice

C
(intermediary)

bill or
receipt

content

F
(consumer)

3.4.2.

Izpodbijanje domneve

Člen 9b prav tako določa, da lahko posrednik to domnevo izpodbija pod določenimi
pogoji. To pomeni, da se v primeru, če posrednik izpodbije domnevo, ne šteje (razume)
več, da prejema storitev in jo dobavlja naslednjemu prejemniku. Pogoji za izpodbijanje so
navedeni na koncu prvega pododstavka člena 9a(1) ter so nadalje razviti v drugem in
tretjem pododstavku iste določbe.
Določba je zasnovana tako, da se uporablja ta domneva, razen če je ne izpodbija davčni
zavezanec, ki sodeluje pri opravljanju storitve in ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:
(1)

davčni zavezanec je ponudnika izrecno navedel kot izvajalca storitev, kar pomeni
da:
(a)

morata biti na računu, ki ga izda ali da na voljo vsak davčni zavezanec, ki
sodeluje pri opravljanju storitev, opredeljena (tj. dovolj jasno navedena)
zadevna storitev in njen izvajalec (v običajnih trgovinskih poslih se račun z
obračunanim DDV izda med dvema davčnima zavezancema); in

(b)

morata biti na računu ali potrdilu navedena zadevna storitev in njen izvajalec
(davčni zavezanec mora končnemu prejemniku izdati ali dati na voljo račun ali
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potrdilo, v katerem so navedene opravljene storitve in podatki o izvajalcu, npr.
naziv podjetja, identifikacijska številka za DDV); in
(c)

davčni zavezanec, ki sodeluje pri opravljanju storitev, ne odobri zaračunavanja
stroškov prejemniku (to na primer pomeni, da trgovina z aplikacijami ni
odgovorna za plačilo med končnim potrošnikom in lastnikom vsebine
aplikacije); in

(d)

davčni zavezanec, ki sodeluje pri opravljanju storitev, ne odobri dobave (to na
primer pomeni, da trgovina z aplikacijami ne odobri dobave aplikacije s strani
lastnika vsebine prek trgovine z aplikacijami); in

(e)

davčni zavezanec, ki sodeluje pri opravljanju storitev, ne določi splošnih
pogojev dobave (to na primer pomeni, da trgovina z aplikacijami ne določa
pogojev prodaje aplikacije prek trgovine z aplikacijami);

IN
(2)

to se odraža v pogodbenih dogovorih (vse točke od 1(a) do (e) se morajo odražati v
pogodbenih dogovorih, na primer med trgovino z aplikacijami in lastnikom vsebine
aplikacij. V nasprotnem primeru izpodbijanje domneve ni mogoče.).

Če so ti pogoji izpolnjeni za vse posrednike v dobavni verigi, se domneva iz člena 9a
izpodbija in ponudnik elektronskih storitev ostane izvajalec storitev, opravljenih
končnemu potrošniku (ne glede na transakcije posrednikov v dobavni verigi): to pomeni,
da je ta ponudnik storitev odgovoren za določanje kraja opravljanja storitev in za plačilo
DDV za storitev, opravljeno končnemu potrošniku.
Spodnji diagram prikazuje situacijo, v kateri so vsi posredniki izpodbijali domnevo. V taki
situaciji je na primer lastnik vsebine aplikacije med vsemi strankami znan kot prodajalec
aplikacije končnemu potrošniku. To je navedeno na izdanih računih in potrdilu ter je tudi
vključeno v pogodbene dogovore.
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Scenarij 2

V primeru, ko posrednik v dobavni verigi odobri plačilo ali dobavo oziroma določi pogoje
dobave potrošniku, ta posrednik ne more izpodbijati domneve v členu 9a in se obravnava,
kot da dobavlja storitev končnemu potrošniku za namene DDV.
Če posrednik v kateri koli fazi dobavne verige, ki vključuje več posrednikov, ne more ali
ni izpodbil domneve , posredniki, ki so nižje v dobavni verigi, ne morejo navesti
(prvotnega) ponudnika storitev kot izvajalca storitev. V tem primeru se bodo lahko
sklicevali le na (prvega) posrednika, ki ga domneva vključuje (glej tudi točko 3.4.7).
Po drugi strani se za davčnega zavezanca, ki opravlja le obdelavo plačil za storitve (npr.
izdajatelja kreditne kartice), ne more šteti, da sodeluje v opravljanju storitev zaradi tega,
ker je obdelal plačilo. Zato domneva za tega davčnega zavezanca ne velja in posledično ni
mogoče šteti, da ta oseba opravlja storitev končnemu prejemniku, razen če kako drugače
sodeluje pri opravljanju storitve.
V spodnjem diagramu so vsi posredniki, ki sodelujejo pri opravljanju storitev, vključeni v
domnevi (združevalnik in portal prejmeta storitev ter jo dobavljata naslednjemu
prejemniku). Podjetja, ki opravljajo plačilne storitve, ne sodelujejo pri dobavi storitev in
zato ne morejo biti vključena v domnevi.
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Scenarij 3

Content owner
(electronic service
provider)

invoice

content

Aggregator
(intermediary)

invoice

content

Portal

invoice for
the payment services

(intermediary)

Payment
Aggregator
(not in the chain)
bill/receipt
content
for the service supplied

cash

invoice for
the payment services

Payment
Service
Provider
(not in the chain)

Consumer
3.4.3.

Uporaba domneve – podrobni kazalniki

Domneva iz člena 9a se uporablja, ko davčni zavezanec sodeluje pri opravljanju storitev
(in se zato šteje (razume), da deluje v svojem imenu, vendar za račun ponudnika storitve).
Da lahko davkoplačevalec ali davčni organ oceni, ali davčni zavezanec sodeluje pri
opravljanju storitev prek telekomunikacijskega omrežja, vmesnika ali portala, je treba
oceniti dejstva in preveriti naravo pogodbenih razmerij. Ob neskladju med pogodbenimi
dogovori in gospodarskim stanjem, prevlada slednje.
Sklicevanje na „sodelovanje pri opravljanju storitev“ iz člena 9a ne sme imeti drugačnega
pomena kot tistega iz člena 28 direktive o DDV, ki se sklicuje na „davčnega zavezanca, ki
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sodeluje pri opravljanju storitev.“ Razlaga člena 28 direktive o DDV mora vedno temeljiti
na zakonodaji EU in ne na nacionalnih zakonih.
Običajno davčni zavezanec sodeluje pri opravljanju storitev, če pogodbeni ali pravni
dogovori jasno določajo, da deluje v svojem imenu, vendar za račun ponudnika teh
storitev in da to izraža dejansko stanje (dejstva o opravljenih storitvah).
Obstaja pa tudi verjetnost, da pogodbeni ali pravni dogovori v zvezi s tem niso dovolj
dobro opredeljeni. V takem primeru je treba ob začetni oceni zadevne dobave opraviti
analizo vseh značilnosti transakcije.
Pri ocenjevanju, ali davčni zavezanec sodeluje pri opravljanju storitev, je torej treba
upoštevati dejstva in tudi pravna razmerja. Zato člen v pogodbi (ne glede na to, ali je
podpisana pred 1. januarjem 2015 ali pozneje), ki izključuje davčnega zavezanca iz verige
transakcij (kot da ne sodeluje pri opravljanju storitev), ne zadostuje, če se to ne pokaže v
gospodarskem stanju.
Glede na določene kazalnike davčni zavezanec, ki odobri zaračunavanje stroškov
prejemniku in/ali dobave storitve in/ali določi splošne pogoje dobave, nedvomno sodeluje
pri opravljanju teh storitev. Več podrobnosti o tem vprašanju je navedenih v točki 3.4.6.
Poleg tega lahko tudi različni drugi elementi kažejo, da davčni zavezanec sodeluje pri
opravljanju storitev, in so zaradi pravila iz prvega pododstavka člena 9a(1) vključeni v
domnevi. Vendar pa je treba pred sprejetjem končne odločitve v zvezi s tem upoštevati vse
značilnosti opravljanja storitev.
Nekateri kazalniki, ki kažejo, da davčni zavezanec sodeluje pri opravljanju storitev, so
navedeni spodaj:
– je lastnik tehnične platforme, prek katere se storitve dobavljajo, ali jo upravlja;
– je odgovoren za dejansko dobavo;
– je odgovoren za pobiranje plačila, razen če je vključen le pri obdelavi plačila;
– nadzira ali vpliva na določanje cen;
– je oseba, ki je po zakonodaji zavezana k izdaji računa z obračunanim DDV ali potrdila
končnemu uporabniku v zvezi z dobavo;
– zagotavlja storitve za pomoč ali podporo uporabnikov v zvezi z vprašanji ali težavami s
samo storitvijo;
– nadzira ali vpliva na predstavitev in obliko virtualne tržnice (kot so trgovine z
aplikacijami ali spletna mesta) tako, da njegova znamka in identiteta bistveno bolj
izstopata kot pri drugih osebah, vključenih v dobavo;
– ima zakonske obveznosti v zvezi z opravljeno storitvijo;
– ima v lasti podatke o prejemnikih zadevne storitve;
– je na položaju, da izda dobropis za prodajo brez izvajalčevega dovoljenja ali predhodne
odobritve v primerih, ko storitve niso bile ustrezno opravljene.
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Za vse davčne zavezance, ki so vključeni v opravljanje elektronskih ali internetnih
telefonskih storitev, ni mogoče šteti, da sodelujejo pri opravljanju storitev, kot je določeno
v členu 9a. V zvezi s tem je spodaj navedenih pet različnih situacij. Prve tri se nanašajo na
primere, v katerih se za posrednika ne šteje, da sodeluje pri opravljanju storitev v smislu
člena 9a. Zadnja dva primera (četrti in peti) pa se nanašata na primere, v katerih posrednik
sodeluje pri opravljanju storitev, kot je navedeno v členu 9a.
1) Kot je prikazano v scenariju 3, se za ponudnika plačilnih storitev (npr. izdajatelja
kreditne kartice) ne šteje, da sodeluje pri opravljanju storitev končnemu prejemniku, če je
ta ponudnik zadolžen le za obdelavo plačila (glej točko 3.4.4).
2) Ponudnik internetnih storitev ne sodeluje pri opravljanju storitev, če je zadolžen le za
omogočanje uporabe internetnega omrežja za prenos vsebine in/ali pobiranje plačil (prek
brezžične povezave, kabla, satelita ali kako drugače). V tem primeru njegova udeležba ni
zadosten razlog, da bi se štelo, da sodeluje pri opravljanju storitev.
3) V primerih, ko mobilni operater opravlja le funkcije prenosa vsebine in/ali obdelave
plačil (na enak način kot ponudnik internetnih storitev omogoča uporabo internetnega
omrežja), kot je opisano zgoraj, ga je treba obravnavati enako in se ne šteje, da sodeluje
pri opravljanju storitev.
Spodnji diagram prikazuje situacijo, v katerih ponudnik internetnih storitev ali mobilni
operater omogoča pretok denarja in/ali vsebine.
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Scenarij 4

4) Če je mobilni operater vključen na kakršen koli način, ki se razlikuje od zgoraj
opisanega (prenos vsebine ali obdelava plačila), njegove udeležbe ni mogoče zanemariti.
To pomeni, da njegova udeležba pri opravljanju storitev v tem primeru postane dovolj
prevladujoča in se zanj šteje, da sodeluje pri opravljanju storitev v smislu člena 9a. Eden
od preizkusov, ki se lahko uporabi kot pomoč pri določanju, ali mobilni operater sodeluje
pri opravljanju storitev, je, da se preveri, ali je omrežje bistvenega pomena za opravljanje
storitev. Druga možnost je, da se preveri, ali pobiranje plačil vključuje samo
zaračunavanje stroškov na računu.
5) Če trgovina z aplikacijami ali portal ponudita elektronsko storitev za prodajo, se
nedvomno šteje, da sta pretežno vključena v opravljanje te storitve, zato se obravnava, da
sodelujeta pri opravljanju te storitve v smislu člena 9a. Dejstvo, da dodaten posrednik, ki
nastopa med trgovino z aplikacijami ali portalom in končnim prejemnikom (npr. mobilni
operater), sodeluje pri opravljanju te storitve, samodejno ne spremeni situacije trgovine z
aplikacijami ali portala.
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Spodnji diagram prikazuje situacijo, v kateri mobilni operater, trgovina z aplikacijami ali
portal sodelujejo pri opravljanju storitev in so zato del domneve.
Scenarij 5

* Mobilni operater deluje v večji vlogi kot ponudnik plačilnih storitev ali ponudnik
internetnih storitev
Sodelovanje pri opravljanju storitev ali ne? Dodatne ponazoritve
Naslednje tri situacije dajejo dodatna pojasnila na vprašanje, kdo sodeluje pri opravljanju
storitev in kdo ne:
Situacija 1
Kadar
(1)

stranka trgovine z aplikacijami kupi elektronsko storitev (naročnino na e-revijo,
igro, dobroimetje za igro) od lastnika vsebine;
28/89

Pojasnila – objavljena 3. aprila 2014
(2)

se pogodba o opravljanju elektronske storitve sklene neposredno med lastnikom
vsebine in prejemnikom;

(3)

trgovina z aplikacijami pobira nadomestila, elektronska storitev pa se dobavi (tj.
tehnični prenos podatkov) na prejemnikov telefon prek omrežja mobilnega
operaterja;

se za mobilnega operaterja ne šteje, da sodeluje pri opravljanju storitev.
Situacija 2
Če se za razliko od situacije 1, okoliščine razlikujejo v točki (3) in nadomestila pobira tudi
mobilni operater, se za mobilnega operaterja še vedno ne šteje, da sodeluje pri opravljanju
storitev.
Situacija 3
Če mobilni operater plačil ne pobira le z zaračunavanjem stroškov na računu (kot na
primer v situaciji 2) in pobiranje plačil vključuje tudi druge elemente, se za mobilnega
operaterja šteje, da sodeluje pri opravljanju storitev. Dodatni elementi lahko vključujejo
uporabo premijskih storitev SMS, če se te ne uporabljajo le za obdelavo plačil.
Kljub temu je treba upoštevati, da se trg elektronskih in telekomunikacijskih storitev hitro
razvija in zato ni mogoče, niti ni priporočljivo, zajeti vseh možnih praktičnih situacij v teh
pojasnilih. Vsekakor pa mora biti jasno, da mora ocena za vsak primer vključevati zgoraj
navedene elemente.
3.4.4.

Kdaj je mogoče izključiti uporabo domneve – obdelava plačil

Tretji odstavek člena 9a izključuje davčne zavezance, ki opravljajo le obdelavo plačil in za
katere se ne šteje, da sodelujejo pri opravljanju storitev (v glavni verigi transakcij). To na
primer vključuje plačilo izdajatelja kreditne kartice.
Pri ocenjevanju, ali davčni zavezanec opravlja le obdelavo plačil, sta odločilna dejavnika
gospodarsko stanje in pogodbeni dogovori (če niso v nasprotju z dejstvi).
Poleg zagotavljanja načina plačila lahko davčni zavezanec izvaja druge dejavnosti, ki so
neposredno povezane s to obdelavo plačil – vendar niso povezane z glavno dobavo. Te
lahko na primer vključujejo sprejemanje tveganja slabih terjatev ali zagotavljanje takojšne
podpore uporabnikom, kar bi v bistvu pomenilo preusmerjanje na izvajalca storitev, razen
v primerih, povezanih z obdelavo plačila. Te dejavnosti niso zadosten pogoj za to, da bi se
za davčnega zavezanca štelo, da sodeluje pri opravljanju storitev.
3.4.5.

Pogoji za izpodbijanje domneve

Za ponudnika elektronskih ali internetnih telefonskih storitev se šteje, da je izrecno
naveden, kadar je mogoče jasno dokazati, tako v smislu pogodbenih dogovorov kot
informacij, ki so jih predložili vsi davčni zavezanci, ki sodelujejo pri opravljanju storitev,
in so bile na koncu posredovane končnemu prejemniku, da je oseba, od katere se storitev
dobavlja.
Da je mogoče ponudnika storitev, npr. lastnika vsebine, izrecno navesti kot izvajalca
storitev, morata biti hkrati izpolnjena oba pogoja iz drugega pododstavka
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člena 9a(1). V celotni dobavni verigi se prvi pogoj (točka (a) – izdaja računa z
obračunanim DDV) nanaša na transakcije med podjetji, drug pogoj (točka (b) – izdaja
računa ali potrdila, čeprav lahko vključuje tudi račun z obračunanim DDV, če je zahtevan
račun za transakcije med podjetji in potrošniki) pa na končno transakcijo med podjetjem in
potrošniki v verigi.
Da se šteje, da je ponudnik storitev (elektronskih ali telefonskih storitev prek interneta)
izrecno naveden, mora biti na dovolj jasen način opredeljen kot izvajalec na računu z
obračunanim DDV, ki so ga izdali ali dali na voljo vsi davčni zavezanci, ki sodelujejo pri
opravljanju storitev, in na računu ali potrdilu, ki sta bila izdana ali dana na voljo
končnemu prejemniku (če izdaja računa z obračunanim DDV ni obvezna). Če vsi davčni
zavezanci, ki sodelujejo pri opravljanju storitev, ne navedejo teh informacij in jih ne
predložijo (tako, da izdajo ali dajo na voljo račun ali potrdilo oziroma račun z
obračunanim DDV) končnemu prejemniku, se za ponudnika storitev, npr. lastnika vsebine
aplikacije, ne šteje, da je izrecno naveden kot izvajalec.
Hkrati pa, če davčni zavezanec izpolnjuje vse pogoje za izpodbijanje domneve v členu 9a,
to ne pomeni, da zanj ni mogoče šteti, da sodeluje pri opravljanju storitev (v skladu s
členom 28 direktive o DDV).
Pri identifikaciji izvajalca in storitve je mogoče navesti celoten sklic ali pa uporabiti
določen in enoten sklic, kodo ali podoben identifikator, če je uporabljeni sklic dovolj jasen
za vse zadevne stranke. Opis izvajalca mora biti dovolj nedvoumen, da tega izvajalca
identificira kateremu koli prejemniku, vendar ni nujno vključiti podrobnih podatkov, npr.
pravnega imena, naslova ali identifikacijske številke za DDV izvajalca. Noben način
identifikacije ne sme biti predpisan ali imeti prednosti, saj bi to pomenilo dodatne
omejitve za podjetja, ki uporabljajo drugačne poslovne prakse.
Na računih za transakcije med podjetji mora biti ta način skladen z običajnimi pravili o
DDV9.
Sklicevanje na „račun ali potrdilo“, ki sta bila izdana ali dana na voljo prejemniku, se
nanaša na transakcije med podjetji in potrošniki, kot je opisano zgoraj. To mora veljati kot
minimalni pogoj, ki je skupaj z drugimi elementi iz člena 9a potreben za to, da je
davčnemu zavezancu omogočeno, da izrecno navede ponudnika storitev kot izvajalca. To
nikakor ne spreminja pravil za izdajanje računov, navedenih v direktivi o DDV, in njihove
uporabe na nacionalni ravni. Zlasti ta pogoj ne nalaga obveznosti izdajanja računov za
dobave končnim potrošnikom v državah članicah, kjer to ni zahtevano, niti ne izključuje te
obveznosti v državah članicah, kjer je izdajanje računov obvezno tudi za storitve,
opravljene med podjetji in potrošniki. V primerih, ko se zahteva račun za poslovanje med
podjetji in potrošniki, je treba navesti podrobnosti iz člena 226 direktive o DDV, ki
vključujejo več informacij kot račun ali potrdilo10.

9

10

Na podlagi Pojasnil o izdajanju računov, sklic dokumenta: A-2, Tema: opredelitev elektronskega
računa, „račun mora veljati za izdanega, ko dobavitelj ali tretja oseba, ki deluje v imenu dobavitelja, ali
prejemnik, če gre za samofakturiranje, da račun na voljo tako, da ga lahko prejemnik prejme. To lahko
pomeni, da se elektronski račun pošlje prejemniku neposredno na primer prek e-pošte ali varne
povezave oziroma posredno na primer prek enega ali več ponudnikov storitev ali pa je račun na voljo in
dostopen prejemniku prek spletnega portala ali na kateri koli drug način“.
Informacije glede pravil za izdajanje računov v državah članicah bodo na voljo tudi na spletnem mestu
Komisije.
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3.4.6.

Kdaj domneve ni mogoče izpodbijati

Za davčnega zavezanca, ki odobri zaračunavanje stroškov prejemniku, odobri opravljanje
storitev ali določi splošne pogoje, se vedno domneva, da deluje v lastnem imenu, vendar
za račun drugega davčnega zavezanca. Za izključitev tega davčnega zavezanca iz
izrecnega navajanja drugega davčnega zavezanca kot izvajalca storitve končnemu
potrošniku je dovolj, da je izpolnjen le eden od treh zgornjih pogojev.
Da se prepreči, da bi drugi udeleženci v verigi navajali prvotnega ponudnika storitve kot
izvajalca storitve končnemu potrošniku, je dovolj, da en davčni zavezanec v verigi
izpolnjuje enega od treh pogojev. Če torej na primer telefonsko omrežje z določanjem
plačilnih, dobavnih ali pogodbenih pogojev izpolnjuje enega od treh zgornjih pogojev,
lastnik vsebine aplikacije ne more storitve dobavljati končnemu prejemniku.
Zato kadar več strank v dobavni verigi odobri zaračunavanje stroškov in/ali dobavo in/ali
določi splošne pogoje dobave, ne sme nobena od njih izrecno navesti prvotnega ponudnika
storitve kot izvajalca storitve končnemu potrošniku. Za pravilno ugotavljanje vseh
posrednikov v dobavni verigi je treba upoštevati pogodbena razmerja med strankami. Prav
tako pa ni mogoče zanemariti mnenja končnega potrošnika o tem, kdo zanj opravlja
storitev (za dodatna pojasnila glej tudi točko 3.4.7).
Odobritev zaračunavanja stroškov prejemniku
Izraz „odobri zaračunavanje stroškov prejemniku“ ima drugačen pomen kot prevzemanje
plačila ali pobiranje plačila. Nanaša se na situacijo, v kateri lahko davčni zavezanec vpliva
na to ali, kdaj in pod kakšnimi pogoji prejemnik izvede plačilo. Davčni zavezanec odobri
plačilo, ko sprejme odločitev, da je mogoče prejemnikov račun, kreditno kartico ali
bančno kartico in podobno bremeniti za plačilo storitve. V praksi je oseba, ki odobri
plačilo, verjetno tista oseba, ki nadzoruje tehnično platformo (npr. trgovino z aplikacijami,
portal), prek katere se ponujajo ali opravljajo storitve.
Odobritev dobave storitev
Izraz „odobri ... dobavo storitev“ ima širši pomen kot izvajanje dobave. Nanaša se na
situacijo, v kateri lahko davčni zavezanec vpliva na to ali, kdaj in pod kakšnimi pogoji se
izvede dobava. Davčni zavezanec odobri dobavo, ko pošlje odobritev za začetek dobave
storitve, ko dobavi samo storitev ali ko naroči tretji stranki, naj izvede dobavo. V praksi je
oseba, ki odobri dobavo, verjetno tista oseba, ki nadzoruje tehnično platformo (npr.
trgovino z aplikacijami, portal), prek katere se opravljajo storitve.
Določanje splošnih pogojev dobave
V okviru uporabe člena 9a izraz „splošni pogoji dobave“ vključuje kakršne koli splošne
pogoje, ki jih določi davčni zavezanec, ki sodeluje pri opravljanju storitev, in s katerimi se
mora končni prejemnik strinjati pred nakupom storitve. To na primer vključuje pogoje, ki
jih določajo tržnice in podobna okolja, ki od uporabnikov zahtevajo, da se strinjajo s
splošnimi pogoji za uporabo določenega spletnega mesta ali okolja (to je lahko zaradi
vzdrževanja računa) in splošnimi pogoji (vključno z licenčno pogodbo), s katerimi se
mora končni prejemnik strinjati, preden prejme kakršen koli dostop do aplikacije ali
vsebine.
Izraz „določanje“ splošnih pogojev dobave pa vključuje situacijo, v kateri davčni
zavezanec sprejme odločitev o splošnih pogojih (npr. pravicah in obveznostih, kot so cena,
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plačilni pogoji, pogoji dobave, garancijska pravila), ki jih lahko naloži drugim
udeležencem (ki jih formalno sprejmejo).
3.4.7.

Kako ravnati, če vsaj en posrednik v verigi izpodbija domnevo?

Običajno je posrednik, ki sodeluje pri opravljanju storitev, vključen v domnevi iz člena 9a.
Kljub temu lahko izpodbija domnevo, če so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji.
Kateri koli posrednik v dobavni verigi, ki ne izpolnjuje pogojev za izpodbijanje domneve
iz člena 9a, je zajet v domnevi ter se zanj šteje, da je sam prejel storitev in jo opravil
naslednjemu posredniku v verigi ali končnemu potrošniku. Tako se obravnava kot
ponudnik storitve.
Za pravilno analizo situacije vseh posrednikov se mora ocena te dobavne verige storitve
začeti na ravni končnega potrošnika in se nato pomikati navzgor po verigi, kot je
navedeno v spodnjem diagramu (scenarij 6). Ta pristop je tesno povezan z namenom
člena 9a, in sicer obračunati davek čim bližje končnemu potrošniku, razen če je na voljo
dovolj informacij, ki omogočajo identifikacijo davčnega zavezanca, ki opravlja storitve
končnemu potrošniku, višje v verigi.
Spodnji diagram prikazuje pravilni vrstni red pri ocenjevanju transakcij v verigi za
namene člena 9a.
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Scenarij 6

Spodnji diagrami (scenariji 7–10) predstavljajo nekaj splošnih scenarijev za uporabo
domneve iz člena 9a, če vsaj en posrednik v verigi izpodbija domnevo.
Scenariji od 7 do 10 obravnavajo najosnovnejše vrste situacij, ki se lahko pojavijo na
podlagi člena 9a. Namen teh diagramov je zagotoviti dodatna navodila v najpogostejših
splošnih okoljih. Situacije iz resničnega življenja se pogosto razlikujejo v podrobnostih
od situacij, predstavljenih v diagramih. To je pomembno upoštevati vsakič, ko se
informacije iz diagramov v teh pojasnilih uporabijo v konkretnih situacijah iz resničnega
življenja.
Ker je treba za pravilno ocenjevanje transakcij vedno začeti na ravni končnega potrošnika
in se pomikati navzgor po verigi, je najpreprostejša situacija, v kateri lahko pride do
izpodbijanja, naslednja:
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Scenarij 7

Pripombe k scenariju 7:
Posrednik B izpodbija domnevo.
Posrednik B to lahko stori, ker je izpolnil zahtevane pogoje: na računu, ki ga je posrednik
B izdal ponudniku A, je dovolj jasno navedeno sklicevanje na glavno storitev in izvajalca
storitve (zahteva iz točke (a) drugega pododstavka člena 9a(1) je izpolnjena); na računu ali
potrdilu, ki ga je ponudnik A izdal potrošniku F, sta navedena storitev in izvajalec storitve
(zahteva iz točke (b) drugega pododstavka člena 9a(1) je izpolnjena); pogodbeni dogovori
potrjujejo, da posrednik B opravlja le določene posredniške storitve in da glavno storitev
opravlja ponudnik A.
Hkrati pa posrednik B ni izključen iz možnosti izpodbijanja domneve, ker ni odobril
zaračunavanja stroškov prejemniku, ni odobril dobave storitve in ni določil splošnih
pogojev.
Ponudnik A (lastnik vsebine/razvijalec/začetni ponudnik storitve) se v tem primeru
obravnava kot ponudnik, ki opravlja storitev končnemu potrošniku F, ki mu izda račun ali
potrdilo. Ponudnik A je običajno odgovoren za plačilo DDV v zvezi z opravljanjem
storitve končnemu potrošniku.
Spodnja scenarija 8 in 9 prikazujeta nekaj bolj zapletenih situacij.
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Scenarij 8

Pripombe k scenariju 8:
Posrednik C izpodbija domnevo.
Posrednik C to lahko stori, ker je izpolnil zahtevane pogoje: na računu, ki ga je posrednik
C izdal posredniku B, je dovolj jasno navedeno sklicevanje na glavno storitev in izvajalca
storitve (zahteva iz točke (a) drugega pododstavka člena 9a(1) je izpolnjena); na računu ali
potrdilu, ki ga je ponudnik B izdal potrošniku F, sta navedena storitev in izvajalec storitve
(zahteva iz točke (b) drugega pododstavka člena 9a(1) je izpolnjena); pogodbeni dogovori
potrjujejo, da posrednik C opravlja zgolj določene posredniške storitve in da glavno
storitev opravlja posrednik B.
Hkrati pa posrednik C ni izključen iz možnosti izpodbijanja domneve, ker ni odobril
zaračunavanja stroškov prejemniku, ni odobril dobave storitve in ni določil splošnih
pogojev.
Posrednik B ne more (ker ne izpolnjuje pogojev) ali ne želi izpodbijati domneve, in sicer
se zanj šteje, da prejme storitev od ponudnika A in jo dobavi končnemu potrošniku F (ki
ga šteje za ponudnika storitve). Posrednik B je običajno odgovoren za plačilo DDV v
zvezi z opravljanjem storitve končnemu potrošniku.
Ponudnik A (lastnik vsebine/razvijalec/začetni ponudnik storitve) dobavi storitev
posredniku B in izda običajen račun za transakcije med podjetji, pri tem pa nima
neposrednega stika s končnim potrošnikom.
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Scenarij 9

A
(electronic or internet
telephone service
provider)

content

invoice for the
intermediation

B
(intermediary)

content

invoice for the
intermediation

C
(intermediary)
bill or receipt for the
Service supplied
content

F
(consumer)

Pripombe k scenariju 9:
Posrednik C izpodbija domnevo.
Posrednik C to lahko stori, ker je izpolnil zahtevane pogoje: na računu, ki ga je posrednik
C izdal posredniku B, je dovolj jasno navedeno sklicevanje na glavno storitev in izvajalca
storitve (zahteva iz točke (a) drugega pododstavka člena 9a(1) je izpolnjena); na računu ali
potrdilu, ki ga je ponudnik A izdal potrošniku F, sta navedena storitev in izvajalec storitve
(zahteva iz točke (b) drugega pododstavka člena 9a(1) je izpolnjena); pogodbeni dogovori
potrjujejo, da posrednik C opravlja le določene posredniške storitve in da je posrednik B
odgovoren za opravljanje glavne storitve.
Hkrati pa posrednik C ni izključen iz možnosti izpodbijanja domneve, ker ni odobril
zaračunavanja stroškov prejemniku, ni odobril dobave storitve in ni določil splošnih
pogojev.
Posrednik B prav tako izpodbija domnevo. Posrednik B to lahko stori, ker je izpolnil
zahtevane pogoje: na računu, ki ga je posrednik B izdal ponudniku A, je dovolj jasno
navedeno sklicevanje na glavno storitev in izvajalca storitve (zahteva iz točke (a) drugega
pododstavka člena 9a(1) je izpolnjena); na računu ali potrdilu, ki ga je ponudnik A izdal
potrošniku F, sta navedena storitev in izvajalec storitve (zahteva iz točke (b) drugega
pododstavka člena 9a(1) je izpolnjena); pogodbeni dogovori potrjujejo, da posrednik B
opravlja le določene posredniške storitve in da je ponudnik A odgovoren za opravljanje
glavne storitve.
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Hkrati pa posrednik B ni izključen iz možnosti izpodbijanja domneve, ker ni odobril
zaračunavanja stroškov prejemniku, ni odobril dobave storitve in ni določil splošnih
pogojev.
Ponudnik A (lastnik vsebine/razvijalec/začetni ponudnik storitve) se v tem primeru
obravnava kot ponudnik, ki opravlja storitev končnemu potrošniku F, ki mu izda račun ali
potrdilo. Ponudnik A je običajno odgovoren za plačilo DDV v zvezi z opravljanjem
storitve končnemu potrošniku.
V zadnjem scenariju 10 je predstavljena bolj zapletena situacija (v primerjavi s scenarijem
8), v kateri vsi posredniki niso izpodbijali domneve iz člena 9a.
Scenarij 10
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Pripombe k scenariju 10:
Posrednik E izpodbija domnevo.
Posrednik E to lahko stori, ker je izpolnil zahtevane pogoje: na računu, ki ga je posrednik
E izdal posredniku D, je dovolj jasno navedeno sklicevanje na glavno storitev in izvajalca
storitve (zahteva iz točke (a) drugega pododstavka člena 9a(1) je izpolnjena); na računu ali
potrdilu, ki ga je posrednik D izdal potrošniku F, sta navedena storitev in izvajalec storitve
(zahteva iz točke (b) drugega pododstavka člena 9a(1) je izpolnjena); pogodbeni dogovori
potrjujejo, da posrednik E opravlja zgolj določene posredniške storitve in da glavno
storitev opravlja posrednik D.
Hkrati pa posrednik E ni izključen iz možnosti izpodbijanja domneve, ker ni odobril
zaračunavanja stroškov prejemniku, ni odobril dobave storitve in ni določil splošnih
pogojev.
Posrednik D ne more (ker ne izpolnjuje pogojev) ali ne želi izpodbijati domneve, in sicer
se zanj šteje, da prejme storitev od ponudnika A (v tem scenariju) in jo dobavi končnemu
potrošniku F (ki ga šteje za ponudnika storitve). Posrednik D je navadno odgovoren za
plačilo DDV v zvezi z opravljanjem storitve končnemu potrošniku.
Posrednik C izpodbija domnevo.
Posrednik C to lahko stori, ker je izpolnil zahtevane pogoje: na računu, ki ga je posrednik
C izdal posredniku B (za svojo posredniško storitev), je dovolj jasno navedeno sklicevanje
na glavno storitev in ponudnika storitve (v tem „zgornjem“ delu dobavne verige je
ponudnik storitve naveden pod A) (zahteva iz točke (a) drugega pododstavka člena 9a(1)
je izpolnjena); pogodbeni dogovori potrjujejo, da posrednik C opravlja le določene
posredniške storitve posredniku B in da je posrednik B odgovoren za opravljanje glavne
storitve. Posrednik D izpolnjuje zahtevo iz točke (b) drugega pododstavka člena 9a(1) s
tem, da izda račun ali potrdilo potrošniku F, na katerem sta navedena storitev in izvajalec
storitve (ponudnik storitve v tem „spodnjem“ delu verige je D).
Hkrati pa posrednik C ni izključen iz možnosti izpodbijanja domneve, ker ni odobril
zaračunavanja stroškov prejemniku, ni odobril dobave storitve in ni določil splošnih
pogojev.
Pomembno je upoštevati, da mora imeti posrednik C za izpolnjevanje zahtev iz člena 9a
dovolj informacij o glavni storitvi in ponudniku storitve. Navadno se mora posrednik C
zanesti na informacije, ki jih posreduje posrednik B, ta pa jih prejme od ponudnika A
(lastnika vsebine/razvijalca/začetnega ponudnika storitve).
Če posrednik C nima na voljo dovolj informacij, bo zajet v domnevi.
Posrednik B izpodbija domnevo.
Posrednik B to lahko stori, ker je izpolnil zahtevane pogoje: na računu, ki ga je posrednik
B izdal ponudniku A (za svojo posredniško storitev), je dovolj jasno navedeno sklicevanje
na glavno storitev in ponudnika storitve, na računu, ki ga je ponudnik A izdal posredniku
D (v tem „zgornjem“ delu dobavne verige je ponudnik storitve naveden pod A) pa sta
navedeni glavna storitev in izvajalec storitve (zahteva iz točke (a) drugega pododstavka
člena 9a(1) je izpolnjena); pogodbeni dogovori potrjujejo, da posrednik B opravlja le
določene posredniške storitve in da glavno storitev opravlja ponudnik A. Posrednik D
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izpolnjuje zahtevo iz točke (b) drugega pododstavka člena 9a(1), s tem da izda račun ali
potrdilo potrošniku F, kjer sta navedena storitev in izvajalec storitve (ponudnik storitve v
tem „spodnjem“ delu verige je D).
Hkrati pa posrednik B ni izključen iz možnosti izpodbijanja domneve, ker ni odobril
zaračunavanja stroškov prejemniku, ni odobril dobave storitve in ni določil splošnih
pogojev.
Pomembno je upoštevati, da mora imeti posrednik B za izpolnjevanje zahtev iz člena 9a
dovolj informacij o glavni storitvi in ponudniku storitve. Navadno se mora posrednik B
zanašati na informacije, ki jih posreduje ponudnik A.
Če posrednik B nima na voljo dovolj informacij, bo vključen v domnevi.
Ponudnik A (lastnik vsebine/razvijalec/začetni ponudnik storitve) dobavi storitev
posredniku D in izda običajen račun za transakcije med podjetji, pri tem pa nima
neposrednega stika s končnim potrošnikom.
3.4.8.

Kako se domneva uporablja v zvezi s telefonskimi storitvami prek interneta?

Drugi odstavek člena 9a določa, da se ta odstavek uporablja, če se internetne telefonske
storitve opravljajo prek telekomunikacijskega omrežja, vmesnika ali portala pod enakimi
pogoji, kot so določeni v prvem odstavku.
Ker se lahko telefonske storitve opravljajo prek posrednikov, je treba opredeliti tudi
domnevo, kdo dejansko opravlja storitev končnemu potrošniku. Telefonske storitve prek
interneta, vključno z videotelefonijo prek internetnega protokola (VoIP), se obravnavajo
enako kot elektronske storitve v smislu člena 9a.
3.5.

Podrobna vprašanja, ki izhajajo iz te določbe

3.5.1.

Kdaj se uporablja člen 9a? – diagram

Spodnji diagram prikazuje natančno ponazoritev, kako naj se člen 9a uporablja.
Če potrebujete podrobnejše informacije, preberite celotno poglavje 3. Opredelitve
elektronskih in telekomunikacijskih storitev so navedene v poglavju 2.
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3.5.2.

Zakaj ta domneva ni navedena skupaj z drugimi domnevami?

Ta določba predvideva domnevo, prav tako pa tudi določbe iz pododdelka 3a. Vendar je
treba poudariti, da se pododdelek 3a osredotoča na kraj prejemnika storitev, medtem ko
člen 9a določa domnevo o tem, kdo je izvajalec storitev. Pravilni pristop, ki je skladen z
logiko direktive o DDV, je, da se najprej pravilno določi izvajalec storitve. Naslednji
korak je pravilno oceniti naravo storitve in šele nato določiti kraj, v katerega spada
prejemnik. Zato člen 9a ne more biti naveden skupaj z drugimi domnevami.
3.5.3.

Zakaj ta domneva ne pokriva storitev oddajanja?

Kot je razloženo v točki 2.4.2, je opredelitev storitev oddajanja v členu 6b razmeroma
ozka in zahteva, da je izvajalec „uredniško odgovoren“ za vsebino, da je storitev zajeta v
storitve oddajanja.
Po členu 9a, in sicer v skladu z domnevo, kjer se ta uporablja, postane „posrednik“ pri
opravljanju storitev oddajanja ponudnik storitev (izdajatelj programa), saj se ne more
izključiti iz tega položaja zaradi dodatnih pogojev, vključenih v to določbo (kot posledica
tretjega pododstavka prvega odstavka).
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Zaradi tega razloga (ker ni mogoče izključiti uporabe domneve iz prvega pododstavka
prvega odstavka) storitev oddajanja ni bilo primerno vključiti v člen 9a.
3.5.4.

Kaj so telekomunikacijske storitve?

Glej besednjak izrazov v točki 1.6.
3.5.5.

Kaj je vmesnik ali portal?

Glej besednjak izrazov v točki 1.6.
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4.

KRAJ SEDEŽA PRAVNE OSEBE, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC (ČLEN 13A)

4.1.

Ustrezne določbe

Ustrezno določbo je mogoče najti v uredbi o izvajanju DDV:
• Člen 13a
Ob sklicevanju na člen uredbe o izvajanju DDV sklicevanje na ta pravni akt ni navedeno,
temveč je omenjen le člen.
4.2.

Ozadje

V okviru sistema DDV je lahko končni potrošnik (imenovan tudi oseba, ki ni davčni
zavezanec) fizična oseba (posameznik) ali pravna oseba (npr. javni organ).
Če se telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve opravljajo
posamezniku, se mora DDV praviloma plačati v kraju, kjer ima posameznik stalno
prebivališče ali običajno prebiva (od leta 2015).
Če se te storitve opravljajo pravni osebi (ki ni davčni zavezanec), je odločilni dejavnik
kraj, v katerem ima ta oseba sedež.
V zvezi s tem je za uporabo pravil glede kraja opravljanja storitev pomembno upoštevati,
da je pravno osebo, ki ni davčni zavezanec in je identificirana za DDV, v skladu s
členom 43(2) direktive o DDV treba obravnavati kot davčnega zavezanca.
Če se DDV obračunava v kraju, kjer ima končni potrošnik „sedež“ (če gre za pravno
osebo), ali v kraju, v katerem ima „stalno prebivališče“, ali „običajno prebivališče“ (če
je prejemnik storitev fizična oseba), je treba jasno razložiti pomen teh treh konceptov.
V členih 12 in 13 so že navedene smernice glede konceptov stalnega prebivališča in
običajnega prebivališča. Stalno prebivališče je prebivališče fizične osebe, ki je vneseno v
register prebivalstva ali v podoben register, ali naslov, ki ga ta oseba navede ustreznim
davčnim organom. Nadalje je pojasnjeno, da je običajno prebivališče fizične osebe kraj,
kjer ta oseba navadno prebiva, zaradi zasebnih ali poklicnih vezi. Če so te vezi v različnih
državah, se kraj običajnega prebivališča določi na podlagi zasebnih vezi, ki kažejo na
tesno povezavo med fizično osebo in krajem, v katerem ta prebiva.
4.3.

Zakaj je bilo pojasnilo potrebno?

Pravna oseba spada v kraj, kjer ima sedež. Za pravne osebe, ki izvajajo gospodarske
dejavnosti (davčne zavezance), so smernice glede kraja sedeža navedene v členih 10 in 11,
medtem ko smernice glede pravnih oseb, ki ne izvajajo gospodarske dejavnosti (oseb, ki
niso davčni zavezanci), ni (obstajajo).
V zvezi s tem je bilo treba pojasniti koncept „sedeža“, ki je zdaj vključen v člen 13a.
4.4.

Kaj določba pomeni?

Člen 13a opredeljuje kraj sedeža pravne osebe, ki ni davčni zavezanec, ali kraj, v katerem
ima poslovno enoto.
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To je kraj, kjer se opravljajo (izvajajo) dejavnosti njene glavne uprave, ali kateri koli drug
kraj z dovolj stalnimi zmogljivostmi in ustrezno strukturo glede človeških in tehničnih
virov, da lahko storitve, ki se zanjo opravljajo, prejema in uporablja za lastne potrebe (to
je kraj, kjer izvaja dejavnosti).
Za razliko od davčnega zavezanca pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, navadno ne
opravlja gospodarskih dejavnosti. Zato je bilo treba predložiti posebne smernice glede
kraja, v katerem ima pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, sedež.
Vseeno pa opredelitev in preizkusi, ki jih je treba izvesti, odražajo obstoječa načela za
določanje kraja sedeža dejavnosti davčnega zavezanca (člen 10) in njegove katere koli
stalne poslovne enote (člen 11(1)).
Uporabljeni elementi so podobni tistim, ki so uporabljeni v primeru davčnega zavezanca,
vendar so bili prilagojeni tako, da ustrezajo situaciji osebe, ki ni davčni zavezanec in ni
vključena v dejavnosti.
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5.

STATUS PREJEMNIKA,
DDV (ČLEN 18)

5.1.

Ustrezne določbe

KI NE SPOROČI SVOJE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ZA

Ustrezno določbo je mogoče najti v uredbi o izvajanju DDV:
• Člen 18(2), drugi pododstavek
V primeru sklicevanja na člen uredbe o izvajanju DDV sklicevanje na ta pravni akt ni
navedeno, temveč je omenjen le člen.
5.2.

Ozadje

Od 1. januarja 2015 bo kraj obdavčitve za opravljanje telekomunikacijskih storitev,
storitev oddajanja in elektronskih storitev enak za storitve, opravljene med podjetji in med
podjetji in končnimi potrošniki.
Ne glede na to spremembo bo izvajalec še vedno moral določiti status prejemnika (ali je
podjetje ali končni potrošnik), saj bo to vplivalo na izvajalčevo odgovornost za plačilo
DDV. Če se storitve opravljajo končnemu potrošniku ali če ima prejemnik storitev sedež v
isti državi članici kot izvajalec, bo izvajalec odgovoren za obračunavanje davka. V
primerih, ko se storitve opravijo prejemniku, ki je davčni zavezanec in ima sedež v državi
članici, ki ni država izvajalca, izvajalec ne obračuna DDV, saj bo prejemnik odgovoren za
obračunavanje davka na podlagi mehanizma obrnjene davčne obveznosti.
5.3.

Zakaj je bilo pojasnilo potrebno?

Člen 1811 je ustrezen, ko je treba določiti status prejemnika za pravilno uporabo pravil
glede kraja opravljanja storitev. Za preverjanje statusa prejemnika storitve in kraja, v
katerega spada, se bo izvajalec pogosto močno zanašal na identifikacijsko številko za
DDV, ki mu jo je sporočil prejemnik.
Prvi odstavek izvajalcu sporoča, v katerih primerih lahko prejemnika obravnava kot
davčnega zavezanca. To velja za primer, ko prejemnik sporoči svojo identifikacijsko
številko za DDV ali dokaže, da je v postopku registracije za DDV.
Če prejemnik ne sporoči nobene identifikacijske številke za DDV, prvi pododstavek
drugega odstavka izvajalcu sporoča, da lahko prejemnika obravnava, kot da ni davčni
zavezanec, vendar le, če nima nobenih nasprotnih informacij.
V zvezi s telekomunikacijskimi storitvami, storitvami oddajanja in elektronskimi
storitvami, status prejemnika od leta 2015 ne bo vplival na določanje kraja opravljanja
storitev. Zato bodo prihodki pripadali isti državi članici, ne glede na to, ali je prejemnik
davčni zavezanec ali končni potrošnik.
Te storitve se pogosto dobavljajo v velikih količinah in imajo nizko vrednost, zato je še
zlasti pomembno, da lahko podjetje hitro in zanesljivo določi status prejemnikov svojih
11

Člen 18 izvajalcu pomaga določiti status prejemnika storitve, vendar ga določba ne spreminja.
Pomembno je upoštevati, da je treba katero koli osebo, ki samostojno opravlja katero koli dejavnost v
katerem koli kraju, ne glede na namen ali rezultate te dejavnosti, obravnavati kot davčnega zavezanca.
Za davčne zavezance registracija ni potrebna. To pomeni, da dejstvo, da davčni zavezanec nima
identifikacijske številke za DDV, ne spremeni njegovega statusa.
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storitev. To pomeni, da je treba podjetjem zagotoviti večjo gotovost pri sprejemanju
odločitve, ali obračunati DDV ali ne. Zaradi teh razlogov je bil uveden drugi pododstavek
člena 18(2), katerega namen je poenostaviti uporabo pravil v zvezi s telekomunikacijskimi
storitvami, storitvami oddajanja in elektronskimi storitvami.
5.4.

Kaj določba pomeni?

Drugi pododstavek člena 18(2) podjetjem olajša razlikovanje med poslovnimi prejemniki
in prejemniki, ki so končni potrošniki. Njegov glavni namen je izvajalcu zagotoviti več
pravne varnosti glede statusa njegovega prejemnika z neupoštevanjem informacij, ki ne
vključujejo identifikacijske številke za DDV.
Izvajalec telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev lahko
katerega koli prejemnika, ki mu ne sporoči identifikacijske številke za DDV, obravnava,
kot da ni davčni zavezanec. To bo izvajalcu omogočilo, da takoj in zanesljivo določi, ali
mora DDV plačati sam (tako kot pri opravljanju storitev osebi, ki ni davčni zavezanec, ali
davčnemu zavezancu v isti državi članici) ali pa ga mora obračunati prejemnik (ker se
storitve opravljajo davčnemu zavezancu v drugi državi članici).
Izvajalec lahko po izbiri izkoristi to določbo.
Izvajalec lahko prejemnike brez identifikacijske številke za DDV obravnava kot končne
potrošnike. Tako se zaščiti pred kakršno koli poznejšo odgovornostjo, če mu prejemnik
nikoli ne sporoči svoje identifikacijske številke za DDV, kar bi lahko pomenilo, da
prejemnik dejansko ni nastopal kot davčni zavezanec.
Vendar pa izvajalec prejemnika, ki je davčni zavezanec in kot tak nastopa, ni dolžan
obravnavati kot končnega potrošnika: če bi ga želel obravnavati kot davčnega zavezanca,
čeprav mu njegova stranka še ni sporočila svoje identifikacijske številke za DDV, to lahko
stori. V tem primeru bo dokazno breme na izvajalcu, ki bo potreboval dovolj informacij,
da utemelji status svojega prejemnika in se izogne odgovornosti.
Ko je prejemniku dodeljena identifikacijska številka za DDV, jo je po členu 55 očitno
dolžan nemudoma sporočiti izvajalcu, da mu omogoči predložitev zahtevanega
rekapitulacijskega poročila.
Ta možnost je izvajalcu na voljo le, če prejemnik ni sporočil svoje identifikacijske številke
za DDV. Če se prejemnik, čeprav je davčni zavezanec, obravnava kot končni potrošnik, ne
more dobiti povrnjenega DDV, ampak namesto tega DDV zanj postane končni strošek. Da
prejemniku ne bi bile odvzete njegove pravice, mora imeti možnost, da popravi položaj s
svojim izvajalcem storitev. Možnost za izvajalca torej velja do trenutka, ko prejemnik
sporoči svojo identifikacijsko številko za DDV. V tem primeru bo moral izvajalec izvesti
potrebne prilagoditve v skladu z običajnimi pravili. Ta lahko vključujejo vračilo katerega
koli predhodno obračunanega DDV prejemniku in izvedbo potrebnih prilagoditev v
svojem obračunu DDV (mini VEM).
Prejemnik mora sporočiti svojo identifikacijsko številko za DDV v razumnem času od
dobave storitve. Če prejemnik pri tem zelo zamuja, je navadno mogoče domnevati, da ni
deloval kot davčni zavezanec ob nakupu storitve.
Pri obravnavanju konkretnih primerov je treba upoštevati, da ta olajševalni ukrep ne bo
imel nobenih posledic na prihodke države članice prejemnika.
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5.5.

Podrobna vprašanja, ki izhajajo iz te določbe

5.5.1.

Ali je izvajalec dolžan obravnavati prejemnika brez identifikacijske številke za
DDV kot končnega potrošnika?

Ne glede na nasprotne informacije „lahko“ izvajalec prejemnika obravnava, kot da ni
davčni zavezanec, če ta prejemnik ni sporočil svoje osebne identifikacijske številke za
DDV. Vendar drugi pododstavek člena 18(2) tega ne zahteva od izvajalca. Če ima
izvajalec druge informacije, s katerimi lahko utemelji status prejemnika kot davčnega
zavezanca, ga lahko obravnava kot takega, vendar potem prevzame tveganje, če gre pri
njem kaj narobe.
5.5.2.

Kako naj izvajalec obravnava prejemnika, ki ima sedež zunaj EU?

Če se telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve opravljajo
prejemnikom, ki imajo sedež ali prebivališče zunaj EU, se za take storitve DDV v EU ne
obračunava. To velja ne glede na status prejemnika.
Razen če se uporablja pravilo dejanske uporabe in dejanskega uživanja, kakor je določeno
v členu 59a direktive o DDV, izvajalcu ni treba poznati statusa prejemnika, temveč mora
le določiti kraj, v katerega ta prejemnik spada. To potrjuje tudi člen 3.
5.5.3.

Zakaj je v členu 18(2) uporabljen izraz „lahko“ namesto „mora“?

Uporaba izraza „lahko“ v drugem pododstavku člena 18(2) pomeni, da uporaba te določbe
za izvajalca ni obvezna.
Sklicevanje na izraz „mora“ bi izvajalca, ki od svojega prejemnika ni prejel
identifikacijske številke za DDV, prisililo, da tega prejemnika obravnava, kot da ni davčni
zavezanec. Vseeno pa ni izključeno, da je izvajalec, tudi če ne prejme identifikacijsko
številko za DDV, prepričan, da je njegov prejemnik dejansko davčni zavezanec, zato mu
sklicevanje na izraz „lahko“ omogoča, da tega prejemnika ne obravnava, kot da ni davčni
zavezanec.
Če ima izvajalec dovolj informacij, s katerimi lahko utemelji, da je prejemnik dejansko
davčni zavezanec, tega prejemnika ni dolžan obravnavati, kot da ni davčni zavezanec, in
lahko izda račun brez DDV, če mora slednji obračunati DDV v skladu s členom 196
direktive o DDV.
5.5.4.

Kakšne so posledice, če se izvajalec odloči, da ne bo izkoristil možnosti iz
drugega pododstavke člena 18(2)?

Če izvajalec ne prejme identifikacijske številke za DDV in ne uporabi možnosti iz drugega
pododstavka člena 18(2), mora biti zmožen utemeljiti, da je prejemnik dejansko davčni
zavezanec. Če to ni mogoče, bo morda izvajalec odgovoren za plačilo DDV, ker se
prejemnik obravnava, kot da ni davčni zavezanec.
5.5.5.

Kaj mora izvajalec storiti, če mu prejemnik pozneje sporoči identifikacijsko
številko za DDV?

Če prejemnik ni sporočil identifikacijske številke za DDV in izvajalec dvomi o statusu
prejemnika, se lahko izvajalec zaščiti tako, da prejemnika obravnava, kot da ni davčni
zavezanec, dokler ne prejme identifikacijske številke za DDV (če jo sploh prejme).
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Vendar pa je treba to začetno oceno pregledati in popraviti, če prejemnik izvajalcu pozneje
sporoči svojo identifikacijsko številko za DDV. Na tem mestu je pomembno upoštevati
člen 25, ki določa, da se pri uporabi pravil v zvezi s krajem opravljanja storitev
upoštevajo le razmere v trenutku obdavčljivega dogodka.
Ko prejemnik sporoči svojo identifikacijsko številko za DDV, mora izvajalec izvesti
potrebne prilagoditve (izdati popravljen račun, vrniti DDV, obračunan prejemniku,
popraviti obračun DDV (mini VEM) ...).
5.5.6.

Kdaj mora prejemnik sporočiti svojo identifikacijsko številko za DDV?

Prejemnik, ki je ob nakupu v postopku registracije, ne bo mogel sporočiti identifikacijske
številke za DDV in ga bo izvajalec obravnaval, kot da ni davčni zavezanec. Ko bo
prejemnik registriran, bo lahko sporočil svojo identifikacijsko številko za DDV. Če to
stori, se izvajalec ne more več zanašati na možnost, določeno v drugem pododstavku
člena 18(2).
Prejemnik mora identifikacijsko številko za DDV sporočiti pravočasno in v razumnem
roku. Izvajalci lahko v svojih pogodbenih dogovorih predvidijo, kaj štejejo za „razumen
rok“. Prav tako je mogoče, da mora identifikacijsko številko za DDV sporočiti v roku, ki
ga določa nacionalna zakonodaja.
5.5.7.

Ali lahko prejemnik, ki je davčni zavezanec, vendar je bil obravnavan, kot da ni
davčni zavezanec, dobi povrnjen DDV, ki mu ga je izvajalec obračunal?

Če prejemnik ne sporoči svoje identifikacijske številke za DDV, se lahko izvajalec odloči,
da ga obravnava kot končnega potrošnika, in obračuna DDV. V običajnih okoliščinah
izvajalec tega DDV ne bi smel obračunati. V tem primeru prejemnik lahko dobi povrnjen
obračunan DDV, vendar ne od davčnega organa po katerem koli običajnem postopku
odbitka/vračila. Namesto tega bo prejemnik moral sodelovati z izvajalcem, da to uredi.
5.5.8.

Kaj je treba storiti, če prejemnik sporoči identifikacijsko številko za DDV, vendar
izvajalec dvomi o statusu prejemnika ali funkciji, v kateri nastopa?

V skladu s členom 18(1)(a) lahko izvajalec prejemnika obravnava kot davčnega
zavezanca, če mu je ta sporočil svojo identifikacijsko številko za DDV, če je bila številka
uspešno preverjena v sistemu VIES (sistemu izmenjave informacij o DDV) in če ni
nobenih informacij, ki bi kazale, da prejemnik ni davčni zavezanec. Zato se lahko
izvajalec v primeru, ko na podlagi drugih razpoložljivih informacij dvomi o statusu
prejemnika ali funkciji, v kateri ta nastopa, odloči, da sporočena identifikacijska številka
za DDV sama po sebi ni zadosten razlog, da bi prejemnika obravnaval kot davčnega
zavezanca. Izvajalec mora pri svoji odločitvi upoštevati besedilo člena 19.
5.5.9.

Ali obstaja neskladje med možnostjo, določeno v drugem pododstavku
člena 18(2), in zahtevo v nekaterih državah članicah, da je treba na računu
navesti identifikacijsko številko za DDV, zato da ima izvajalec možnost, da ne
obračuna DDV v zvezi s čezmejnim opravljanjem storitev?

Ne, med tema elementoma ni neskladja. Drugi pododstavek člena 18(2) izvajalcu daje
možnost, če prejemnik ni sporočil svoje identifikacijske številke za DDV. Vendar pa je v
primerih, ko imajo države članice strožje zahteve glede sprejemanja tega, da je
upravičeno, da izvajalec v primeru, ko mu stranka ne sporoči identifikacijske številke za
DDV, ne obračuna tega DDV za čezmejno opravljanje storitev, izbira izvajalca, da ne
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uporabi te možnosti (da obravnava prejemnika kot končnega potrošnika), v praksi
omejena.
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6.

PREJEMNIK
(ČLEN 24)

6.1.

Ustrezne določbe

S SEDEŽEM ALI STALNIM PREBIVALIŠČEM V VEČ DRŽAVAH

Ustrezno določbo je mogoče najti v uredbi o izvajanju DDV:
• Člen 24
Ob sklicevanju na člen uredbe o izvajanju DDV sklicevanje na ta pravni akt ni navedeno,
temveč je omenjen le člen.
6.2.

Ozadje

Pri storitvah, opravljenih med podjetji in potrošniki, je kraj obdavčitve odvisen od tega,
kje ima končni potrošnik sedež ali poslovno enoto (če gre za pravno osebo, ki ni davčni
zavezanec) ali kje ima stalno prebivališče ali običajno prebivališče (v primeru fizične
osebe).
6.3.

Zakaj je bilo pojasnilo potrebno?

Če ima prejemnik sedež ali stalno prebivališče v več državah, bi to lahko povzročilo spore
o sodni pristojnosti med državami članicami glede tega, katera (če sploh katera) ima
pravico do obdavčitve. To bi lahko pripeljalo do dvojne obdavčitve.
Prednost je treba dati kraju, ki najbolje zagotavlja obdavčitev v kraju dejanske potrošnje
storitev. Za pojasnitev tega koncepta so bila potrebna nadaljnja navodila.
6.4.

Kaj določba pomeni?

Člen 24 navaja potrebna navodila za preprečevanje sporov med državami članicami,
zaradi katerih bi bil izvajalec dvojno obdavčen v primeru, če ima končni potrošnik sedež
ali stalno prebivališče v več državah.
Ustrezen je v situacijah, ko se storitve, opravljene končnemu potrošniku, obdavčijo v
kraju, v katerega končni potrošnik spada, tako kakor pri telekomunikacijskih storitvah,
storitvah oddajanja in elektronskih storitvah (člen 58 direktive o DDV).
Kadar se take storitve opravljajo pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, ima prednost kraj,
kjer se opravljajo dejavnosti glavne uprave podjetja (točka (a)). To velja, razen če
obstajajo dokazi, da se storitve uporabljajo v drugi poslovni enoti te pravne osebe, ki ni
davčni zavezanec.
Če se storitve opravljajo fizični osebi, mora imeti prednost običajno bivališče te osebe
(točka (b)). Stalno prebivališče se uporabi le, če obstajajo dokazi, da se storitve
uporabljajo tam.
Namen je, kot je izpostavljeno v uvodni izjavi 7 Uredbe št. 1042/2013, dati prednost kraju,
ki najbolje zagotavlja obdavčitev v kraju dejanske potrošnje storitev.
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6.5.

Podrobna vprašanja, ki izhajajo iz te določbe

6.5.1.

Kako naj se domneve iz členov 24a in 24b uporabljajo, kadar ima prejemnik
sedež ali stalno prebivališče v več državah?

Namen te določbe je preprečiti spore o pristojnosti med državami članicami glede tega,
katera (če sploh katera) ima pravico do obdavčitve.
Kadar se uporablja ena od posebnih domnev, določenih v členu 24a ali v točkah (a), (b) ali
(c) člena 24b, se kraj opravljanja storitev določi s sklicevanjem na določene kazalnike, ki
kažejo na kraj, v katerem ima prejemnik sedež ali stalno prebivališče12. Zato bi lahko do
neskladja med krajema poslovne enote ali stalnega prebivališča prišlo le, če bi davčni
organ izpodbil eno od posebnih domnev zaradi znakov nepravilnega ravnanja ali zlorabe s
strani izvajalca. Če se po izpodbitju ene od teh domnev na podlagi razpoložljivih
informacij za prejemnika ugotovi, da ima sedež ali stalno prebivališče v več državah
članicah, se upošteva člen 24.
Če se ne uporablja nobena od posebnih domnev, se za kraj, v katerega spada prejemnik,
domneva, da gre za kraj, ki ga kot takega določi izvajalec na podlagi dveh nenasprotujočih
si dokazov iz točke (d) člena 24d. V tem primeru je še zlasti pomembno, da se kot
navodilo upošteva člen 24, če se na podlagi razpoložljivih informacij za prejemnika
ugotovi, da ima sedež ali stalno prebivališče v več državah članicah.
6.5.2.

Kako naj se člen 24f, ki se nanaša na dokaze, uporablja, kadar ima prejemnik
sedež ali stalno prebivališče v več državah?

Člen 24f navaja neizčrpen seznam posameznih dokazov, ki bi jih izvajalec lahko uporabil
pri ugotavljanju kraja, v katerem ima končni potrošnik sedež, stalno prebivališče ali
običajno prebivališče. V primerih, ko izvajalec na podlagi razpoložljivih dokazov ugotovi
dve državi, v katerih ima prejemnik sedež ali stalno prebivališče, mora izbrati državo
obdavčitve v skladu s členom 24 (glej tudi točko 6.4).

12

Obseg posebnih domnev iz členov 24a in 24b(a)–(c) je podrobneje opisan v poglavju 7.
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7.

DOMNEVE GLEDE KRAJA PREJEMNIKA STORITEV (ČLENA 24A IN 24B)

7.1.

Ustrezne določbe

Ustrezne določbe je mogoče najti v uredbi o izvajanju DDV:
Opravljanje digitalnih storitev na fizični lokaciji izvajalca:
• Člen 24a
Opravljanje digitalnih storitev prek fiksnega omrežja:
• Člen 24b, točka (a)
Opravljanje digitalnih storitev prek mobilnih omrežij:
• Člen 24b, točka (b)
Opravljanje digitalnih storitev z uporabo dekodirne naprave:
• Člen 24b, točka (c)
Opravljanje drugih digitalnih storitev:
• Člen 24b, točka (d)
Ob sklicevanju na člen uredbe o izvajanju DDV sklicevanje na ta pravni akt ni navedeno,
temveč je omenjen le člen.
7.2.

Ozadje

Od 1. januarja 2015 bodo s spremembami členov 44 in 58 direktive o DDV
telekomunikacijske storitve storitve oddajanja in elektronske storitve v vseh primerih
obdavčene v kraju prejemnika. To velja ne glede na to, ali bodo te storitve opravila
podjetja iz EU ali podjetja zunaj EU, ter neodvisno od statusa prejemnika storitev (ali je
davčni zavezanec ali ne).
7.3.

Zakaj je bilo pojasnilo potrebno?

Telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve (digitalne storitve)
se navadno opravljajo na daljavo, zato mora izvajalec na preprost način določiti kraj
prejemnika, da se lahko obračun DDV obravnava samodejno in s čim manjšo upravno
obremenitvijo.
Kadar ima posamezna opravljena storitev nizko vrednost, hkrati pa je število transakcij
zelo veliko, je treba z domnevami olajšati praktično uporabo pravil, veljavnih od
leta 2015. Obstajajo tudi situacije, v katerih je zaradi določenega okolja, v katerem se
digitalna storitev opravlja, zelo težko ugotoviti kraj in status prejemnika. Tudi v teh
primerih je potrebna domneva. Vse te domneve morajo seveda biti skladne s pravili, ki jih
določa direktiva o DDV.
Namen domnev je ponuditi nekaj prožnosti pri prihodnjem razvoju na področju
informacijske tehnologije. Ker se tehnologija nenehno spreminja, se bodo na tržišču
verjetno pojavile nove telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske
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storitve. Če je obseg domnev preveč omejevalen, obstaja tveganje, da ne bodo služile
svojemu namenu.
7.4.

Kaj določbe pomenijo?

Določbe, ki so vključene v pododdelek 3a, določajo domneve za primere, ko je izjemno
težko ali skoraj nemogoče ugotoviti kraj sedeža, stalnega prebivališča ali običajnega
prebivališča prejemnika storitev. Za lažjo uporabo določbe so navedene domneve glede
kraja prejemnika storitev.
Večina domnev obravnava uporabo pravil, veljavnih od 1. januarja 2015 (člena 24a
in 24b)13. Pri postavljanju teh domnev se upoštevajo tehnične rešitve na področju
informacijske tehnologije, ki so podjetjem trenutno na voljo.
Da se dana domneva upošteva, mora biti storitev opravljena v določenih predpisanih
okoliščinah. Prav tako je pomembno upoštevati, da je mogoče vse domneve, vključene v
pododdelek 3a, izpodbijati.
Pododdelek 3a je tesno povezan s pododdelkoma 3b in 3c. Pododdelek 3b obravnava
izpodbijanje domnev s strani izvajalca ali davčnega organa (v slednjem primeru le, če
obstajajo znaki nepravilnega ravnanja ali zlorabe s strani izvajalca). Pododdelek 3c se
osredotoča na dokaze za ugotavljanje kraja prejemnika storitve in izpodbojnost domnev.
Nadaljnja pojasnila o pododdelkih 3b in 3c so navedena v poglavjih 8 in 9.
7.4.1.

Domneve, ki se uporabljajo za opravljanje storitev med podjetji ter med podjetji
in potrošniki

Člen 24a določa izpodbojno domnevo, ki se uporablja za člene 44, 58 in 59a direktive o
DDV. To pomeni, da vključuje opravljanje storitev med podjetji ter med podjetji in
potrošniki. V nasprotnem primeru bi bil prvotni namen domneve izgubljen, saj bi moral
izvajalec nadzirati vsako transakcijo, da bi preveril, ali je njegov prejemnik podjetje ali
fizična oseba.
Ta domneva se uporablja za digitalne storitve, ki se opravljajo na določenih fizičnih
lokacijah (prvi odstavek). To velja tudi, če je fizična lokacija na krovu plovila, zrakoplova
ali na vlaku, ki prevaža potnike (drugi odstavek).
Ta domneva ne vključuje storitev OTT. To so storitve, ki se lahko opravljajo le zaradi
povezave, vzpostavljene prek komunikacijskih omrežij, zato fizična prisotnost prejemnika
na kraju opravljanja storitve ni potrebna. Osnovne storitve (ki so pod določenimi pogoji
lahko zajete v členu 24a), ki omogočajo dobavo storitev OTT, so navadno
telekomunikacijske storitve.
Izvajalec mora oceniti uporabo vsake domneve na podlagi razpoložljivih informacij (tj.
kakršnih koli informacij, ki jih ima ali bi jih moral imeti na voljo).

13

Pododdelek 3a vključuje tudi člen 24c, ki določa domnevo glede uporabe člena 56(2) direktive o DDV,
na podlagi katerega se najem prevoznega sredstva (razen kratkoročnega najema) osebi, ki ni davčni
zavezanec, obdavči v kraju prejemnika. O spremembah DDV v pravilih glede kraja opravljanja storitev
dolgoročnega najema prevoznega sredstva, ki so začela veljati leta 2013, bodo pripravljena posebna
pojasnila.
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7.4.1.1. Opravljanje digitalnih storitev na fizični lokaciji izvajalca
Na podlagi domneve, določene v členu 24a(1), lahko izvajalec predpostavlja, da ima
prejemnik sedež, stalno prebivališče ali običajno prebivališče v kraju, v katerem je
lokacija, kjer se storitev opravlja in kjer je prejemnik osebno prisoten, ker je njegova
fizična prisotnost potrebna za prejem te storitve. To je to torej kraj, v katerem je storitev,
ki jo ta izvajalec opravlja, obdavčena.
Seznam primerov lokacij (telefonska govorilnica, točka dostopa do brezžičnega interneta,
internetna kavarna, restavracija ali hotelska veža) je namenjen le ponazoritvi, zato se lahko
domneva uporablja tudi, kadar se storitev opravi na drugi podobni lokaciji, vendar morajo
biti ob tem izpolnjeni temeljni pogoji domneve.
Domneva vključuje le storitve, ki jih opravlja izvajalec na svoji lokaciji, in ne storitev, ki
jih opravljajo drugi ponudniki storitev. Zato vključuje tudi primer, ko prejemnik plača
nadomestilo za brskanje po internetu v obdobju ene ure, ki jo preživi v internetni kavarni,
kar pa ne vključuje njegovih prenosov z interneta. Teh storitev (ki se lahko imenujejo
storitve OTT) ni treba opravljati na fizični lokaciji izvajalca in zato niso zajete v domnevi
iz člena 24a(1).
Na primer, rezident Združenega kraljestva je na počitnicah v Španiji, kjer kupi dvourni
dostop do internetne povezave v internetni kavarni v letovišču. V skladu s členom 24a(1)
se za nadomestilo za dostop obračunava španski DDV. Vsakršne druge storitve (storitve
OTT), ki jih prejemnik kupi med uporabo internetne povezave, v to niso zajete.
Če isti prejemnik kupi in prenese pesmi v obliki MP3 na spletni prodajni platformi, in
sicer ne prek brezžične povezave v internetni kavarni, temveč prek omrežja mobilnega
operaterja iz Združenega kraljestva, se člen 24a ne uporablja. Prvič, telekomunikacijska
storitev v tem primeru ne zahteva fizične prisotnosti prejemnika v internetni kavarni.
Drugič, prenos pesmi v obliki MP3 je v vsakem primeru storitev OTT. Zato v drugem
primeru, če prejemnik uporablja svoj mobilni telefon iz Združenega kraljestva (tj. mobilna
oznaka države na kartici SIM je oznaka za Združeno kraljestvo), za telekomunikacijsko
storitev in prodajo pesmi v obliki MP3 velja DDV v Združenem kraljestvu.
Domneva vključuje vse tri vrste storitev, zato da se upoštevajo storitve s podobnimi
značilnostmi, ki se opravljajo v enakih okoliščinah (opravljajo se prejemniku na fizični
lokaciji izvajalca, pri čemer natančna lokacija prejemnika – tj. kraj sedeža, stalnega
prebivališča ali običajnega prebivališča – ni znana).
To velja predvsem za telekomunikacijske storitve, saj največkrat vključujejo telefonske
klice (v telefonski govorilnici) ali dostop do interneta (na točki dostopa do brezžičnega
interneta ali v internetni kavarni). Lahko pa se uporabi tudi za določene storitve oddajanja
in elektronske storitve, na primer v situacijah, kjer se uporabljajo igralni avtomati (v
igralnih salonih, gostilnah, lokalih) ali se ponuja zabava (igre, ki temeljijo na lokalnih
strežnikih, na primer v kavarnah ali na avtomatih).
Ker je za prejem storitev potrebna fizična prisotnost prejemnika na lokaciji, se predvideva
tudi, da se te storitve dejansko uporabljajo in uživajo v kraju, v katerem je ta lokacija. Le
storitve, ki ne zahtevajo fizične prisotnosti prejemnika na lokaciji izvajalca, se lahko
uporabljajo in uživajo drugje.
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7.4.1.2. Opravljanje digitalnih storitev na fizični lokaciji izvajalca na krovu prevoznih
sredstev
Če se telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve opravljajo na
lokaciji, ki se premika, lahko pride do zapletov. Kadar je lokacija na krovu plovila,
zrakoplova ali na vlaku, ki prevaža potnike v EU, se za državo, v kateri je ta lokacija, šteje
država, v kateri se je prevoz potnikov začel. To izhaja iz člena 24a(2).
Člen se sklicuje na prevozno sredstvo „ki prevaža potnike v Skupnosti v skladu s
členoma 37 in 57 direktive o DDV“. To pomeni, da pravna fikcija iz člena 24a(2) vključen
le tisti del prevoza potnikov v Skupnosti, ki je opredeljen v členih 37(2) in 57(2)
direktive o DDV. Drugi deli prevoza potnikov (vključno s potovanji zunaj EU) torej niso
vključeni v tej določbi.
Člen 37(2) (kakor tudi člen 57(2)) direktive o DDV opredeljuje del prevoza potnikov v
Skupnosti kot „del prevoza, ki se brez postanka zunaj Skupnosti opravi med krajem, v
katerem se prevoz potnikov začne, in krajem, kjer se prevoz konča.“ Prav tako pojasnjuje,
da je kraj, v katerem se prevoz potnikov začne, prvi kraj v EU, kjer lahko potniki vstopijo
v prevozno sredstvo, tudi po postanku zunaj EU.
Treba je poudariti, da je treba v skladu s členoma 15 in 35 del prevoza potnikov EU
določiti glede na pot prevoznega sredstva in glede na pot, ki jo opravi vsak od potnikov.
Ker v tem primeru ozemeljsko področje domneve neposredno temelji na tej opredelitvi, je
treba sklicevanje na „državo, v kateri se prevoz potnikov začne“ razumeti enako, kot je
opredeljen „kraj, v katerem se prevoz potnikov začne“ v točkah 37 in 57 direktive o
DDV. Za razširitev ozemeljske uporabe domneve ni manevrskega prostora.
Na primer, če se križarjenje začne v Španiji, ima postanek na Portugalskem in v Franciji
ter se konča v Združenem kraljestvu, ter podjetje, ki organizira križarjenje, zagotavlja
telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve tako, da je
zahtevana fizična prisotnost prejemnika (npr. prek naročene storitve), mora izvajalec
plačati španski DDV v zvezi s tem storitvami.
Uporaba domneve iz člena 24a(2) ni razširjena na situacijo, v kateri se storitve opravljajo
zunaj dela prevoza potnikov v EU (kar vključuje tudi mednarodne poti), saj bi bilo to v
nasprotju z logiko, ki se trenutno na splošno uporablja za dobavo blaga na krovu (kot je
navedeno v členih 37 in 57 direktive o DDV). To pomeni, da se domneva iz drugega
odstavka ne more uporabljati za dobavo blaga na krovu, ki ne spada v del prevoza
potnikov v EU.
Telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve, ki se opravljajo na
krovu plovil, zrakoplovov ali na vlakih zunaj dela prevoza potnikov v Skupnosti (v
smislu, kot je pojasnjeno zgoraj), torej niso zajete v členu 24a(1) ali, če pogoji te domneve
niso izpolnjeni, v eni od drugih domnev iz člena 24b (v praksi bo to bodisi posebna
domneva, ki temelji na uporabi kartice SIM, bodisi splošna domneva).
Torej, če se križarjenje začne v Španiji, ima postanek v Maroku in Tuniziji ter se zaključi
v Italiji, se člen 24a(2) ne uporablja, ker pot ne bo potekala znotraj dela prevoza potnikov
v Skupnosti.
V takem primeru bo treba, če storitve (npr. storitve gostovanja), ki se opravljajo na krovu,
zahtevajo fizično prisotnost prejemnika, uporabiti člen 24a(1), kar pomeni, da bo
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odločilna fizična lokacija ladje v trenutku opravljanja storitve. V praksi to pomeni, da se v
primeru, ko se križarjenje začne v Španiji, ima postanek v Maroku in Tuniziji ter se
zaključi v Italiji, uporablja španski DDV v španskih teritorialnih vodah in italijanski DDV
v italijanskih teritorialnih vodah, zunaj teritorialnih voda EU pa se DDV Evropske unije
ne uporablja.
Če pa prejemnik kupi take storitve od svojega običajnega operaterja kot del celotnega
paketa mobilnih storitev, mora biti jasno, da so te storitve izključno zajete v členu 24b(b)
in da je odločilni dejavnik oznaka države na prejemnikovi kartici SIM.
7.4.2.

Domneve, ki se uporabljajo le za opravljanje storitev med podjetji in potrošniki

Člen 24b določa izpodbojnost domnev glede opravljanja določenih storitev, zajetih v
člen 58 direktive o DDV. Te domneve se uporabljajo le za opravljanje storitev med
podjetji in potrošniki
ter so omejene po obsegu, zato ne vključujejo opravljanja storitev med podjetji, vključno s
primeri mešane uporabe, pri katerih se namesto njih uporablja člen 44 direktive o DDV.
Izvajalec mora oceniti uporabo vsake domneve na podlagi razpoložljivih informacij (tj.
kakršnih koli informacij, ki jih ima ali bi jih moral imeti na voljo). Zato se lahko zgodi, da
nekatere storitve ne bodo vključene v teh posebnih domnevah zaradi pomanjkanja
razpoložljivih informacij o tem, kako so bile opravljene prejemniku. V nekaterih primerih
lahko to zadeva določene storitve OTT14in tudi druge storitve.
7.4.2.1. Opravljanje digitalnih storitev prek fiksnega omrežja
Točka (a) člena 24b obravnava primere, v katerih se storitve opravljajo prejemniku (osebi,
ki ni davčni zavezanec) prek fiksnega omrežja, ki je povezano s stavbo. Ker je to običajno
tudi kraj uporabe storitve, se predpostavlja, da prejemnik spada tja.
Ta domneva ni omejena po obsegu, temveč vključuje vsakršno opravljanje
telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev prek fiksnega
omrežja. Da se domneva uporablja, mora biti storitev opravljena osebi, ki ni davčni
zavezanec, prek njenega fiksnega omrežja. Zato mora obstajati povezava med fiksnim
omrežjem in zadevnim prejemnikom, ki kaže, da prejemnik dejansko spada v kraj
namestitve fiksnega omrežja. To vključuje stanovanjsko fiksno omrežje (če se namestitev
izvede za lastnika stavbe ali za najemnika) ali podobno (ko se namestitev izvede v stavbi,
ki jo za svoje dejavnosti uporablja oseba, ki ni davčni zavezanec), vendar ne vključuje
situacije, v kateri se kraj namestitve fiksnega omrežja uporablja za vodenje podjetja.
To pomeni, da se za prejemnika, ki se mu storitve opravljajo prek njegovega fiksnega
omrežja, predvideva, da se dejansko nahaja na tem kraju in da se izvajalec lahko na to
zanese (ne glede na to, ali fiksno omrežje pripada temu izvajalcu ali tretji stranki), razen
če lahko izpodbija to domnevo na podlagi treh dokazov. Na primer, če se storitve
opravljajo prek fiksnega omrežja, ki je nameščeno v počitniški hišici, vendar ima izvajalec
tri nenasprotujoče si dokaze, da ima njegov prejemnik sedež ali stalno prebivališče drugje
(npr. naslov za izstavitev računov, podatki o banki ali druge poslovno ustrezne
informacije, ki kažejo na drugo državo članico kot tisto, v kateri je fiksno omrežje), lahko
izvajalec izpodbija domnevo. Če izvajalec izpodbija domnevo, se za storitve šteje, da se
opravljajo v kraju, navedenem v teh treh dokazih.
14

Opredelitev storitev OTT je navedena v točki 1.6.
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V primeru, ko se v določenem kraju poleg fiksnega omrežja za opravljanje storitev
uporablja tudi dekodirna naprava ali kartica za gledanje, ima prednost domneva, ki temelji
na fiksnem omrežju.
7.4.2.2. Opravljanje digitalnih storitev prek mobilnih omrežij
Točka (b) člena 24b obravnava primere, ko prejemnik (oseba, ki ni davčni zavezanec)
uporablja kartico SIM za prejemanje telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ali
elektronskih storitev (ne glede na to, ali gre za predplačana dobroimetja ali naročniške
storitve).
Kartica SIM se večinoma uporablja v državi, navedeni na mobilni oznaki države, ki je
dodeljena kartici, zato je država izdaje kartice SIM ključna pri določanju, kam spada
prejemnik, za namene določanja kraja opravljanja storitev. Domneva se, da ima prejemnik
v tem kraju sedež, stalno prebivališče ali običajno prebivališče.
Ta domneva je uporabna zlasti v primeru preplačanih dobroimetij na kartici SIM, ker se
lahko taka dobroimetja uporabljajo za veliko drugih stvari kot le za plačevanje telefonskih
klicev ali dostopanje do interneta15, ponudnik dobroimetij pa ne more vnaprej vedeti, za
kaj jih bo prejemnik uporabil.
V obeh primerih (preplačana dobroimetija in naročniške storitve) lahko izvajalec izpodbija
domnevo, če ima tri nenasprotujoče si dokaze, ki kažejo, da ima njegov prejemnik sedež
drugje.
7.4.2.3. Opravljanje digitalnih storitev z uporabo dekodirne naprave
Točka (c) člena 24b določa, da za prejemnika (osebo, ki ni davčni zavezanec), ki za
prejemanje storitev potrebuje dekodirno napravo ali podobno napravo ali kartico za
gledanje, lahko predpostavlja, da spada v kraj, kjer je naprava ali kamor se pošlje kartica
za gledanje v uporabo. Ta domneva se ne uporablja v primerih, če se naprava proda,
izvajalec pa ne ve in ne more vedeti, kje bo nahajala, ali če se kartica za gledanje proda,
vendar se ne pošlje prejemniku. Če se v določenem kraju za opravljanje storitev uporablja
fiksno omrežje skupaj z napravo ali kartico za gledanje, se uporablja domneva iz točke (a)
člena 24b.
7.4.2.4. Opravljanje drugih digitalnih storitev
Vsi izvajalci telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, ki
niso zajete v posebni domnevi (vključeni v členu 24a ali točkah (a), (b) ali (c) člena 24b),
so obravnavani v točki (d) člena 24b. Po tej določbi se za prejemnika domneva, da spada v
kraj, ki ga določi izvajalec na podlagi dveh nenasprotujočih si dokazov.
Ta splošna domneva se uporablja le, če ni mogoče uporabiti posebne domneve. Če torej
izvajalec nima in ni mogel zbrati informacij ali dokazov (v običajnih poslovnih
okoliščinah), na podlagi katerih bi se posebna domneva uporabljala, mora namesto nje
uporabiti splošno domnevo. Če se na primer storitev lahko opravlja prek vsaj dveh
različnih kanalov (fiksnega omrežja ali mobilnega omrežja) in izvajalec ne more ali ne bi
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Domneva o oznaki države na kartici SIM velja le za določanje kraja obdavčitve za opravljene
telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve in ne za druge storitve, za plačilo
katerih se lahko uporabijo predplačana dobroimetja.
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smel vedeti, katerega je prejemnik dejansko uporabil za prejemanje storitve, mora izbrati
splošno domnevo.
Ta splošna domneva je neposredno povezana s členom 24f in izvajalcu zagotavlja večjo
gotovost pri določanju kraja obdavčitve. Izvajalec se bo odločil, katera dva nenasprotujoča
si dokaza sta po njegovem mnenju najzanesljivejša pri določanju kraja, v katerega spada
njegov prejemnik (glej tudi poglavje 9). Doseženo je ravnotežje med zahtevo, da dokazno
breme ne sme biti nesorazmerno, in potrebo po preprečevanju manipulacije ali zlorabe.
Dojemanje se lahko razlikuje glede na deležnika. Pomembno ga je ohraniti preprostega in
izvedljivega, da ga lahko podjetja upoštevajo. Po drugi strani pa je prav tako pomembno,
da imajo države članice zadostno zagotovilo, da so storitve obdavčene v pravem kraju.
Če je v določenih primerih izvajalcu težko pridobiti več kot en dokaz, je treba poudariti,
da se lahko kakršne koli poslovno pomembne informacije uporabljajo kot dokazi, kar bi
moralo izvajalcu omogočiti dovolj prožnosti, da pravilno določi kraj njegovega
prejemnika. Davčna uprava bo lahko izpodbijala izvajalčevo oceno le v primeru, če
obstajajo znaki nepravilnega ravnanja ali zlorabe z njegove strani (glej tudi poglavje 8).
Ta domneva, ki deluje kot „vseobsegajoča“, se bo lahko uporabljala dolgoročno, kar bi
moralo zagotoviti upoštevanje novih storitev in nastajajočih tehnologij.
7.5.

Podrobna vprašanja, ki izhajajo iz teh določb

7.5.1.

Kakšen je medsebojni vpliv med različnimi domnevami? – diagram

Medsebojni vpliv je ponazorjen na spodnjem diagramu odločitev, ki prikazuje domneve za
vsako vrsto opravljenih storitev:
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7.5.2.

Kaj pomeni točka dostopa do brezžičnega interneta?

Glej besednjak izrazov v točki 1.6..
7.5.3.

Ali so predplačniške storitve zajete v domnevi glede opravljanja storitev na fizični
lokaciji?

Ne, ker za opravljanje teh storitev fizična prisotnost prejemnika običajno ni potrebna.
Torej, kjer dostop do npr. točk dostopa do brezžičnega interneta ni omejen na določeno
lokacijo, to ne bo zajeto v členu 24(a).
7.5.4.

Katera domneva prevlada, če lahko pride do nasprotij med domnevami?

Lahko obstajajo primeri, v katerih prihaja do nasprotja med različnimi domnevami,
določenimi v členih 24a in 24b. Ker se vse domneve nanašajo na telekomunikacijske
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storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve, lahko morda pride do zmede glede tega,
katero domnevo je treba uporabiti.
Pred odgovorom na vprašanje, ali obstaja nasprotje med domnevami in če je temu tako,
katera domneva naj prevlada, je najprej treba izvesti presojo dejstev o opravljeni storitvi,
pri čemer mora izvajalec uporabiti vse razpoložljive informacije. Ta obveza vključuje tudi
informacije, ki bi jih moral poznati (glej tudi poglavje 9).
Težava se pojavi le, če opravljanje ene telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali
elektronske storitve izpolnjuje pogoje, ki so vključeni v dveh različnih domnevah.
Za storitve, ki se opravljajo prek fiksnega omrežja (kar ureja točka (a) člena 24b), pri
čemer je treba uporabiti tudi dekodirno napravo (kar je zajeto v točki (c) člena 24b), je v
uredbi o izvajanju DDV jasno navedeno, da prevlada domneva glede fiksnega omrežja.
Nadalje, v situacijah, v katerih obstaja dvom, ali se uporablja ena od posebnih domnev (ki
so vključene v člena 24a in 24b(a)–(c)) ali splošna domneva (člen 24b(d)), vedno prevlada
prva.
Na primer, končni potrošnik lahko kupi aplikacijo v trgovini z aplikacijami prek svojega
računa mobilnega telefona (znesek se zaračuna na računu za mobilni telefon ali pa se
dobropis zmanjša), trgovina z aplikacijami pa obračuna DDV za njegovo storitev. Ali
lahko trgovina z aplikacijami v taki situaciji uporabi posebno domnevo iz člena 24b(d) ali
naj uporabi splošno domnevo iz člena 24b(d)? Trgovina z aplikacijami naj uporabi
posebno domnevo, če ima ali bi morala imeti (v običajnih poslovnih okoliščinah)
informacije o kartici SIM (v praksi to lahko pomeni, da mora telekomunikacijski operater
posredovati te informacije) in ve ali bi morala vedeti, da se aplikacija dobavlja prek
mobilnih omrežij. V nasprotnem primeru je trgovina z aplikacijami dolžna poiskati dva
nenasprotujoča si dokaza, kot je določeno v členu 24b(d).
Če torej izvajalec nima in ni mogel zbrati informacij, na podlagi katerih bi izpolnil pogoje
za uporabe posebne domneve, mora uporabiti splošno domnevo (glej tudi poglavje 9).
7.5.5.

Kako je treba obravnavati storitve, opravljene prek kartice SIM, pri katerih
mobilna oznaka država zajema tudi ozemlja, ki so izključena iz uporabe DDV v
EU?

Po domnevi iz člena 24b(b) bo obdavčitev temeljila na oznaki države na kartici SIM. Za
nekatera ozemlja zunaj področja uporabe direktive o DDV obstajajo ločene oznake,
medtem nekatera ozemlja nimajo oznak. Za slednje lahko domneva predvideva, da je za
dobropise, uporabljene na teh ozemljih, treba obračunati DDV v EU.
Na podlagi domneve si je težko predstavljati, kako bi se bilo mogoče izogniti temu
vprašanju, saj v trenutku prodaje dobropisov ni mogoče vedeti, kjer natančno bodo
dobropisi uporabljeni (na primer: v celinski Grčiji ali na Kanarskih otokih).
Izvajalec lahko izpodbija domnevo, če ima tri nenasprotujoče si dokaze, s katerimi
utemeljuje, da prejemnik dejansko spada v kraj zunaj EU. Vendar pa bi bilo to pogojeno s
kakršno koli uporabo pravila dejanske uporabe in dejanskega uživanja, določenega v
členu 59a direktive o DDV.
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7.5.6.

Kako je treba razumeti sklicevanje na „fiksno omrežje“?

Izraz „fiksno omrežje“ se ne sme razumeti v preozkem pomenu besede, zato da vključuje
razvoj novih tehnologij.
Glej besednjak izrazov v točki 1.6.

60/89

Pojasnila – objavljena 3. aprila 2014
8.

IZPODBOJNOST DOMNEV (ČLEN 24D)

8.1.

Ustrezne določbe

Ustrezno določbo je mogoče najti v uredbi o izvajanju DDV:
• Člen 24d (pododdelek 3b)
V primeru sklicevanja na člen uredbe o izvajanju DDV sklicevanje na ta pravni akt ni
navedeno, temveč je omenjen le člen.
8.2.

Ozadje

Za pojasnitev davčne obravnave opravljanja telekomunikacijskih storitev, storitev
oddajanja in elektronskih storitev med podjetji in potrošniki (od 1. januarja 2015) so bile
vzpostavljene domneve glede kraja, v katerega spada prejemnik. Vključene so v člena 24a
in 24b iz pododdelka 3a.
8.3.

Zakaj je bilo pojasnilo potrebno?

Vse domneve, vključene v pododdelek 3a, je mogoče izpodbijati. Večina domnev je bila
vzpostavljenih, zato da bi izvajalcem zagotovile navodila glede določanja kraja obdavčitve
v situacijah, v katerih je kraj, v katerega spada prejemnik, praktično nemogoče določiti ali
ga ni mogoče določiti z gotovostjo.
To ne spremeni osnovnega pravila, po katerem se te storitve obdavčijo v kraju, v katerem
ima prejemnik sedež, stalno prebivališče ali običajno prebivališče. Če so na voljo
informacije, na podlagi katerih je mogoče določiti kraj, v katerega prejemnik dejansko
spada, torej še vedno obstaja možnost izpodbijanja domneve.
V tem okviru je treba pojasniti, kaj je potrebno za izpodbijanje domneve in kdo lahko to
stori.
8.4.

Kaj določba pomeni?

Člen 24d pojasnjuje, da lahko izvajalec in pod določenimi pogoji tudi davčni organ
izpodbijata domnevo. Prejemnik ne more izpodbijati domneve: določanje dejanskega kraja
obdavčitve je odgovornost izvajalca, ki je ustreznemu davčnemu organu dolžan plačati
DDV za opravljene storitve. Ta določba navaja tudi stopnjo dokazov, ki je zahtevana za
izpodbijanje domneve.
8.4.1.

Izpodbijanje s strani izvajalca

Če domneva še ni povezana z izvajalčevim zbiranjem dokazov pri prejemniku, jo je
mogoče izpodbijati na podlagi treh nenasprotujočih si dokazov. Izpodbijanje zadeva
domneve iz člena 24a in točk (a), (b) in (c) člena 24b. To so posebne domneve.
Če ima izvajalec za katero koli od teh domnev dovolj dokazov, ki kažejo, da ima
prejemnik sedež, stalno prebivališče ali običajno prebivališče drugje, lahko izpodbija
domnevo.
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Izvajalec ni dolžan izpodbijati domneve. Čeprav lahko obstajajo nasprotni dokazi, se
lahko izvajalec za določanje kraja, v katerega spada prejemnik, zanese na domnevo in ne
upošteva nasprotnih dokazov.
Za opravljene storitve, ki niso vključene v kateri koli od posebnih domnev, so za
določanje kraja, v katerega spada prejemnik, potrebni dokazi. To obravnava splošna
domneva v točki (d) člena 24b.
Če se ne uporabljata niti člen 24a niti člen 24b(a)–(c), se domneva, da ima prejemnik
sedež, stalno prebivališče ali običajno prebivališče v kraju, ki ga določi izvajalec na
podlagi dveh nenasprotujočih si dokazov, ki jih zbere sam. S tem, ko je v členu 24b(d)
stopnja dokazov določena na dva dokaza, splošna domneva omogoča prilagajanje v
primerih, ko sta na voljo več kot dva dokaza. Zato je izpodbijanje, določeno v členu 24d,
ustrezno le v primeru posebnih domnev.
8.4.2.

Izpodbijanje s strani davčnega organa

Za pojasnitev davčne obravnave opravljanja storitev med podjetji in potrošniki, ki se
obdavčijo v kraju, v katerem ima prejemnik sedež, stalno prebivališče ali običajno
prebivališče, so bile vzpostavljene domneve. Pomembno je vedeti, da se lahko izvajalec
zanese na domnevo.
Za zagotovitev pravne varnosti je obseg, v katerem lahko davčni organ izpodbija
domnevo, omejen na situacije, v katerih obstajajo znaki nepravilnega ravnanja ali
zlorabe s strani izvajalca. To lahko vključuje primere, v katerih izvajalec za
nezanemarljiv del svojih prejemnikov nepravilno določa kraj opravljanja storitev, tudi če
to ne pomeni nujno jasne davčne ugodnosti za izvajalca ali njegove prejemnike. To
vključuje le namerna dejanja ali malomarnost izvajalca, zato ne zajema resničnih napak.
Na primer, za nepravilno ravnanje ali zlorabo se lahko šteje, če mobilni virtualni omrežni
operater16 s sedežem v državi članici A z nizko stopnjo DDV trži storitve mobilne
telefonije prejemnikom v državi članici B z visoko stopnjo DDV ter pri tem izdaja in tem
prejemnikom prodaja kartice SIM z oznako države članice A.
Davčni organ lahko izpodbija katero koli od domnev v primerih, ko obstajajo znaki
nepravilnega ravnanja ali zlorabe pri izvajalcu. To vključuje splošno domnevo, ki
izvajalcu omogoča določanje kraja prejemnika na podlagi dveh nenasprotujočih si
dokazov. Če sta ta dokaza prirejena, se lahko davčni organ odloči izpodbijati domnevo.
Dokazi, ki bi jih davčni organ lahko uporabil za izpodbijanje domneve, niso posebej
navedeni. Seznam dokazov je naveden v členu 24f, vendar glede na to, da je domnevo
mogoče izpodbijati le, če obstajajo znaki nepravilnega ravnanja ali zlorabe, to davčnega
organa ne omejuje pri uporabi dokazov.
Zagotavljanje in nadzor dokazov glede dejanskega kraja, v katerega spada prejemnik, bi
lahko v nekaterih primerih pomenila nesorazmerno obremenitev ali povzročilo težave
glede varstva podatkov. Zato mora biti čim manj primerov izpodbijanja. To predvsem
velja za priložnostne storitve, ki običajno vključujejo majhne zneske in je pri njih potrebna
fizična prisotnost prejemnika, kot na primer storitve, zajete v domnevo iz člena 24a.

16

Mobilni virtualno omrežni operater (MVOO) je ponudnik brezžičnih komunikacijskih storitev, ki ni
lastnik brezžične omrežne infrastrukture, prek katere se storitve posredujejo prejemnikom.
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8.5.

Podrobna vprašanja, ki izhajajo iz te določbe

8.5.1.

Ali mora izvajalec poiskati dodatne dokaze za namene uporabe domneve?

Člena 24a in 24b določata domneve glede kraja, v katerega spada prejemnik. Izvajalec se
lahko zanese na ustrezno domnevo, da določi kraj prejemnika (če so zahteve za to
domnevo izpolnjene), razen če se odloči izpodbijati domnevo iz člena 24d.
Izvajalcu ni treba iskati drugih dokazov ali pregledati dokazov, ki so že na voljo, razen če
to želi. Le v primeru, če se odloči izpodbijati domnevo, člen 24d zahteva uporabo treh
nenasprotujočih si dokazov. V obeh primerih (uporaba domneve ali njeno izpodbijanje s
strani izvajalca) lahko davčni organ izpodbija oceno izvajalca le, če obstajajo znaki
nepravilnega ravnanja ali zlorabe z njegove strani.
8.5.2.

Ali je mogoče domneve vedno izpodbijati?

Praviloma je mogoče vse domneve iz pododdelka 3a izpodbijati v skladu s členom 24d.
Vendar pa je izpodbijanje domnev omejeno. To velja zlasti za primere, v katerih se
uporablja člen 24a.
Člen 24a določa, da se v primerih, ko se telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in
elektronske storitve opravljajo na določenih fizičnih lokacijah, kjer izvajalec izredno težko
ugotovi, kdo je prejemnik, ali preveri, kam prejemnik dejansko spada, za prejemnika šteje,
da spada v kraj, v katerem je ta lokacija.
Člen 24a je treba razumeti skupaj z uvodno izjavo 10 Uredbe št. 1042/2013, na podlagi
katere lahko nalaga nesorazmerno obremenitev ali povzroča težave glede varstva
podatkov, če gre za priložnostne storitve, ki navadno vključujejo majhne zneske in je pri
njih potrebna fizična prisotnost prejemnika.
V številnih primerih iz člena 24a je vsaka storitev, opravljena na teh lokacijah, v praksi
priložnostna in ima zelo nizko vrednost. Zato je bilo dogovorjeno, da je treba v teh
primerih po navadi uporabiti pravilo „de minimis“17, ki bi moralo zagotoviti, da podjetja,
ki bi morala v nasprotnem primeru preveriti, ali obstajajo dokazi za izpodbijanje domneve
za vsako posamezno storitev, opravljeno na teh lokacijah, niso nesorazmerno
obremenjena.
8.5.3.

Ali je mogoče izpodbijati domnevo iz člena 24a, če se storitve opravijo davčnemu
zavezancu?

Telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve, opravljene
davčnemu zavezancu, se obdavčijo v kraju, v katerem ima ta davčni zavezanec sedež. Če
izvajalec opravlja te storitve v svojem kraju in če je za prejem storitev potrebna fizična
prisotnost davčnega zavezanca, se uporablja domneva iz člena 24a, na katero se lahko
izvajalec zanese.
Za izpodbijanje te domneve je treba določbo razumeti skupaj s členom 24d(1).

17

Izraz„de minimis“ se na splošno uporablja za opis nečesa, kar je premajhno ali nepomembno za
obravnavo. Izraz izhaja iz latinske besedne zveze „de minimis non curat lex“, ki pomeni, da zakon ne
obravnava nepomembnih zadev.
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Člen 24d(1) se sklicuje na člen 58 direktive o DDV le zaradi navajanja treh vrst vključenih
storitev – telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev. To
sklicevanje ne omejuje uporabe le na osebe, ki niso davčni zavezanci (končni potrošniki),
zato vključuje tudi davčne zavezance, kar zadeva člen 24a.
Zato je mogoče domnevo izpodbijati, če prejemnik zagotovi dovolj dokazov, ki jih
izvajalec sprejme, čeprav so možnosti za tako izpodbijanje omejene, glede na to, da je
treba to domnevo obravnavati kot pravilo „de minimis“ (glej tudi točko 8.5.2).
8.5.4.

Ali je mogoče domnevo iz člena 24a izpodbijati, če država članica uporabi
pravilo dejanske uporabe in dejanskega uživanja iz člena 59a direktive o DDV?

Pravilo dejanske uporabe in dejanskega uživanja (iz člena 59a direktive o DDV) odstopa
od splošnih pravil, po katerih je treba kraj opravljanja storitev določiti v skladu s členi 44,
45, 56, 58 in 59 direktive o DDV (za člen 58 se pravilo uporablja od 1. januarja 2015).
Člen 59 direktive o DDV določa, da se lahko države članice odločijo spremeniti kraj
opravljanja storitev, da se tako izognejo dvojni obdavčitvi, neobdavčitvi in izkrivljanju
konkurence. Zato lahko države članice za kraj opravljanja nekaterih ali vseh takih storitev,
če so te na njihovem ozemlju, štejejo, kot da je zunaj EU, če se storitve dejansko uporabijo
in uživajo zunaj EU in obratno.
Domneva iz člena 24a izvajalcu omogoča, da domneva, da ima prejemnik sedež, stalno
prebivališče ali običajno prebivališče v kraju, v katerem je lokacija, kjer se storitve
opravljajo in kjer je prejemnik osebno prisoten, ker je njegova fizična prisotnost potrebna
za prejem teh storitev.
Ker je za prejem storitev potrebna fizična prisotnost prejemnika na lokaciji, je treba
domnevati tudi, da se te storitve dejansko uporabljajo in uživajo v kraju, v katerem je ta
lokacija. Storitve, ki se uporabljajo in uživajo drugje, so verjetno nadaljnje storitve, ki jih
opravi ponudnik storitev, ki ni ponudnik, ki opravlja storitve na fizični lokaciji. Te
nadaljnje storitve (npr. prenosi prek interneta), imenovane storitve „OTT (over the top)“
(glej besednjak izrazov v točki 1.6), niso zajete v domnevi.
Ob upoštevanju osnovne domneve glede dejanske uporabe in dejanskega uživanja storitev
v kraju, kjer se opravljajo, so situacije, v katerih je mogoče to domnevo izpodbijati, ker se
storitve dejansko uporabljajo in uživajo drugje, zelo omejene (ali pa sploh ne obstajajo).
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9.

DOKAZI

ZA UGOTAVLJANJE KRAJA PREJEMNIKA STORITVE IN IZPODBOJNOST
DOMNEV (ČLEN 24F)

9.1.

Ustrezne določbe

Ustrezno določbo je mogoče najti v uredbi o izvajanju DDV:
• Člen 24f (pododdelek 3c)
Ob sklicevanju na člen uredbe o izvajanju DDV sklicevanje na ta pravni akt ni navedeno,
temveč je omenjen le člen.
9.2.

Ozadje

Od 1. januarja 2015 bodo vse telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in
elektronske storitve obdavčene v kraju, v katerem ima prejemnik sedež, stalno
prebivališče ali običajno prebivališče.
Za pojasnitev davčne obravnave opravljanja storitev med podjetji in potrošniki so bile
vzpostavljene domneve glede lokacije prejemnika.
9.3.

Zakaj je bilo pojasnilo potrebno?

Posebne domneve so bile vzpostavljene kot navodila glede določanja kraja obdavčitve v
situacijah, v katerih je kraj, v katerega spada prejemnik, praktično nemogoče določiti ali
ga ni mogoče določiti z gotovostjo. Izvajalec lahko vse posebne domneve izpodbija na
podlagi treh nenasprotujočih si dokazov.
Če se ne uporablja nobena posebna domneva, se predpostavlja, da ima prejemnik sedež,
stalno prebivališče ali običajno prebivališče v kraju, ki ga kot takega določi izvajalec na
podlagi dveh nenasprotujočih si dokazov.
V tem okviru je bilo treba pojasniti, katere vrste dokazov je mogoče uporabiti za določanje
kraja, v katerega spada prejemnik, ali za izpodbijanje domneve.
9.4.

Kaj določba pomeni?

Za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve člen 24f navaja
dokaze, zlasti tiste, ki naj bi jih izvajalec uporabil pri ugotavljanju kraja, v katerem ima
končni potrošnik sedež, stalno prebivališče ali običajno prebivališče ali tiste, ki bi jih
izvajalec lahko uporabil za določanje kraja, v katerega prejemnik dejansko spada.
Določba je ustrezna, kadar se v skladu s točko (d) člena 24b domneva, da je kraj, v
katerega prejemnik spada, tisti kraj, ki ga kot takega določi izvajalec na podlagi dveh
nenasprotujočih si dokazov. Prav tako je lahko ustrezna, kadar želi izvajalec na podlagi
treh nenasprotujočih si dokazov izpodbijati eno od posebnih domnev.
Seznam dokazov je namenjen le za ponazoritev: beseda „zlasti“ je dodana zato, da se
države članice in podjetja v celoti zavedajo, da je to okviren in neizčrpen seznam. Podjetja
delujejo po različnih poslovnih modelih, prav tako pa se lahko dokazi, ki jih zbirajo v
zvezi s svojimi prejemniki, razlikujejo.
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Zaradi tega razloga seznam vključuje tudi sklicevanje na „druge poslovno pomembne
informacije“ ter omogoča, da se druge informacije, ki niso izrecno vključene v seznam,
uporabljajo kot dokazi za določanje kraja, v katerega spada prejemnik, in za izpodbijanje
domnev.
Noben dokaz ne ustreza vsem podjetjem, prav tako pa ni nujno ustrezno, da se isti dokazi
uporabljajo v vseh okoliščinah. Zato noben dokaz, ki je vključen na seznam, nima
prednosti. To bi podjetjem moralo omogočiti dovolj prožnosti, da bi bile spremembe, s
katerimi se bodo soočala v obdobju do leta 2015, manjše.
9.5.

Podrobna vprašanja, ki izhajajo iz te določbe

9.5.1.

Kaj vključujejo „druge poslovno pomembne informacije“?

Seznam dokazov iz člena 24f vključuje sklicevanje na druge poslovno pomembne
informacije. Ta točka upošteva dejstvo, da imajo podjetja zelo različne poslovne modele,
in podjetjem omogoča, da so prožnejša pri uporabi teh določb v praksi.
Ni mogoče izključiti dejstva, da bodo v nekaterih primerih na voljo le tisti dokazi, ki so
navedeni kot „poslovno pomembne informacije“. To ne pomeni, da bo en sam dokaz
dovolj za določanje kraja, v katerega spada prejemnik, temveč lahko poslovno pomembne
informacije kot celota (dva ločena dokaza ali več) zagotavljajo skupen podporni dokaz –
kadar se upoštevajo v celoti – glede določanja prejemnika in kraja, v katerega spada.
V taki situaciji mora izvajalec pri svoji odločitvi upoštevati zanesljivost informacij, ki so
na voljo. Izvajalec mora prav tako znati utemeljiti, zakaj so te informacije pomembne zanj.
Nemogoče bi bilo navesti vse različne dokaze, ki bi lahko bili zajeti v „poslovno
pomembne informacije“. Kot je bilo omenjeno zgoraj, se poslovni modeli zelo razlikujejo,
zato je lahko en dokaz, ki je zelo zanesljiv za en poslovni model, zelo nezanesljiv za
drugega.
Nekateri dokazi, ki se lahko glede na okoliščine, v katerih lahko konkretno poslovanje
poteka, uporabljajo kot „poslovno pomembne informacije“, so naslednji:
(1) Edinstveni plačilni mehanizmi – Če prejemnik uporabi enega od načinov plačila, ki je
edinstven za določeno državo članico, posreduje natančne informacije, ki opredeljujejo
državo članico, v kateri je bila opravljena storitev. To se lahko šteje kot navedba kraja, v
katerega spada prejemnik.
(2) Zgodovina trgovanja potrošnika – Če prejemnik vzpostavi razmerje s podjetjem, so
lahko zapisi iz prejšnjih transakcij kot zanesljiv kazalnik za prihodnje transakcije. Te
informacije vključujejo pretekli naslov IP prejemnika, naslov za izstavitev računov, kraj
prevladujoče potrošnje itd.
(3) Prodajno mesto vrednostne kartice – Če se vrednostna kartica proda prejemniku, ki je
fizično prisoten v trgovini na drobno, je prejemnik verjetno prebivalec države, v kateri se
trgovina nahaja.
(4) Vrednostne kartice, ki so zaklenjene v določeni državi – Če so vrednostne kartice
zaklenjene v določeni državi in jih je mogoče uporabljati le v državi izdaje (ta omejitev je
jasno navedena na sprednji strani kartice), lahko država članica, v kateri je kartica
zaklenjena, pomeni kraj, v katerega spada prejemnik, in sicer na enak način kot se kavarna
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ali hotel, ki prodajata dostop do brezžičnega interneta na javni površini, obravnavata kot
kraj tega prejemnika.
(5) Dokumentacija tretjih ponudnikov plačilnih storitev – V mnogih državah ponudniki
plačilnih storitev preverijo vsaj del naslova plačnika računa pri načinu plačila, preden
odobrijo transakcijo. Po navadi teh informacij ne delijo s prejemnikom ponudnika
plačilnih storitev (npr. prodajalci elektronskih storitev) zaradi varstva in varnosti
podatkov. Če pa ponudnik plačilnih storitev deli te informacije z izvajalcem pridobljene
storitve, se lahko uporabijo kot „poslovno pomembne informacije“.
(6) Samopotrdilo prejemnika – Če naročnik potrdi (npr. v okviru postopka spletnega
naročanja) svojo državo, svoje podatke o banki (zlasti informacije o kraju, v katerem je
odprt bančni račun) in podatke o kreditni kartici, se lahko to šteje za „poslovno pomembne
informacije“.
9.5.2.

Kaj se lahko šteje kot „naslov za izstavitev računov“ in kaj ne?

Člen 24f se nanaša na naslov za izstavitev računov, ki se lahko uporablja kot dokaz za
določanje kraja, v katerega prejemnik dejansko spada, ali za izpodbijanje ustrezne
domneve. Njegov namen je izvajalcu pomagati pri določanju kraja, v katerem ima
prejemnik sedež, stalno prebivališče ali običajno prebivališče.
Zato se elektronski naslov, na katerega je poslan elektronski račun, ki ga mnogi razumejo
kot naslov za izstavitev računov, ne more uporabljati kot dokaz v tem smislu. Čeprav se
naslov IP ne more šteti za naslov za izstavitev računov pri telekomunikacijskih storitvah,
storitvah oddajanja ali elektronskih storitvah, se prizna kot veljaven dokaz, ki ga izvajalec
lahko uporablja pri identifikaciji prejemnika.
Prav tako poštnega naslova (poštnega predala) ni mogoče šteti za zadosten dokaz za
navajanje kraja, v katerega spada prejemnik, ki ni davčni zavezanec. To odraža pristop,
uporabljen v členu 10(3) v zvezi z davčnimi zavezanci.
9.5.3.

Kakšna je povezava med členom 24f (seznam dokazov) in členom 24d(1)
(izpodbijanje posebne domneve s strani izvajalca)?

Seznam dokazov v členu 24f je pomemben le, kadar izvajalec želi izpodbijati eno od
posebnih domnev glede določanja kraja, v katerega spada prejemnik, ki je vključen v
člena 24a in 24b(a)–(c)18. Le v teh okoliščinah se lahko dokazi, navedeni v členu 24f,
uporabljajo za izpodbijanje domneve.
9.5.4.

Koliko podatkov potrebuje izvajalec pri preverjanju dokazov?

Člen 23 določa, da se mora izvajalec pri določanju kraja, v katerega spada prejemnik,
opirati na dejanske informacije prejemnika, ki jih mora preveriti z običajnimi poslovnimi
varnostnimi ukrepi, kot so ukrepi v zvezi s preverjanjem identitete ali plačil.
Treba je priznati, da „običajna poslovna varnostna preverjanja“ mnogokrat ne zagotavljajo
100-odstotne natančnosti pri določanju kraja, v katerega vsak posamezni prejemnik spada.
V številnih primerih je prejemnik v rednem razmerju z izvajalcem. V takih situacijah se
zdi smiselno, da izvajalcu po začetnem podrobnem preverjanju informacij v zvezi s
18
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prejemnikom (pregled naslova, kreditne kartice itd., zlasti ob registraciji računa pri
podjetju), ni treba znova preveriti teh informacij za vsako posamezno transakcijo. Pri
naslednjih nakupih (zlasti pri pogostih nakupih) bodo prejemniki morali le oddati naročila,
izvajalec pa bo lahko uporabil predhodno predložene in preverjene informacije o kraju in
plačilu.
Kljub temu je treba redno izvajati proaktivno preverjanje (v skladu z običajno poslovno
prakso), vendar ne za vsak nakup.
9.5.5.

Kdaj sta potrebna dva in kdaj trije nenasprotujoči si dokazi?

Dva dokaza sta potrebna v vseh primerih, v katerih ni mogoče uporabiti nobene od
posebnih domnev glede telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih
storitev (ki so vključene v člena 24a in 24b(a)–(c)19).
Vse druge storitve, ki so navedene v točki 58 direktive o DDV, so vključene v
točki 24b(d), ki zahteva dva nenasprotujoča si dokaza za določanje kraja, v katerega spada
prejemnik.
Trije nenasprotujočih si dokazi so potrebni le, kadar izvajalec želi izpodbijati eno od
posebnih domnev iz členov 24a in 24b(a)–(c).
Kadar je torej mogoče uporabiti eno od domnev iz členov 24a in 24b(a)–(c), se kraj, v
katerega spada prejemnik, določi skladno z ustrezno domnevo, razen če jo želi izvajalec
izpodbijati na podlagi treh nenasprotujočih si dokazov.
V primerih, ko ni mogoče uporabiti nobene posebne domneve, je treba kraj, v katerega
spada prejemnik, določiti na podlagi dveh nenasprotujočih si dokazov.
V vsakem primeru je treba upoštevati, da se morajo dokazi razlikovati in da se ne smejo
podvajati. Na primer, če prejemnik predloži naslov za izstavitev računov in pozneje s
samopotrdilom potrdi ta naslov, se to lahko šteje le kot en dokaz. Enako velja v primeru,
ko prejemnik predloži svoje podatke o banki, ki se nanašajo na edinstven plačilni
mehanizem ali pa jih ponudnik plačilnih storitev potrdi, ali ko naslov IP in geolokacija
kažeta eno samo lokacijo. V teh primerih se za izvajalca lahko šteje le, da ima en dokaz.
9.5.6.

Kaj, če sta si dva dokaza nasprotujoča?

Lahko se zgodi, da nekatera podjetja zberejo štiri ali več posameznih informacij, ki
sestavljajo dva (ali več) posameznih sklopov nenasprotujočih si dokazov, ki kažejo na
različne kraje, v katere bi prejemnik lahko spadal. Treba je poudariti, da izvajalec odloča,
katere dokaze je treba zbrati in, če so si zbrane informacije nasprotujoče, katere elemente
šteje za najbolj poslovno ustrezne, da lahko najnatančneje določi kraj, v katerega
prejemnik spada.
V zvezi s tem so merila za določanje kraja, v katerega prejemnik spada, vključena v
člen 24. Kadar se zadevne storitve opravljajo pri pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, je
treba dati prednost kraju, v katerem se opravljajo dejavnosti glavne uprave podjetja (točka
(a)). To velja, razen če obstajajo dokazi, da se storitve uporabljajo v drugi poslovni enoti
te pravne osebe, ki ni davčni zavezanec.

19
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Če se storitve opravljajo fizični osebi, mora imeti prednost običajno bivališče te osebe
(točka (b)). Stalno prebivališče se uporabi le, če obstajajo dokazi, da se storitve
uporabljajo tam.
Izvajalec se mora odločiti, kateri dokazi so bolj zanesljivi pri določanju kraja, v katerega
prejemnik spada, za njegovo konkretno poslovanje. Na primer, kadar se uporabi enotna
cenovna politika, tj. kadar se zaračuna ista cena, ne glede na državo prejemnika,
prejemniki nimajo nobene spodbude, da bi zakrili kraj, v katerega spadajo, zaradi davčnih
razlogov. V tem primeru je naslov za izstavitev računov, ki ga priskrbi prejemnik, precej
zanesljiv kazalnik. Zgodovina trgovanja potrošnika je prav tako uporabna v primerih, ko
obstajajo različni sklopi dokazov zaradi nakupov, opravljenih med potovanjem (na
počitnicah, poslovnih potovanjih).
Cilj v primeru neskladja je torej dati prednost kraju, ki najbolje zagotavlja obdavčitev v
kraju dejanske potrošnje storitev.
V primerih, ko so si dokazi nasprotujoči, je bolj potrebno redno preverjanje s strani
izvajalca.
9.5.7.

Kaj, če izvajalec nima dveh nenasprotujočih si dokazov v smislu člena 24b(d)?

Če ima izvajalec težave pri zbiranju dveh nenasprotujočih si dokazov za določanje kraja, v
katerega prejemnik spada, mora kljub temu nadaljevati iskanje dodatnih dokazov, kot so
pomembne poslovne informacije.
Ob dvomu je treba dati prednost kraju, ki najbolje zagotavlja obdavčitev v kraju dejanske
potrošnje opravljenih storitev.
9.5.8.

Kateri so znaki nepravilnega ravnanja ali zlorabe s strani izvajalca, ki so
navedeni v členu 24d(2)?

Morebitnih znakov nepravilnega ravnanja ali zlorabe s strani izvajalca ni mogoče našteti,
saj obstaja preveč možnosti.
Praviloma podjetja ne smejo biti odgovorna za nepravilno ravnanje ali zlorabo s strani
njihovih prejemnikov. Vendar pa situacij, ko izvajalec uporabi domnevo (izključno) v
korist svojega prejemnika ali ko izvajalec uporabi domnevo na podlagi napačnih
informacij, ki mu jih je priskrbel prejemnik, čeprav je vedel ali bi moral vedeti, da so bile
informacije napačne, ni mogoče izključiti iz uporabe člena 24d(2).
Davčni organ lahko prav tako izpodbija domnevo v primerih nepravilnega ravnanja ali
zlorabe, na primer, če je izvajalec sprejel ukrepe za prirejanje domneve, da bi uredil
ugodnejšo obravnavo. To lahko vključuje, vendar ni omejeno na, nižjo stopnjo obdavčitve.
9.5.9.

Koliko se lahko izvajalec zanese na informacije, ki mu jih zagotavlja tretja
stranka (zlasti ponudnik plačilnih storitev)?

V mnogih okoliščinah se davkoplačevalci popolnoma zanašajo na preverjanja, ki jih
izvedejo tretji trgovinski partnerji, npr. ponudniki plačilnih storitev in drugi posredniki.
Treba je poudariti, da pravilno določanje kraja opravljanja storitev ostaja v pristojnost
izvajalca. Zato dejstvo, da tretje stranke izvedejo preverjanja, izvajalca ne odvezuje
njegove odgovornost v primerih nepravilnega ravnanja ali zlorabe.
69/89

Pojasnila – objavljena 3. aprila 2014
9.5.10. Uporaba pravil o varstvu podatkov glede na spremembe DDV, ki bodo začele
veljati leta 2015
Uvodna izjava 17 Uredbe št. 1042/2013 določa, da je „za namene te uredbe morda
primerno, da bi države članice sprejele zakonodajne ukrepe, s katerimi bi omejile
nekatere pravice in obveznosti iz Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta20,
da bi tako zaščitile pomembni gospodarski ali finančni interes posamezne države članice
ali Evropske unije, vključno z denarnimi, proračunskimi in davčnimi zadevami, če so taki
ukrepi potrebni in sorazmerni ob upoštevanju nevarnosti davčnih goljufij in davčnih utaj v
državah članicah ter ob upoštevanju dejstva, da je treba zagotoviti pravilno pobiranje
DDV v skladu s to uredbo“.
Tako je obdelava podatkov morda „potrebna za skladnost z zakonsko obveznostjo , ki
velja za upravljavca21“ (člen 7(c) Direktive 95/46/ES) ali pa je morda „potrebna zaradi
zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja stranka ali stranke, ki so
jim osebni podatki posredovani [...]“ (člen 7(f)) Direktive 95/46/ES).
To pomeni, da morajo biti ustrezni davčni zavezanci zmožni obdelati osebne podatke
svojih prejemnikov, da davčnim organom dokažejo, da so pravilno uporabili pravila o
DDV glede kraja opravljanja storitev.
V vseh primerih, ko so pravice do zaščite podatkov omejene, da omogočajo določene
postopke obdelave, morajo biti značilnosti in zlasti namen take obdelave navedeni ter
izrecno določeni v nacionalni zakonodaji v skladu z Evropskim nadzornikom za varstvo
podatkov.

20
21

Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).
V skladu s členom 2(d) Direktive 95/46/ES „upravljavec“ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ,
agencijo ali kateri koli drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave
osebnih podatkov; kadar namene in sredstva obdelave določa nacionalna zakonodaja ali zakonodaja
Skupnosti, lahko upravljavca ali posebna merila za njegovo imenovanje določi nacionalna zakonodaja
ali zakonodaja Skupnost;“.
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10.

OPRAVLJANJE STORITEV V HOTELIH IN PODOBNIH LOKACIJAH (ČLEN 31C)

10.1.

Ustrezne določbe

Ustrezno določbo je mogoče najti v uredbi o izvajanju DDV:
• Člen 31c
Ob sklicevanju na člen uredbe o izvajanju DDV sklicevanje na ta pravni akt ni navedeno,
temveč je omenjen le člen.
10.2.

Zakaj je bilo pojasnilo potrebno?

Od 1. januarja 2015 bo za kraj opravljanja vseh telekomunikacijskih storitev, storitev
oddajanja in elektronskih storitev veljal kraj, v katerega prejemnik spada, ne glede na to,
ali se storitve opravljajo davčnemu zavezancu (poslovanje med podjetji) ali osebi, ki ni
davčni zavezanec (poslovanje med podjetji in potrošniki).
Če se te storitve opravljajo v hotelskem sektorju, je morda težko ugotoviti status
prejemnika, skupaj s krajem, v katerega ta prejemnik spada. Za ponudnika nastanitev
obstaja tveganje v zvezi z odgovornostjo, ki ga je treba zmanjšati.
Za ublažitev obremenitev na zadevna podjetja in za zaščito prihodkov so bila potrebna
navodila za pojasnitev vprašanj glede kraja opravljanja storitev, ki se pojavljajo pri
opravljanju teh storitev skupaj z namestitvijo.
10.3.

Kaj določba pomeni?

Praktična in pragmatična rešitev je navedena v členu 31c, ki pojasnjuje, da se, kadar se
telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve opravljajo skupaj z
nastanitvijo v hotelskem sektorju ali sektorjih s podobno funkcijo, šteje, da se navedene
storitve opravljajo na teh lokacijah.
To velja le, kadar ponudnik nastanitev, ki deluje v svojem imenu, opravlja storitve skupaj
z nastanitvijo. Da se člen 31c lahko uporablja, morajo biti opravljene posebne storitve, ki
jih mora prejemnik plačati ločeno.
To vključuje opravljanje storitev skupaj z zagotavljanjem nastanitve v hotelskem sektorju
in tudi nastanitve v sektorjih s podobno funkcijo, kot so počitniški tabori ali prostori,
urejeni za uporabo kot prostori za taborjenje. Ti sektorji so navedeni v členu 47 direktive o
DDV.
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11.

DOBAVA VSTOPNIC S STRANI POSREDNIKA (ČLEN 33A)

11.1.

Ustrezne določbe

Ustrezno določbo je mogoče najti v uredbi o izvajanju DDV:
• Člen 33a
V primeru sklicevanja na člen uredbe o izvajanju DDV sklicevanje na ta pravni akt ni
navedeno, temveč je omenjen le člen.
11.2.

Ozadje

Vstop na kulturne, umetniške, športne, znanstvene, izobraževalne, razvedrilne in podobne
prireditve je obdavčen v kraju, kjer prireditev dejansko poteka. Tako bi na primer na
koncertu to pomenilo kraj, kjer koncert poteka.
Kraj obdavčitve je enak za storitve, opravljene drugemu podjetju (poslovanje med
podjetji) ali končnemu potrošniku (poslovanje med podjetji in potrošniki).
11.3.

Zakaj je bilo pojasnilo potrebno?

Kadar organizator prireditve prodaja vstopnice za prireditev neposredno prejemniku, ki se
želi udeležiti prireditve, je jasno, da se mora kakršen koli DDV, obračunan na vstopnicah,
plačati v kraju, kjer prireditev dejansko poteka.
Vstopnice, ki jih prodaja organizator, se lahko distribuirajo prek posrednika. Davčni
zavezanec, ki deluje kot posrednik pri prodaji vstopnic, lahko dejansko kupuje in prodaja
vstopnice v svojem imenu in za svoj račun. Posrednik lahko deluje tudi v imenu in za
račun organizatorja ali pa deluje v svojem imenu, vendar za račun organizatorja.
Da bi zagotovili, da način, na katerega se vstopnice distribuirajo, ne prikrije davka, so bila
potrebna dodatna navodila.
11.4.

Kaj določba pomeni?

Vstopnice za vstop na kulturne, umetniške, športne, znanstvene, izobraževalne,
razvedrilne in podobne prireditve morajo biti v vseh okoliščinah obdavčene v kraju, kjer
prireditev dejansko poteka, kot je določeno v členih 53 in 54 direktive o DDV. To mora
veljati tudi, ko se vstopnice distribuirajo prek posrednika.
Kadar posrednik deluje v imenu in za račun organizatorja prireditve, vstopnice v pravnem
smislu dejansko prodaja organizator.
Če posrednik posreduje pri prodaji vstopnic, pri čemer deluje v svojem imenu in za svoj
račun, deluje kot glavni zavezanec pri prodaji vstopnic.
Posrednik lahko tudi posreduje pri prodaji vstopnic v svojem imenu, vendar za račun
organizatorja prireditve. V tem primeru člen 33a pojasnjuje, da se za posrednika, ki
prodaja vstopnice, šteje, da je prejel storitev, ki je sestavljena iz dobave vstopnic za vstop
na prireditev, in jo sam opravil. To je v skladu s pravno fikcijo, določeno v členu 28
direktive o DDV.

72/89

Pojasnila – objavljena 3. aprila 2014
V vseh treh primerih je jasno, da se prodaja vstopnic obdavči v kraju, kjer prireditev
dejansko poteka.
11.5.

Podrobna vprašanja, ki izhajajo iz te določbe

11.5.1. Kje se obdavčijo vstopnice, rezervirane prek spleta?
Vstopnice za vstop na kulturne, umetniške, športne, znanstvene, izobraževalne,
razvedrilne in podobne prireditve so obdavčene v kraju, kjer prireditev dejansko poteka.
Davčna obravnava ostane enaka ne glede na to, kako se vstopnice distribuirajo.
Če se vstopnice distribuirajo v elektronski obliki, to ne spremeni narave opravljene
storitve. Vstopnice, rezervirane prek spleta, se torej prav tako obdavčijo v kraju, kjer
prireditev dejansko poteka. To potrjuje člen 7(3)(t), ki take storitve izključuje iz
elektronskih storitev (glej tudi točko 2.4.3.2).
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12.

PREHODNI UKREPI (ČLEN 2 UREDBE ŠT. 1042/2013)

12.1.

Ustrezne določbe

• Člen 2 Uredbe št. 1042/2013
12.2.

Ozadje

Od 1. januarja 2015 bodo vse telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in
elektronske storitve obdavčene v kraju, v katerem ima prejemnik sedež, stalno
prebivališče ali običajno prebivališče.
To že velja za storitve, opravljene med podjetji in končnimi potrošniki, vendar le, kadar se
storitve opravljajo v Evropski uniji ali iz nje (čeprav za telekomunikacijske storitve in
storitve oddajanja to temelji na dejanski rabi in uživanju).
Znotraj EU take storitve do konca leta 2014 ostajajo obdavčene v državi članici, v kateri
ima izvajalec sedež. Od leta 2015 bodo te storitve obdavčene tudi v kraju prejemnika.
12.3.

Zakaj je bilo pojasnilo potrebno?

Trenutek nastanka obveznosti plačila DDV se določi, ko nastaneta obdavčljivi dogodek
(obveznost) in obveznost obračuna DDV (pobiranje).
Obdavčljivi dogodek je opredeljen v členih 63 in 64 direktive o DDV. V skladu s
členom 63 obdavčljivi dogodek nastane, ko je blago dobavljeno ali so storitve opravljene.
V primeru neprekinjenih dobav člen 64 pojasnjuje, da obdavčljivi dogodek nastane, ko
poteče obdobje, za katerega se morajo izdajati zaporedni računi ali izvajati zaporedna
plačila. Do takrat bo dobava blaga ali storitve izvedena.
Če je predplačilo izvedeno v skladu s členom 65 direktive o DDV ali če je država članica
izrabila možnost iz člena 66 direktive o DDV, pa lahko obveznost obračuna DDV nastane
pred dobavo blaga ali storitve ali kmalu po njej, kar pomeni pred nastankom
obdavčljivega dogodka ali kmalu po njem.
Kadar se telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve opravijo
tik pred 1. januarjem 2015, lahko sprememba kraja opravljanja storitev privede do dvojne
obdavčitve ali neobdavčitve, če se pravila glede obveznosti obračuna DDV, ki jih
uporabljajo države članice, razlikujejo.
Da ne bi prišlo do situacij dvojne obdavčitve in neobdavčitve ter da se omogoči lažje
uvajanje sprememb obdavčitve, je bilo treba sprejeti prehodne ukrepe, ki na splošno
določajo, katere storitve, opravljene okrog tega datuma, so vključene v nova pravila in
katere ne.
12.4.

Kaj določba pomeni?

Člen 2 Uredbe št. 1042/2013 jasno določa, da za določanje kraja opravljanja storitev
odločilni trenutek nastanka obdavčljivega dogodka (ko nastane obveznost). To velja za
običajne in neprekinjene dobave blaga in storitev.
Če obdavčljivi dogodek nastane pred 1. januarjem 2015, se za kraj opravljanja storitev
šteje kraj, kjer ima izvajalec sedež, davka za isti obdavčljivi dogodek v državi članici
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prejemnika pa ni mogoče obračunati (točka (c) člena 2). To velja ne glede na to, kdaj je
izvedeno plačilo ali kdaj je izdan račun.
Če obdavčljivi dogodek nastane 1. januarja 2015 ali pozneje, je pri določanju kraja, kjer je
davek dolgovan, odločilni dejavnik kraj, v katerega spada prejemnik (točka (b) člena 2).
Trenutek, ko je bil izdan račun, nima nobenega pomena v tem smislu.
Če pa se predplačilo v zvezi z zadevnim opravljanjem storitev izvede pred 1. januarjem
2015, se DDV za to predplačilo v skladu s pravili iz člena 65 direktive o DDV (točka (a)
člena 2) obračuna v državi članici, v kateri ima izvajalec sedež. Za kakršno koli preostalo
plačilo, ki se plača pozneje (1. januarja 2015 ali pozneje), se mora DDV plačati v kraju, v
katerega prejemnik spada.
12.5.

Podrobna vprašanja, ki izhajajo iz te določbe

12.5.1. Predplačila, izvršena pred opravljeno storitvijo
Če je predplačilo izvršeno pred 1. januarjem 2015, izvajalec nanj obračuna DDV v skladu
s členom 65 direktive o DDV. Ker so še vedno veljavni predpisi za leto 2014, se DDV na
to plačilo obračuna v državi članici, v kateri ima izvajalec sedež.
Če je storitev opravljena 1. januarja 2015 ali pozneje, pravilo iz točke (b) člena 2 Uredbe
št. 1042/2013 pomeni, da se za kraj opravljanja te storitve šteje kraj, v katerem ima
prejemnik sedež ali stalno prebivališče.
Ker je kraj opravljanja storitve država članica prejemnika, se lahko domneva, da mora
izvajalec popraviti račun ali potrdilo, ki se nanaša na predplačilo, vrniti DDV, plačan v
državi članici izvajalca, in obračunati DDV za državo članico prejemnika.
Vendar bi to pomenilo veliko breme za vse udeležene stranke: izvajalce, prejemnike in
davčne uprave, ter bi bilo v nasprotju s ciljem, ki jih želijo ti prehodni ukrepi doseči.
Zato je odbor za DDV skoraj soglasno sprejel navodila22, da bi pojasnil razlago, ki jo je
treba prenesti na prehodne ukrepe v členu 2 Uredbe št. 1042/2013 glede predplačil.
V teh navodilih je bilo izrecno pojasnjeno, da se pravilo iz člena 65 direktive o DDV
uporablja v vseh primerih, če je predplačilo izvedeno pred 1. januarjem 2015, tako da se
DDV obračuna v državi članici, v kateri ima izvajalec sedež, v trenutku prejema plačila in
od prejetega zneska.
Če je storitev dokončno opravljena 1. januarja 2015 ali pozneje, se DDV obračuna v
državi članici prejemnika, vendar le od zneska, ki ni zajet v katerem koli prejšnjem
predplačilu.
Če torej prejemnik izvrši predplačilo za celoten znesek storitve pred 1. januarjem 2015, se
DDV obračuna v državi članici izvajalca, medtem ko se v državi članici prejemnika DDV
ne obračuna.

22

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents/vat_committee/
guidelines-vat-committee-meetings_en.pdf
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Če prejemnik izvede predplačilo v višini na primer 40 odstotkov celotne cene storitve pred
1. januarjem 2015, se DDV obračuna v državi članici izvajalca (od teh 40 odstotkov). Od
preostalih 60 odstotkov se DDV obračuna v državi članici prejemnika v trenutku nastanka
obdavčljivega dogodka ali ko je izvedeno drugo predplačilo dne 1. januarja 2015 ali
pozneje, vendar pred opravljeno storitvijo.
Navodila prav tako jasno določajo, da se to pravilo uporablja le v primerih, ko se
predplačilo izvrši v skladu z običajno poslovno prakso izvajalca, tj. če je izvajalec v
preteklosti že uporabljal to načelo za te opravljanje teh storitev. Če okoliščine pri
opravljanju storitev kažejo, da je bilo predplačilo izvedeno le zaradi izogibanja obdavčitvi
v državi članici prejemnika (na primer, če predplačilo ni bilo zahtevano po pogodbi ali pa
je presegalo znesek, določen v tej pogodbi), lahko ta država članica zahteva plačilo DDV
od transakcije v skladu s pravilom, določenim v točki (b) člena 2 Uredbe št. 1042/2013.
Ker je obdavčitev razdeljena med dve državi članici, je treba tudi upoštevati, da mora biti
izvajalec državi članici prejemnika zmožen dokazati, da je bilo predplačilo dejansko
izvršeno pred 1. januarjem 2015 in da je bil DDV od tega zneska plačan državi članici
izvajalca. Zato bi bilo na računu ali potrdilu, ki se izdata pri opravljanju storitev, primerno
navesti sklicevanje na račun ali potrdilo, ki je bil izdan, ko je bilo predplačilo dejansko
izvršeno, in datum, ko je bilo plačilo izvedeno.
12.5.2. Kako izdaja računa vpliva na kraj opravljanja storitev?
Datum izdaje računa nima nobenega pomena v zvezi s krajem opravljanja storitve.
DDV se obračuna v državi članici izvajalca ali prejemnika, odvisno od trenutka nastanka
obdavčljivega dogodka ali izvršitve plačila. Izdaja računa ne spremeni tega pravila.
12.5.3. Kakšna stopnja dokazov je potreba, da se dokaže, da je obdavčljivi dogodek
nastal ali da je bilo plačilo izvedeno pred 1. januarjem 2015?
Dokazna sredstva, ki jih davčni zavezanci uporabijo v zvezi s svojimi običajnimi
transakcijami, se uporabljajo tudi za dokazovanje, da je obdavčljivi dogodek nastal pred
1. januarjem 2015 ali pozneje. V tem smislu niso potrebna nobena posebna dokazna
sredstva.
12.5.4. Seznam primerov
Predplačniške storitve
Primer 1:
Vnaprejšnje plačilo ali predplačilo je izvedeno pred 1. januarjem 2015,
prav tako pa je dobava blaga ali storitev je izvedena ali dokončana pred tem datumom.
Obveznost obračuna DDV v državi članici izvajalca nastane pred 1. januarjem 2015.
Primer 2:
Vnaprejšnje plačilo ali predplačilo je izvršeno pred 1. januarjem 2015,
vendar je dobava blaga ali storitev izvedena ali dokončana leta 2015 ali pozneje. V tem
primeru obveznost obračuna DDV od zneska predplačila, izvršenega v državi članici
izvajalca, nastane v trenutku, ko je izvršeno plačilo. Obveznost obračuna DDV od zneska,
ki ni zajet v predplačilu, nastane v državi članici prejemnika v trenutku nastanka
obdavčljivega dogodka.
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Primer 3:
Vnaprejšnje plačilo se izvede po 31. decembru 2014, ko nastane tudi
obdavčljivi dogodek. Obveznost obračuna DDV v državi članici prejemnika nastane v
letu 2015.
Primer 4:
Vnaprejšnje plačilo v višini 20 odstotkov cene se izvede pred 1. januarjem
2015. Drugo predplačilo v višini 40 odstotkov se izvede po 31. decembru 2014. Storitev se
dokončno opravi po drugem predplačilu. Obveznost obračuna DDV od prvega predplačila
(20 odstotkov cene) nastane v državi članici izvajalca v letu 2014. Obveznost obračuna
DDV od drugega predplačila (40 odstotkov cene) in od preostalega zneska nastane v
državi članici prejemnika v letu 2015, ko je storitev dokončno opravljena (40 odstotkov
cene).
Neprekinjeno opravljanje storitev
Primer 5:
Neprekinjeno opravljanje storitev, pri katerih obdobje, za katerega se
morajo izdajati zaporedni računi ali izvajati zaporedna plačila, poteče pred 1. januarjem
2015. V tem primeru se mora DDV na računu ali plačilu obračunati v državi članici, v
kateri ima izvajalec sedež.
Primer 6:
Neprekinjeno opravljanje storitev, pri katerih obdobje, za katerega se
morajo izdajati zaporedni računi ali izvajati zaporedna plačila, poteče 1. januarja 2015 ali
pozneje, čeprav se je opravljanje storitev začelo v letu 2014. V tem primeru so mogoči
trije scenariji:
(a) Plačilo se izvrši, ko poteče obdobje. V tem primeru, ker obdavčljivi dogodek
nastane 1. januarja 2015 ali pozneje in ni ničesar, kar bi sprožilo obveznost
obračuna DDV pred tem datumom, se mora DDV plačati državi članici
prejemnika.
(b) Plačilo celotnega zneska za opravljene storitve se izvrši vnaprej pred 1. januarjem
2015. V tem primeru se DDV obračuna v državi članici izvajalca, saj plačilo sproži
obveznost obračuna davka.
(c) Predplačilo (ki ni vračljivo) se izvede vnaprej pred 1. januarjem 2015. Ko to
obdobje poteče, prejemnik plača preostalo ceno za opravljene storitve. V tem
primeru se DDV obračuna od zneska predplačila v državi članici izvajalca, in sicer
v trenutku, ko je izvršeno plačilo. Obveznost obračuna DDV od zneska, ki ni
vključen v predplačilu, nastane v državi članici prejemnika v trenutku, ko obdobje
poteče.
Storitve, za katere se račun izda pred njihovim opravljanjem
Primer 7:
Račun (ali potrdilo, če račun ni zahtevan) za enoletni spletni dostop (z
začetkom v letu 2014 in zaključkom v letu 2015) do časopisa se izda 20. decembra 2014.
Prejemnik plača račun 29. decembra 2014. V tem primeru obveznost obračuna DDV
nastane pred 1. januarjem 2015, ker je bilo plačilo izvedeno pred tem datumom, zato bo
DDV obračunan v državi članici, v kateri ima izvajalec sedež.
Primer 8:
Račun (ali potrdilo, če račun ni zahtevan) za enoletni spletni dostop (z
začetkom v letu 2014 in zaključkom v letu 2015) do časopisa se izda 20. decembra 2014.
Prejemnik plača račun 3. januarja 2015. V tem primeru obdavčljivi dogodek nastane po
1. januarju 2015. Prav tako se plačilo izvede po tem datumu. DDV je treba obračunati v
državi članici prejemnika, ne glede na datum izdaje računa.
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Storitve, za katere se račun izda po njihovem opravljanju
Primer 9:
Storitev je zaključena pred 1. januarjem 2015, vendar je račun izdan in
plačilo izvedeno šele po tem datumu. V tem primeru je obdavčljivi dogodek nastal pred
1. januarjem 2015, zato se mora DDV plačati državi članici izvajalca.
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13.

USTREZNE ZAKONSKE DOLOČBE

13.1.

Direktiva o DDV

Člen 24(2)
…
2.
„Telekomunikacijske storitve“ pomenijo storitve v zvezi s prenosom, oddajanjem ali
sprejemanjem signalov, besed, slik in zvoka ali kakršne koli informacije po žičnih,
radijskih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sistemih, vključno s povezanim prenosom
ali dodeljevanjem povezane pravice do uporabe zmogljivosti za takšen prenos, oddajanje
ali sprejemanje, vključno z zagotavljanjem dostopa do globalnih informacijskih omrežij.

Člen 44
Kraj opravljanja storitev je za davčnega zavezanca, ki deluje kot tak, kraj, kjer ima sedež
svoje dejavnosti. Če so te storitve opravljene stalni poslovni enoti davčnega zavezanca v
kraju, ki ni kraj, v katerem ima sedež svoje dejavnosti, je kraj opravljanja teh storitev kraj,
kjer ima stalno poslovno enoto. Če takega sedeža ali take stalne poslovne enote ni, je kraj
opravljanja storitev kraj, kjer ima davčni zavezanec, ki prejme te storitve, stalno
prebivališče ali kjer običajno prebiva.

Člen 45
Kraj opravljanja storitev za osebo, ki ni davčni zavezanec, je kraj, kjer ima izvajalec sedež
svoje dejavnosti. Če so te storitve opravljene iz stalne poslovne enote izvajalca v kraju, ki
ni kraj, v katerem ima sedež svoje dejavnosti, je kraj opravljanja teh storitev kraj, kjer ima
stalno poslovno enoto. Če takega sedeža ali take stalne poslovne enote ni, je kraj
opravljanja storitev kraj, kjer ima izvajalec stalno prebivališče ali kjer običajno prebiva.

Člen 58
Kraj opravljanja naslednjih storitev za osebo, ki ni davčni zavezanec, je kraj, v katerem
ima ta oseba sedež, stalno prebivališče ali običajno prebivališče:
(a)

telekomunikacijske storitve;

(b)

storitve radijskega in televizijskega oddajanja;

(c)

elektronsko opravljene storitve, zlasti tiste iz Priloge II.

Kadar izvajalec storitve in prejemnik komunicirata po elektronski pošti, to samo po sebi
ne pomeni, da je opravljena storitev elektronsko opravljena storitev.

Člen 59a
Da bi se države članice izognile dvojni obdavčitvi, neobdavčitvi in izkrivljanju
konkurence, lahko pri storitvah, za katere je kraj opravljanja določen v skladu s členi 44,
45, 56, 58 in 59:
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(a)

za kraj opravljanja nekaterih ali vseh takih storitev, ki je na njihovem ozemlju,
štejejo, kot da je zunaj Skupnosti, če se storitve dejansko uporabijo in potrošijo
zunaj Skupnosti;

(b)

za kraj opravljanja nekaterih ali vseh takih storitev, ki je zunaj Skupnosti, štejejo,
kot da je na njihovem ozemlju, če se storitve dejansko uporabijo in potrošijo na
njihovem ozemlju.

Priloga II
(1)

Spletna ponudba, spletno gostovanje, vzdrževanje programov in opreme na daljavo;

(2)

dobava programske opreme in njeno posodabljanje;

(3)

dobava slik, besedil in informacij kot tudi dajanje baz podatkov na razpolago;

(4)

dobava glasbe, filmov in iger, vključno z igrami na srečo in loterijo, kot tudi
predvajanj in prireditev s področij politike, kulture, umetnosti, športa, znanosti in
zabave;

(5)

opravljanje poučevanja na daljavo.

13.2.

Uredba o izvajanju DDV

Člen 6a
1.
Telekomunikacijske storitve v smislu člena 24(2) Direktive 2006/112/ES zajemajo
zlasti naslednje:
(a)

fiksne in mobilne telefonske storitve za prenos in preklapljanje glasu, podatkov in
videa, vključno s telefonskimi storitvami z video komponento (videofonske storitve);

(b)

telefonske storitve prek interneta, vključno z videotelefonijo prek internetnega
protokola (VoIP);

(c)

telefonski predal, čakanje na klic, posredovanje klica, identifikacijo klicatelja,
trismerno klicanje in druge storitve upravljanja klicev;

(d)

storitve osebnega klica;

(e)

storitve zvočnih in besedilnih sporočil;

(f)

telefaks, telegraf in teleks;

(g)

dostop do interneta, vključno s svetovnim spletom;
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(h)

zasebne omrežne povezave, ki zagotavljajo telekomunikacijske zveze izključno za
odjemalčevo uporabo.

2.
Telekomunikacijske storitve v smislu člena 24(2) Direktive 2006/112/ES ne zajemajo
naslednjega:
(a)

elektronsko opravljenih storitev;

(b) storitev radijskega in televizijskega oddajanja (v nadaljnjem besedilu: storitve
oddajanja).

Člen 6b
1.
Storitve oddajanja vključujejo storitve oddajanja avdio in avdiovizualnih vsebin, kot
so radijski in televizijski programi, ki jih ponudnik medijskih storitev, ki je hkrati nosilec
uredniške odgovornosti, prek komunikacijskih omrežij ponuja širši javnosti, ki jih lahko
sočasno gleda ali posluša na podlagi programskega sporeda.
2.

Z odstavkom 1 je zajeto zlasti naslednje:

(a)

radijski ali televizijski programi, ki se prenašajo ali ponovno prenašajo prek
radijskega ali televizijskega omrežja;

(b)

radijski ali televizijski programi, ki se distribuirajo prek interneta ali podobnega
elektronskega omrežja (pretakanje IP), če se oddajajo sočasno s prenosom ali
ponovnim prenosom teh programov prek radijskega ali televizijskega omrežja.

3.

Z odstavkom 1 ni zajeto naslednje:

(a)

telekomunikacijske storitve;

(b)

elektronsko opravljene storitve;

(c)

ponudba informacij o posameznih programih na zahtevo;

(d)

prenos pravic oddajanja ali prenašanja programov;

(e)

dajanje tehnične opreme ali prostorov za sprejemanje programa v najem;

(f)

radijski ali televizijski programi, ki se distribuirajo prek interneta ali podobnega
elektronskega omrežja (pretakanje IP), razen če se oddajajo sočasno s prenosom ali
ponovnim prenosom teh programov prek radijskega ali televizijskega omrežja.
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Člen 7
1.
„Elektronsko opravljene storitve“ iz Direktive 2006/112/ES vključujejo storitve, ki
se opravljajo s pomočjo medmrežja ali elektronskega omrežja in katerih lastnosti
omogočajo, da se v veliki meri opravljajo avtomatizirano in z minimalnim človeškim
posredovanjem in v odsotnosti informacijske tehnologije ne bi mogle obstajati.
2.

Z odstavkom 1 je zajeto zlasti naslednje:

(a)

dobava digitaliziranih proizvodov na splošno, vključno s programsko opremo ter
njenimi spremembami oziroma nadgradnjami;

(b)

storitve, ki omogočajo ali podpirajo navzočnost podjetij ali posameznikov na
elektronskem omrežju, kot je na primer spletišče ali spletna stran;

(c)

storitve, ki jih računalnik avtomatsko ustvari s pomočjo medmrežja ali
elektronskega omrežja kot odziv na prejemnikov posamičen vnos podatkov;

(d)

prenos, proti plačilu, pravice do prodaje blaga ali storitve na spletni strani, ki
deluje kot spletni trg, kjer potencialni kupci s pomočjo avtomatiziranega postopka
posredujejo ponudbe in kjer sta stranki z elektronsko pošto, ki jo samodejno ureja
računalnik, uradno obveščeni o prodaji;

(e)

internetni paketi informacijskih storitev (ISP), v katerih telekomunikacijska
sestavina predstavlja pomožen in podrejen del (torej paketi, ki ponujajo več od
samega dostopa do medmrežja in zajemajo druge elemente, kot so vsebinske strani z
dostopom do novic, vremenskih napovedi ali turističnih informacij; spletne igre;
posredovanje spletišč; dostop do spletnih razprav in podobno);

(f)

storitve, navedene v Prilogi I.

3.

Z odstavkom 1 ni zajeto naslednje:

(a)

storitve oddajanja;

(b)

telekomunikacijske storitve;

(c)

blago, ko se naročilo in obdelava opravita elektronsko;

(d)

CD-ROM-i, diskete in podobni fizični nosilci zapisa;

(e)

tiskani material, kot so knjige, glasila, časopisi in revije;

(f)

zgoščenke in avdio kasete;

(g)

video kasete in DVD-ji;

(h)

igre na CD-ROM-ih;

(i)

storitve strokovnjakov, kot so odvetniki in finančni svetovalci, ki strankam svetujejo
po elektronski pošti;
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(j)

storitve interaktivnega učenja, kjer učitelj posreduje vsebino programa preko
interneta ali elektronskega omrežja, kot je na primer povezava z daljinskim
dostopom;

(k)

storitve fizičnega „off-line“ popravila računalniške opreme;

(l)

storitve skladiščenja podatkov „off-line“;

(m) oglaševalske storitve, zlasti v časopisih, na plakatih in na televiziji;
(n)

storitve telefonske pomoči uporabnikom;

(o)

storitve poučevanja, ki vključujejo le učenje na daljavo, na primer tečaji po pošti;

(p)

klasične dražbene storitve, odvisne od neposrednega človeškega posredovanja, ne
glede na način podajanja ponudb;

(t)

vstopnice za kulturne, umetniške, športne, znanstvene, izobraževalne, razvedrilne ali
podobne prireditve, rezervirane prek spleta;

(u)

nastanitev, dajanje avtomobilov v najem, restavracijske storitve, potniški prevoz ali
podobne storitve, rezervirane prek spleta.

Priloga I
(1)

(2)

Točka (1) Priloge II k Direktivi 2006/112/ES:
(a)

posredovanje spletišč in spletnih strani;

(b)

avtomatizirano spletno vzdrževanje programov na daljavo;

(c)

upravljanje sistemov na daljavo;

(d)

spletno skladiščenje podatkov, pri katerem so posamezni podatki shranjeni in
iskani elektronsko;

(e)

spletna dobava prostora na disku na zahtevo.

Točka (2) Priloge II k Direktivi 2006/112/ES:
(a)

dostop do spletne programske opreme ali prenos spletne programske opreme
(vključno s programi za javna naročila/računovodstvo in protivirusnimi
programi) ter njihove posodobitve;

(b)

„preprečevalci prikaza oglasov“ (programska oprema za onemogočanje
prikazovanja oglasov s pasico);
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(3)

(4)

(c)

gonilniki za prenos podatkov, kot je programska oprema, ki deluje kot vmesnik
med računalniki in zunanjo opremo (na primer tiskalniki);

(d)

avtomatizirana spletna namestitev filtrov na spletiščih;

(e)

avtomatizirana spletna namestitev požarnih zidov.

Točka (3) Priloge II k Direktivi 2006/112/ES:
(a)

dostop do ali prenos namiznih tem;

(b)

dostop do ali prenos fotografskih ali slikovnih podob ali ohranjevalnikov
zaslona;

(c)

digitalizirana vsebina knjig in drugih elektronskih publikacij;

(d)

naročnina na spletne časopise in revije;

(e)

spletni dnevniki in statistike spletišč;

(f)

spletne novice, prometna obvestila in vremenske napovedi;

(g)

spletni podatki, ki jih programska oprema avtomatično ustvari na osnovi
določenega vnosa kupca, kot na primer pravni ali finančni podatki (zlasti
stalno posodobljeni podatki o stanju na borzi);

(h)

nudenje oglasnega prostora, vključno z oglasi s pasico na spletiščih in
spletnih straneh;

(i)

uporaba iskalnikov in internetnih imenikov.

Točka (4) Priloge II k Direktivi 2006/112/ES:
(a)

dostop do ali prenos glasbe na računalnike in mobilne telefone;

(b)

dostop do ali prenos „jinglov“, odlomkov, melodij zvonjenja ali drugih
zvokov;

(c)

dostop do ali prenos filmov;

(d)

prenos iger na računalnike in mobilne telefone;

(e)

dostop do avtomatiziranih spletnih iger, ki so odvisne od interneta ali
podobnih elektronskih omrežij, kjer so igralci na različnih geografskih
lokacijah.
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(5)

(f)

sprejemanje radijskih ali televizijskih programov, ki se distribuirajo prek
radijskega ali televizijskega omrežja, interneta ali podobnega elektronskega
omrežja za poslušanje ali gledanje programov v trenutku, ki ga izbere
uporabnik, in na individualno zahtevo uporabnika na podlagi kataloga
programov, ki jih je izbral ponudnik medijskih storitev, kot je TV ali video na
zahtevo;

(g)

sprejemanje radijskih ali televizijskih programov, ki se distribuirajo prek
interneta ali podobnega elektronskega omrežja (pretakanje IP), razen če se
oddajajo sočasno s prenosom ali ponovnim prenosom teh programov prek
radijskega in televizijskega omrežja;

(h)

zagotavljanje avdio in avdiovizualne vsebine prek komunikacijskih omrežij, ki
ni del ponudbe ponudnika medijskih storitev in zanjo ni uredniško odgovoren;

(i)

nadaljnje zagotavljanje avdio in avdiovizualne produkcije ponudnika
medijskih storitev prek komunikacijskih omrežij, ki ga ne izvaja ponudnik
medijskih storitev.

Točka (5) Priloge II k Direktivi 2006/112/ES:
(a)

avtomatizirano učenje na daljavo, ki je odvisno od interneta ali podobnega
elektronskega omrežja in katerega ponudba zahteva omejeno človeško
posredovanje, ali nikakršnega, vključno z virtualnimi učilnicami, razen kjer se
internet ali podobno elektronsko omrežje uporablja le kot orodje za
komunikacijo med učiteljem in učencem;

(b)

delovni zvezki, ki jih učenci izpolnijo na spletu in so ocenjeni avtomatično,
brez človeškega posredovanja.

Člen 9a
1.
Če se elektronsko opravljene storitve opravljajo prek telekomunikacijskega omrežja,
vmesnika ali portala, na primer tržnice za aplikacije, se za namene uporabe člena 28
Direktive 2006/112/ES domneva, da davčni zavezanec, ki sodeluje pri opravljanju teh
storitev, deluje v svojem imenu, vendar za račun ponudnika teh storitev, razen če ta davčni
zavezanec ponudnika ni izrecno navedel kot izvajalca storitev in je to razvidno iz
pogodbenih dogovorov med strankami.
Da se šteje, da je davčni zavezanec izrecno navedel ponudnika elektronsko opravljenih
storitev kot izvajalca teh storitev, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
(a)

vsak davčni zavezanec, ki sodeluje pri opravljanju elektronsko opravljenih storitev,
mora izdati ali dati na voljo račun, v katerem so navedene te storitve in njihov
izvajalec;

(b)

v računu ali potrdilu, ki sta bila izdana ali dana na voljo prejemniku, morajo biti
navedene elektronsko opravljene storitve in njihov izvajalec.
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Davčnemu zavezancu, ki v zvezi z opravljanjem elektronsko opravljenih storitev odobri
zaračunavanje stroškov prejemniku ali odobri opravljanje storitev oziroma določi splošne
pogoje in podrobnosti dobave, ni dovoljeno izrecno navesti druge osebe kot ponudnika
navedenih storitev.
2.
Odstavek 1 se uporablja tudi, če se telefonske storitve prek interneta, vključno z
videotelefonijo prek internetnega protokola (VoIP), opravljajo prek telekomunikacijskega
omrežja, vmesnika ali portala, na primer tržnice za aplikacije, in pod enakimi pogoji, kot
so določeni v navedenem odstavku.
3.
Ta člen se ne uporablja za davčne zavezance, ki opravljajo samo obdelavo plačil v
zvezi z elektronsko opravljenimi storitvami ali telefonskimi storitvami prek interneta,
vključno z videotelefonijo prek internetnega protokola (VoIP), in ki ne sodelujejo pri
njihovem izvajanju.

Člen 13a
Kraj sedeža pravne osebe, ki ni davčni zavezanec, iz prvega pododstavka člena 56(2) ter
členov 58 in 59 Direktive 2006/112/ES je:
(a)

kraj, kjer se opravljajo dejavnosti njene glavne uprave, ali

(b)

kraj, v katerem ima katero koli drugo poslovno enoto z dovolj stalnimi zmogljivostmi
in ustrezno strukturo glede človeških in tehničnih virov, da lahko storitve, ki se zanjo
opravljajo, prejema in uporablja za lastne potrebe.

Člen 18(2)
2.
Razen če razpolaga z nasprotnimi informacijami, lahko izvajalec šteje, da prejemnik
s sedežem v Skupnosti nima statusa davčnega zavezanca, če lahko dokaže, da mu zadevni
prejemnik ni sporočil osebne identifikacijske številke DDV.
Izvajalec telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ali elektronsko opravljenih
storitev lahko prejemnika, ki ima sedež v Skupnosti, ne glede na nasprotne informacije
obravnava kot osebo, ki ni davčni zavezanec, dokler mu prejemnik ne sporoči svoje osebne
identifikacijske številke za DDV.

Člen 24
Kadar se storitve iz prvega pododstavka člena 56(2) ali členov 58 in 59 Direktive
2006/112/ES opravljajo za osebo, ki ni davčni zavezanec in ima sedež v več kot eni državi
ali ima stalni naslov v eni in običajno prebivališče v drugi državi, ima prednost:
(a)

v primeru pravne osebe, ki ni davčni zavezanec, kraj iz točke (a) člena 13a te
uredbe, razen če so dokazi, da se storitev uporablja v kraju poslovne enote iz točke
(b) navedenega člena;

(b)

v primeru fizične osebe, kraj, v katerem navedena oseba običajno prebiva, razen če
so dokazi, da se storitev uporablja na njenem stalnem naslovu.
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Pododdelek 3a
Domneve glede kraja prejemnika storitev
Člen 24a
1.
Če izvajalec telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ali elektronsko
opravljenih storitev navedene storitve ponuja na določeni lokaciji, na primer v telefonski
govorilnici, na točki dostopa do brezžičnega interneta, v internetni kavarni, restavraciji
ali hotelski veži, prejemnik pa mora biti na tej lokaciji fizično prisoten, da bi ta izvajalec
zanj lahko opravil zadevno storitev, se za namene uporabe členov 44, 58 in 59a Direktive
2006/112/ES domneva, da ima prejemnik sedež, stalni naslov ali običajno prebivališče v
kraju, v katerem je ta lokacija, in da se storitev tam tudi dejansko uporablja in uživa.
2.
Če je lokacija iz odstavka 1 tega člena na krovu plovila, zrakoplova ali na vlaku, ki
prevaža potnike v Skupnosti v skladu s členoma 37 in 57 Direktive 2006/112/ES, se za
državo, v kateri je ta kraj, šteje država, v kateri se je prevoz potnikov začel.

Člen 24b
Za namene uporabe člena 58 Direktive 2006/112/ES in kadar se telekomunikacijske
storitve, storitve oddajanja ali elektronsko opravljene storitve opravljajo za osebo, ki ni
davčni zavezanec:
(a)

prek njenega fiksnega omrežja, se domneva, da ima prejemnik sedež, stalni naslov
ali običajno prebivališče v kraju, v katerem je nameščeno fiksno omrežje;

(b)

prek mobilnih omrežij, se domneva, da ima prejemnik sedež, stalni naslov ali
običajno prebivališče v državi, identificirani z mobilno oznako države na kartici
SIM, ki se uporablja za prejemanje navedenih storitev;

(c)

ter je zanje potrebna dekodirna ali druga podobna naprava ali kartica za gledanje
in se fiksno omrežje ne uporablja, se domneva, da ima prejemnik sedež, stalni naslov
ali običajno prebivališče v kraju, v katerem se nahaja dekodirna ali druga podobna
naprava, če ta kraj ni znan, pa v kraju, v katerega je bila kartica za gledanje
poslana v uporabo;

(d)

v okoliščinah, ki niso navedene v členih 24a in v točkah (a), (b) in (c) tega člena, se
domneva, da ima prejemnik sedež, stalni naslov ali običajno prebivališče v kraju, ki
ga kot takšnega določi izvajalec na podlagi dveh nenasprotujočih si dokazov iz
člena 24f te uredbe.
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Pododdelek 3b
Izpodbojnost domnev
Člen 24d
1.
Izvajalec storitve, navedene v členu 58 Direktive 2006/112/ES, lahko izpodbije
domnevo iz člena 24a ali iz točke (a), (b) ali (c) člena 24b te uredbe, na podlagi treh
nenasprotujočih si dokazov, iz katerih je razvidno, da ima prejemnik sedež, stalni naslov
ali običajno prebivališče drugje.
2.
Davčni organ lahko izpodbije domneve iz členov 24a, 24b ali 24c, če obstajajo znaki
nepravilnega ravnanja ali zlorabe s strani izvajalca.

Pododdelek 3c
Dokazi za ugotavljanje kraja prejemnika storitve in izpodbojnost domnev
Člen 24f
Za uveljavitev pravil iz člena 58 Direktive 2006/112/ES in izpolnitev zahtev iz točke (d)
člena 24b ali člena 24d(1) te uredbe se kot dokazi uporabljajo predvsem:
(a)

prejemnikov naslov za izstavitev računov;

(b)

naslov internetnega protokola (IP) naprave, ki jo uporablja prejemnik, ali katera
koli metoda za geolokacijo;

(c)

bančni podatki, na primer kraj, v katerem je odprt bančni račun, ki se uporablja za
plačevanje, ali prejemnikov naslov za izstavitev računov, ki ga hrani banka;

(d)

mobilna oznaka države (MCC) mednarodne identitete mobilnega naročnika (IMSI),
ki je shranjena na kartici z modulom za identiteto naročnika (SIM), ki jo uporablja
prejemnik;

(e)

kraj prejemnikovega fiksnega omrežja, prek katerega se zanj opravlja storitev;

(f)

druge poslovno pomembne informacije.

Člen 31c
Pri določanju kraja opravljanja telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ali
elektronsko opravljenih storitev, ki jih davčni zavezanec, ki deluje v svojem imenu,
zagotavlja skupaj z nastanitvijo v hotelskem sektorju ali sektorjih s podobno funkcijo, kot
so počitniški tabori ali prostori, urejeni za uporabo kot prostori za taborjenje, se šteje, da
se navedene storitve opravljajo na teh lokacijah.
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Člen 33a
Dobava vstopnic za vstop na kulturne, umetniške, športne, znanstvene, izobraževalne,
razvedrilne ali podobne prireditve, ki jo posrednik opravlja v svojem imenu, vendar za
račun organizatorja, ali davčni zavezanec, ki ni organizator in deluje za svoj račun, je
zajeta s členom 53 in členom 54(1) Direktive 2006/112/ES.

13.3. Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1042/2013
Člen 2
Za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ali
elektronsko opravljene storitve, ki jih opravlja izvajalec, ki ima sedež v Skupnosti, za
osebo, ki ni davčni zavezanec in ima sedež, stalni naslov ali običajno prebivališče v
Skupnosti, velja naslednje:
(a)

pri določanju kraja opravljanja plačljivih storitev, ki so bile izvedene pred
1. januarjem 2015, se upošteva kraj sedeža izvajalca, kot je določeno v členu 45
Direktive 2006/112/ES, ne glede na to, kdaj je opravljanje ali neprekinjeno
opravljanje teh storitev zaključeno;

(b)

pri določanju kraja opravljanja plačljivih storitev, ki so bile izvedene 1. januarja
2015 ali po tem datumu, se upošteva kraj sedeža izvajalca ali njegov stalni naslov
ali naslov običajnega prebivališča, ne glede na začetek opravljanja ali
neprekinjenega opravljanja teh storitev;

(c)

če je bila plačljiva storitev izvedena pred 1. januarjem 2015 v državi članici, kjer
ima izvajalec sedež, po tem datumu ni mogoče zaračunati nobenega davka za isto
plačljivo storitev v državi članici prejemnika.
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