
Sistem VEM za uvoz omogoča pobiranje, prijavo in plačilo DDV 

elektronskim vmesnikom, ki uvoženo blago na daljavo prodajajo 

kupcem v EU. Sistem VEM za uvoz poenostavlja postopek tudi 

za kupca, ki mu je davek zaračunan ob nakupu, in se ne sooča 

z nepredvidenimi dajatvami ob dostavi blaga. Če elektronski 

vmesnik ni registriran za uporabo sistema VEM za uvoz, mora 

kupec plačati DDV in stroške carinskega posredovanja, ki ga 

obračuna prevoznik, ko je blago uvoženo v EU. 

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

Ko elektronski vmesnik prodajalcu omogoča prodajo uvo-

ženega blaga na daljavo in je blago:

 odposlano ali se prevaža iz držav zunaj EU v času prodaje;

 odposlano ali se prevaža v pošiljkah v vrednosti, ki ne 

presega 150 EUR;

 ni trošarinsko blago (običajno je to alkohol ali tobačni 

izdelki).

Velja, da elektronski vmesnik omogoča prodajo uvoženega 

blaga na daljavo, če ta omogoča kupcu in prodajalcu sklenitev 

pogodbe prek elektronskega vmesnika in je končni rezultat 

prodaja blaga kupcu.

 Kdaj je elektronski vmesnik 
dolžan plačati DDV na prodajo 
uvoženega blaga na daljavo?

VSE, KAR MORATE VEDETI O 
SISTEMU VEM ZA UVOZ
Informacije za elektronske vmesnike, ki omogočajo prodajo

S 1. julijem 2021 ne bo več veljala oprostitev plačila davka 

na dodano vrednost (DDV) za uvoz blaga v EU v vrednosti, 

ki ne presega 22 EUR. Tako bo treba za vse blago, uvoženo 

v EU, plačati DDV. Če prodajo blaga kupcem v EU omogoča 

elektronski vmesnik, se kot prodajalec pojmuje elektronski 

vmesnik in je zato načeloma ta dolžan plačati DDV.

Sistem „vse na enem mestu“ (VEM) za uvoz je bil vzpostav-

ljen za omogočanje lažje in poenostavljene prijave in plačila 

DDV za prodajo uvoženega blaga na daljavo v vrednosti, ki 

ne presega 150 EUR.

Kaj se spreminja s 1. julijem 2021?

SISTEM VEM ZA UVOZ 
OMOGOČA ZBIRANJE, 
PRIJAVO IN PLAČILO DDV

E-trgovanje je zdaj enostavnejše

Nova  
pravila o DDV, 
usmerjena v  
prihodnost
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Prodaja uvoženega blaga na 
daljavo, pri čemer je blago uvoženo 
iz tretjih držav ali tretjih ozemelj, 
se nanaša na dobave blaga, ki ga 
odpošlje ali prevaža dobavitelj/
prodajalec, ali nekdo za dobavitelja/
prodajalca, vključno takrat, ko 
dobavitelj posredno sodeluje pri 
prevozu in pošiljanju tega blaga in je 
prejemnik v državi članici.

Elektronski vmesnik je treba 
razumeti v širšem smislu kot pojem, 
ki omogoča, da dva neodvisna sis-
tema ali sistem in končni uporabnik 
komunicirata ob pomoči naprave 
ali programa. Elektronski vmesnik bi 
lahko vključeval spletno mesto, portal, 
prehod, trg, aplikacijski programski 
vmesnik (API) itd.

Posrednik je davčni zavezanec 
s sedežem v EU. Ta oseba mora 

izpolnjevati obveznosti sistema 
VEM za uvoz, vključno s prijavo in 
plačilom DDV pri prodaji uvoženega 
blaga na daljavo. Ta posrednik bo 
prejel identifikacijsko številko za DDV 
za sistem VEM za uvoz za vsakega 
davčnega zavezanca, za katerega je 
imenovan za posrednika.

Davčni zavezanci, ki nimajo sedeža 
v EU, morajo imenovati posrednika, 
da lahko uporabljajo sistem VEM za 
uvoz. Drugi davčni zavezanci lahko 
imenujejo posrednika, a to ni obvezno.

Države članice EU so Avstrija, 
Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, 
Danska, Estonija, Finska, Francija, 
Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, 
Litva, Luksemburg, Madžarska, 
Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, 
Portugalska, Romunija, Slovaška, 
Slovenija, Španija in Švedska. 

Slovarček

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

Elektronski vmesniki, ki so registrirani za uporabo sistema VEM 

za uvoz, bodo namesto dejanskega prodajalca plačali DDV na 

prodajo kupcu v državi članici EU. Upošteva se stopnja DDV 

države članice, kamor bo blago dobavljeno. Informacije o sto-

pnjah DDV v EU so na voljo tako na spletnem mestu Evropske 

komisije1 kot na spletnih mestih davčnih uprav držav članic.

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

 Kako deluje sistem VEM  
za uvoz?

 Kako se elektronski vmesnik 
registrira za uporabo 
sistema VEM za uvoz? 

Elektronski vmesnik se lahko registrira na portalu sistema 

VEM za uvoz v kateri koli državi članici EU od 1. aprila 2021 

dalje. Če elektronski vmesnik nima sedeža v EU, bo moral 

imenovati posrednika s sedežem v EU, da bo izpolnjeval 

obveznosti v zvezi s plačilom DDV v sistemu VEM za uvoz.

Registracija za uporabo sistema VEM za uvoz velja za vse 

prodaje uvoženega blaga na daljavo kupcem v EU.

 prikazati znesek DDV, ki ga mora kupec plačati v EU, 

najkasneje takrat, ko je postopek naročanja zaključen;

 zagotoviti, da se od kupca pri dobavi pobere DDV na vse 

upravičeno blago, katerega končna namembna država 

je država članica EU;

 v največjem možnem obsegu na računu prikazati ceno 

v EUR, ki jo plača kupec;

 predložiti mesečni obračun DDV v elektronski obliki prek 

portala sistema VEM za uvoz v državi članici, kjer je ele-

ktronski vmesnik registriran v sistem VEM za uvoz;

 Kaj mora elektronski vmesnik, 
ki uporablja sistem VEM za 
uvoz, narediti?

 opraviti mesečno plačilo DDV, v skladu s prijavljenim 

DDV v obračunu DDV v državi članici, kjer je elektronski 

vmesnik registriran v sistem VEM za uvoz;

 deset (10) let hraniti evidence vseh upravičenih prodaj 

blaga v okviru sistema VEM za uvoz, ki ga je omogočil 

elektronski vmesnik;

 sodelovati z dejanskim prodajalcem blaga, da se zagotovi, 

da se podatki, ki jih je treba predložiti za carinjenje v EU, 

vključno z identifikacijsko številko za DDV za uporabo 

sistema VEM za uvoz, posredujejo carinskemu organu 

EU, kjer je blago uvoženo.

Elektronskemu vmesniku ni treba pobrati in/ali pri-

javiti DDV pri prodaji uvoženega blaga na daljavo 

v naslednjih okoliščinah:

 Dejanski prodajalec istemu kupcu proda več 

kosov blaga in je to blago poslano v eni pošiljki, 

katere vrednost presega 150 EUR. To blago bo 

obdavčeno ob uvozu v državo članico EU.

VELJAJO  
NEKATERE IZJEME


