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Pojasnilo DURS, št. 4230-95/2010, 1. 4. 2010

Davčni zavezanec, ki se ukvarja s prevoznimi in logističnimi storitvami, organizira prevoz blaga s Poljske v Turčijo, pri čemer je blago ocarinjeno na Poljskem, prevoz blaga pa opravita dva podprevoznika. Najprej opravi prevoz blaga za naročnika, slovenskega davčnega zavezanca, podprevoznik s sedežem v Sloveniji, in sicer s Poljske v Slovenijo, nato pa za istega naročnika opravi prevoz blaga iz Slovenije v Turčijo davčni zavezanec s sedežem v Turčiji. Ob tem oba podprevoznika razpolagata z dokazili o izvozu blaga iz Skupnosti. V zvezi z navedenim davčni zavezanec sprašuje, kako je obdavčen prevoz blaga, ki ga opravi:
	slovenski davčni zavezanec za naročnika (davčnega zavezanca) s sedežem v Sloveniji, s Poljske v Slovenijo, pri čemer je blago izvozno ocarinjeno na Poljskem in podprevoznik razpolaga z dokazili o izvozu blaga,

davčni zavezanec s sedežem v Turčiji, za naročnika (davčnega zavezanca) s sedežem v Sloveniji, pri čemer je blago izvozno ocarinjeno na Poljskem in podprevoznik razpolaga z dokazili o izvozu blaga.
Davčni zavezanec še sprašuje, kako je obdavčen prevoz blaga, ki ga organizator prevoza blaga zaračuna naročniku (davčnemu zavezancu) s sedežem v Turčiji, in sicer za celotni opravljen prevoz blaga s Poljske v Turčijo (opravita ga dva različna podprevoznika) in kaj dejansko pomeni prevoz blaga, ki je neposredno povezan z izvozom blaga, ki je oproščen plačila DDV. Ali je to tudi prevoz blaga, ki ga opravi drugi prevoznik in je le del prevoza blaga, pri katerem blago dejansko zapusti ozemlje Skupnosti?

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Prevoz blaga, ki je neposredno povezan z izvozom, je oproščen plačila DDV. To velja tudi za prevoz blaga, ki je le del prevoza, povezanega z izvozom, če je ob začetku prevoza za blago uveden postopek izvoza in če prevoznik razpolaga z dokazili, da je blago dejansko zapustilo ozemlje EU.

Prevoz blaga s Poljske v Slovenijo in iz Slovenije v Turčijo, je lahko v skladu z določbo e) točke prvega odstavka 52. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 10/10) oproščen plačila DDV. V konkretnem primeru je namreč že ob začetku prevoza začet carinski postopek izvoza blaga (vložena carinska deklaracija), zato je mogoče oprostitev plačila DDV uveljaviti že za del prevoza blaga znotraj EU. 

Vendar pa poudarjamo, da mora davčni zavezanec v skladu z 82. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/2008, 123/08 in 105/09) za uveljavljanje te oprostitve razpolagati z ustreznim dokazilom, da je blago dejansko zapustilo ozemlje EU. To dokazilo pa je le potrdilo carinskega organa o iznosu blaga. 

Pojem »prevoz blaga, ki je neposredno povezan z izvozom blaga« iz e) točke 52. člena ZDDV-1 se torej nanaša na prevoz blaga, ki je neposredno povezan z izvozom blaga iz EU in vključuje tudi prevoz blaga pri katerem blago dejansko ne zapusti ozemlja EU (ampak blago odpelje z ozemlja EU drug davčni zavezanec), če je za blago, ki se prevaža, pred začetkom prevoza uveden carinski postopek izvoza blaga in če prevoznik razpolaga s potrdilom (overovitvijo) carinskega organa, da je blago dejansko zapustilo ozemlje EU.  



