Obračun DDV od storitev zbiranja odpadne embalaže
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Davčni zavezanec navaja, da je dejavnost družbe za ravnanje z odpadno embalažo zagotavljanje predpisanega ravnanja z odpadno embalažo za zavezance iz Uredbe o ravnanju z odpadno embalažo – uredba (Uradni list RS, št. 84/06).

Družba in posamezen zavezanec se s pogodbo dogovorita o prenosu obveznosti iz uredbe z zavezanca na družbo, družba pa za to zavezancu zaračunava stroške, ki jih ima z izpolnjevanjem teh obveznosti. 

Velika večina stroškov, ki jih ima družba z izpolnjevanjem prevzetih obveznosti je torej vezanih na storitve:
	zbiranja odpadkov,

odvoz odpadkov,
obdelave odpadkov, ki zajema odstranjevanje in predelavo pri tem, da se v predelavo uvrščajo tudi postopki oziroma storitve priprave odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje snovi v odpadkih.
Storitev, ki so nujne za izpolnjevanje prevzetih obveznosti in dosego teh ciljev, družba ne opravlja sama, temveč poišče ponudnike storitev na trgu. Vse storitve morajo biti opravljene v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08). 

Navedene storitve zagotavljajo ponudniki, ki so v skladu z uredbo o ravnanju z odpadki vpisani v ustrezne evidence oziroma končni uporabniki, ki jim predmetna uredba to nalaga.

Davčnega zavezanca zanima po kakšni stopnji DDV so obdavčene storitve zbiranja in odvoza odpadne embalaže ter ali je možna uporaba mehanizma obrnjene davčne obveznosti.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

Glavna storitev družbe za ravnanje z odpadno embalažo je zbiranje odpadne embalaže (tiste, ki je komunalni odpadek in tiste, ki ni). Vsi navedeni stroški (ki so vključeni v enotno ceno) so tako tesno povezani z glavno storitvijo, da dejansko sestavljajo nedeljivo transakcijo, katere razdelitev, ni smiselna. Zbiranje in odvoz odpadkov (tudi zbiranje odpadkov za recikliranje), ki jih opravlja družba, so storitve iz šifre SKD 38.110, od katerih se obračunava in plačuje DDV po stopnji 8,5 %. 

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09 in 27/10) v 59. členu določa, da se med storitve javne higiene iz 16. točke Priloge I k ZDDV-1 uvrščajo: 
	ravnanje z odplakami pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: E/37.00;

zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi pod šiframa standardne klasifikacije dejavnosti: E/38.1 in E/38.2;
čiščenje cest in drugo čiščenje pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/81.29.
Po Standardni klasifikaciji dejavnosti zajema SKD E/38.110 zbiranje nenevarnih odpadkov v gospodinjstvih, komunalnih, industrijskih in drugih odpadkov s pomočjo košev, kontejnerjev, vreč za smeti ipd. zbiranje odpadkov za recikliranje. Sem pa ne spada trgovina (odkup in prodaja) z odpadki na debelo, vključno z zbiranjem, razvrščanjem, pakiranjem itd., vendar brez pravega procesa preoblikovanja (spada pod SKD 46.770).

SKD E/38.2 zajema odstranjevanje odpadkov in ravnanje z njimi, tako nenevarnih kot nevarnih. Sem spada obdelava in odstranjevanje kužnih živali in drugih kontaminiranih odpadkov, obdelava in odstranjevanje nizkoradioaktivnih odpadkov iz bolnišnic itd., deponiranje, odstranjevanje odpadkov z zakopavanjem ali podoranjem, sežiganjem smeti, odstranjevanje dotrajanih izdelkov, npr. hladilnikov. 

Iz pojasnila Statističnega urada RS, ki je pristojen za razlago Standardne klasifikacije dejavnosti, izhaja, da so ostanki in odpadki, primerni za nadaljnjo predelavo, v SKD 2008 razvrščeni v skupino 38.1 (Odpadki; zbiranje in odvoz odpadkov), tako gospodinjski, komunalni kot tudi industrijski. Slednji so se v prejšnjih verzijah SKD razvrščali v proizvodno dejavnost, kjer so nastali. Ostanki in odpadki, reciklirani v sekundarno surovino, to je v obliko, primerno kot vhodni material za industrijsko predelavo, se razvrščajo v 38.3 (Reciklaža; sekundarne surovine). 

Storitve javne higiene torej zajemajo zbiranje in odvoz odpadkov v gospodinjstvih, komunalnih, industrijskih in drugih odpadkov, kjer je zajeto tudi zbiranje odpadkov za recikliranje. 

Iz tretjega člena Uredbe o ravnanju z odpadki izhaja, da je odpadek odpadek v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja in je uvrščen v eno od skupin odpadkov, določenih v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. 

V skladu z uredbo je ravnanje z odpadki zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorovanjem teh postopkov in nadzorom odlagališč po zaprtju. Obdelava odpadkov je predelava ali odstranjevanje odpadkov v skladu s to uredbo. Odstranjevanje odpadkov so postopki, določeni v prilogi 6, ki je sestavni del navedene uredbe, in vsi drugi postopki priprave za odstranjevanje odpadkov, katerih ni mogoče predelati. Zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, ki jih njihovi imetniki oddajajo ali prepuščajo, njihovo razvrščanje ter predhodno skladiščenje pred prevozom zaradi oddaje v obdelavo. 

Trgovec je v uredbi opredeljen kot oseba, ki kot dejavnost kupuje odpadke od drugih imetnikov odpadkov in jih nato brez razvrščanja ali predhodnega skladiščenja zaradi zagotavljanja njihove obdelave prodaja. Za trgovca se šteje tudi oseba, ki kupljene odpadke prevzame, tako da postane njihov imetnik. 

V 14. členu Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06) je določeno, da mora končni uporabnik odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, zbirati, hraniti in oddajati v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

V 15. členu te uredbe pa je določeno, da je odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, prepovedano prepuščati ali oddajati izvajalcu javne službe kot mešani komunalni odpadek ali kot ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov. 

Na podlagi 19. člena iste uredbe mora izvajalec javne službe oddati odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, družbi za ravnanje z odpadno embalažo brezplačno in brez zahteve za plačilo zaradi njene morebitne vrednosti ali vrednosti posameznih vrst embalažnega materiala v odpadni embalaži, ki nastanejo pri njeni ponovni uporabi ali predelavi. Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora prevzeti odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, od izvajalca javne službe brezplačno ne glede na morebitne stroške, ki nastanejo pri nadaljnji predelavi ali odstranjevanju prevzete odpadne embalaže. 

Iz priložene dokumentacije je razvidno, da družba za ravnanje z odpadno embalažo namesto podjetij, ki razpolagajo z odpadno embalažo in ki so dolžna zagotavljati njeno redno prevzemanje od izvajalcev javne komunalne službe ter v zvezi s tem poravnavati nastale stroške, skrbi za prevzem odpadne embalaže ter zbiranje in ravnanje z odpadno embalažo (preko komunalnih podjetij ali drugih pooblaščenih predelovalcev). Komunalna podjetja opravljene storitve prevzema, zbiranja in ravnanja z odpadno embalažo zaračunavajo družbi za ravnanje z odpadno embalažo, slednja pa nastale stroške kot embalažnino zaračuna svojim naročnikom (podjetjem, ki razpolagajo z odpadno embalažo).

Na podlagi uredbe mora izvajalec javne službe oddati odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, družbi za ravnanje z odpadno embalažo brezplačno, kar pomeni, da ne moremo govoriti o trgovini z odpadki.

Glavna storitev družbe za ravnanje z odpadno embalažo je zbiranje odpadne embalaže (tiste, ki je komunalni odpadek in tiste, ki ni). Vsi navedeni stroški (ki so vključeni v enotno ceno) so tako tesno povezani z glavno storitvijo, da dejansko sestavljajo nedeljivo transakcijo, katere razdelitev, ni smiselna. Zbiranje in odvoz odpadkov (tudi zbiranje odpadkov za recikliranje), so storitve iz šifre SKD 38.110, od katerih se obračunava in plačuje DDV po stopnji 8,5 %. 

V zvezi z uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti je v primerih dobav odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a treba upoštevati predvsem naslednje predpostavke:
	opravljena mora biti dobava blaga (odpadkov, ostankov, rabljenega materiala) za plačilo in dobava mora biti opravljena med dvema davčnima zavezancema, identificiranima za namene DDV v Sloveniji;

tudi storitve predelave morajo biti opravljene med dvema davčnima zavezancema, identificiranima za namene DDV;
	storitvi odvoza in zbiranja odpadkov nista zajeti v Prilogi III a k ZDDV-1, zato se v zvezi s tema storitvama mehanizem obrnjene davčne obveznosti ne uporablja. V teh primerih namreč davčni zavezanec običajno ne opravi dobave blaga za plačilo, temveč sam plača storitev odvoza ali zbiranja odpadkov, ki mu jo opravi drug davčni zavezanec; 

po predelavi odpadka in njegovi nadaljnji prodaji se mehanizem obrnjene davčne obveznosti uporabi le v primeru, če ima predelani material, ki se ga naprej dobavi, še vedno klasifikacijsko številko odpadka;
nadaljnja dobava novih izdelkov iz sekundarnih surovin se ne uvršča med dobave, za katere se uporablja mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76. a člena ZDDV-1;
dobava polizdelkov od predelave, izdelave ali taljenja železnih in neželeznih kovin iz točke (1) Priloge III a se nanaša le na železne in neželezne kovine (ne pa npr. na polizdelke od predelave plastike, stekla,…).
Mehanizem obrnjene davčne obveznosti se torej uporabi le v primeru, ko je opravljena dobava blaga (odpadkov, ostankov, rabljenega materiala) za plačilo in dobava mora biti opravljena med dvema davčnima zavezancema, identificiranima za namene DDV v Sloveniji. Za storitve odvoza in zbiranja odpadkov se mehanizem obrnjene davčne obveznosti ne uporablja, saj davčni zavezanec ne opravi dobave blaga za plačilo, temveč sam plača storitev odvoza ali zbiranja odpadkov, ki mu jo opravi drug davčni zavezanec. 


