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1. POSEBNA UREDITEV ZA MEDNARODNI PREVOZ 

POTNIKOV V CESTNEM PROMETU 

 

Tuji prevozniki, ki opravljajo storitve mednarodnega 

občasnega cestnega prevoza potnikov, bodo lahko s 1. 

aprilom 2015 lahko začeli uporabljati posebno ureditev, ki 

poenostavlja administrativne postopke pri identifikaciji za 

namene DDV ter obveznosti glede predložitve obračuna 

DDV. To posebno ureditev bodo lahko uporabljali davčni 

zavezanci, ki v Sloveniji nimajo sedeža podjetja ali 

poslovne enote. Tuji davčni zavezanec bo moral 

uporabljati ta način najmanj eno davčno obdobje, ki je 

koledarsko leto, vendar ne bo imel pravice uveljavljati 

vstopni DDV na nakupe v Sloveniji.  

V določenem koledarskem letu se lahko uporablja posebno 

ali splošno ureditev, saj se posebna in splošna ureditev 

med seboj izključujeta.  

 

Postopek pridobitve DDV številke in identifikacijske 

številke za DDV 

Davčni zavezanec, ki ima namen opraviti prevoz potnikov 

preko ozemlja Slovenije Finančni upravi Republike  

 

 

 

 

 

 

Slovenije (v nadaljevanju FURS) v elektronski obliki predloži 

zahtevek za izdajo davčne številke in zahtevek za izdajo 

identifikacijske številke za DDV. Za pridobitev 

identifikacijske številke za DDV mora tuji davčni zavezanec 

navesti: 

 naziv podjetja, 

 naslov podjetja, 

 elektronski naslov, 

 transakcijski račun (BIC, IBAN), 

 identifikacijsko številko za DDV v državi 

sedeža ali izpis sodnega / poslovnega registra, 

ki dokazuje, da opravlja dejavnost v državi, 

 izjava, da ne opravlja transakcij znotraj Unije 

ali drugih dobav blaga in storitev, ki so 

predmet obdavčitve v Sloveniji, za katere bi se 

moral identificirati za namene DDV, 

 ime, priimek, naslov ter datum rojstva 

odgovorne osebe podjetja, 

 fotokopijo osebnega dokumenta odgovorne 

osebe podjetja. 

 

Ob prejemu zahtevka davčni organ izda potrdilo o 

prejemu zahtevka, s katerim lahko tuji davčni zavezanec 

opravi prevoz, čeprav še ni pridobil identifikacijske številke 

za DDV. Identifikacijsko številko za DDV prejme tuji davčni 

zavezanec najkasneje v 8 dneh od dneva, ko je bil popolni 

zahtevek sprejet s strani FURS. Najkasneje v 8 dneh pa 

mora zavezanec sporočiti davčnemu organu kakršnokoli 

spremembo podatkov, ki so navedeni v zahtevku. Davčni 

zavezanec mora pri opravljanju občasnega prevoza v 

Sloveniji to potrdilo ali kopijo potrdila o identifikaciji za 

namene DDV stalno imeti v vozilu na vidnem mestu.  

 

Davčni zavezanci lahko zahtevek za pridobitev številke 

in/ali identifikacijske številke za DDV predložijo od 1. 

marca 2015 dalje. 

 

Posebna ureditev za tuje avtobuse / Dohodnina 2015 

 

Radi vam svetujemo po tel: (040) 509 499 
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Obračun DDV 

Nova posebna ureditev poenostavlja postopek oddaje 

obračuna DDV tako, da bodo uporabniki napoved za 

obračun DDV oddajali enkrat letno po elektronski poti 

(obrazec DDV-O-OP), vendar ne bodo imeli pravice do 

odbitka vstopnega DDV na nakupe v Sloveniji (gorivo, 

cestnine). V tem obračunu morajo biti zajeti vsi prevozi, ki 

so bili v koledarskem letu opravljeni čez ozemlje Slovenije. 

 

 

 

 

Davčni zavezanec mora voditi tudi evidenco v elektronski 

obliki (Excel), ki vam jo lahko posredujemo, in vključuje: 

 o posamezni vožnji, 

 registrski številki prevoznega sredstva, 

 številu potnikov, 

 datumu opravljene storitve, 

 vrednosti opravljene storitve in  

 o znesku DDV.  

Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti 

posebni obračun DDV do 31. januarja tekočega leta za 

preteklo koledarsko leto.  

 

Primer: 

Če se tuji prevoznik potnikov registrira v Sloveniji za 

namene DDV po posebni ureditvi z dnem 10.5.2015, 

potem mora sestaviti posebni obračun DDV za 

obdobje maj 2015 do december 2015. Obračun mora 

oddati do 31. januarja 2016. 

 

V primeru, da prevoznik preneha uporabljati posebno 

ureditev sredi koledarskega leta, se davčno obdobje konča 

na dan prenehanja uporabe posebne ureditve, davčni 

zavezanec pa mora obračun DDV predložiti v 30 dneh po 

prenehanju.  

 

Primer: 

Tuji prevoznik, ki že opravlja posebno ureditev 

mednarodnega cestnega prevoza potnikov in bi jo 

zaradi opustitve dejavnosti prenehal uporabljati že 

med letom, torej 20.8.2015, bo moral obračun DDV 

predložiti do 20.9.2015 z obrazcem DDV-O-OP.  

Če bi ponovno začel opravljati prevozno dejavnost in 

bi želel ponovno uporabljati posebno ureditev bi 

moral počakati na novo koledarsko leto, torej 2016. 

 

Davčni zavezanec lahko tudi izgubi pravico do posebne 

ureditve v primeru da: 

 

 ne predloži posebnega obračuna DDV oz. ne 

plača DDV od storitev v predpisanem roku 

oziroma na predpisan način,  

 ne predloži zahtevka za izdajo identifikacijske 

številke za DDV na predpisan način ali 

zahtevek ne vsebuje predpisanih podatkov,  

 ne sporoči spremembe podatkov ali  

 ne obvesti davčnega organa o predvidenem 

opravljanju prevoza.  

Izključitev iz posebne ureditve davčni organ sporoči na 

zavezančev elektronski naslov.  

2. NOVA DOHODNINSKA LESTVICA IN OLAJŠAVE PRI 

ODMERI DOHODNINE ZA LETO 2015 

 

Stopnje dohodnine za koledarsko leto 2015 so sledeče: 

 

v primeru neto letne 
davčne osnove (v EUR) 

znaša dohodnina (v EUR) 

nad do   

  8.021,34   16% 

8.021,34   18.960,28     1.283,41 + 27% nad 8.021,34 

18.960,28   70.907,20    4.236,92  + 41% nad 18.960,28 

70.907,20     25.535,16 + 50% nad 70.907,20  

 

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz 

zaposlitve za obdobje 2015 se uporabijo naslednje stopnje 

dohodnine ter lestvica, izkazana na mesečnem nivoju: 

 

v primeru neto mesečne 
davčne osnove (v EUR) 

znaša dohodnina (v EUR) 

nad do   

  668,44   16% 

668,44 1.580,02 106,95    + 27% nad 668,44 

1.580,02 5.908,93 353,08    + 41% nad 1.580,02 

5.908,93   2.127,93 + 50% nad 5.908,93  

 

 

 

3. DAVČNE OLAJŠAVE 

3.1. SPLOŠNA OLAJŠAVA 

Višina skupne splošne olajšave se določi na podlagi višine 

skupnega dohodka v letu 2015: 

v primeru skupnega letnega dohodka 
(v EUR) 

znaša splošna olajšava (v EUR) 

nad do   

  10.866,37   6.519,82   

10.866,37   12.570,89   4.418,64   

12.570,89     3.302,70 

Radi vam svetujemo po tel: (040) 509 499 
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Glede izračuna akontacije dohodnine od mesečnega 

dohodka iz delovnega razmerja, velja naslednje: 

v primeru skupnega mesečnega 
dohodka (v EUR) 

znaša splošna oljašava (v EUR) 

nad do   

  905,53  543,32 

905,53 1.047,57 368,22 

1.047,57   275,22 

 

Če delojemalec izrazi pisno željo, da se povečana splošna 

osnova ne upošteva pri izračunu akontacije dohodnine iz 

delovnega razmerja, znaša mesečna olajšava 275,22 EUR. 

 

3.2. OSEBNE OLAJŠAVE 
 namen letna olajšava (v EUR) mesečna olajšava (v EUR) 

invalid s 100% 17.658,84   1.471,57   

telesno okvaro 

 

3.3. POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA 

Posebna olajšava za rezidente, ki se izobražujejo in imajo 

status dijaka oziroma študenta, znaša 2.477,03 EUR letno, 

oljašava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 

znaša do 2.819,09 EUR letno oziroma največ 5,844% letne 

bruto plače. 

 

3.4 POSEBNA OLAJŠAVA ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE 

ČLANE 
namen letna olajšava 

(v EUR) 
mesečna olajšava  
(v EUR) 

  

za 1. vzdrževanega otoka 2.436,92   203,08 

za vzdrževanega otroka, ki 8.830,00   735,83   

potrebuje posebno nego   

 in varstvo     

za 2. vzdrževanega otroka 2.649,24 220,77 

za 3. vzdrževanega otroka 4.418,54 368,21 

za 4. vzdrževanega otroka 6.187,85 515,65 

za 5. vzdrževanega otroka 7.957,14 663,09 

za vsakega drugega vzdrževanega 2.436,92 203,08 

družinskega člana     

 

 

 

 

 
 

 

4. MINIMALNA PLAČA 2015 

 

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, 

opravljeno od 01.01.2015 dalje, znaša bruto 790,73 EUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktna oseba: 

 

Mateja Babič, LL.M. 

davčna svetovalka 

Tel.: (040) 509 499 

Fax: (04) 235 09 92 

E-Mail: mateja@taxslovenia.com 

www.TaxSlovenia.com 


