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Povzetek

Davek na dodano vrednost predstavlja najpogostejšo obliko davka na porabo in se obračunava pri
dobavah blaga in opravljanju storitev za plačilo. Področje obdavčitve nepremičnin z davkom na
dodano vrednost obsega tako dobave nepremičnin kakor tudi opravljanje storitev, povezanih z
nepremičninami.
Obdavčitev prometa nepremičnin in z njimi povezanih storitev z davkom na dodano vrednost je
kompleksno in vedno aktualno področje. Čeprav so dobave nepremičnin in storitev, povezanih z
nepremičninami, obdavčene po kraju, kjer nepremičnina leži, je bila zakonodaja iz tega področja
deležna številnih sprememb. Leta 2013 je bila sprejeta Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1042/2013 o
spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede kraja opravljanja storitev, ki bistveno posega na
obravnavano področje obdavčitve. Pojasnjuje namreč pojem nepremičnin in določa bližino, potrebno
za obstoj povezave z nepremičnino. Določa podroben seznam primerov transakcij, ki so opredeljene
kot storitve, povezane z nepremičnino. Prav nezadostna opredelitev osnovnih pojmov v Direktivi o
DDV – npr. pojem nepremičnin in storitev, povezanih z njimi – je v preteklosti povzročala neenotno
davčno obremenitev dobav in storitev na notranjem trgu. Na slednje kaže tudi bogata sodna praksa
Sodišča EU.
Poznavanje področja dobav in povezanosti obdavčenih storitev z nepremičninami v posameznih
državah članicah je za davčne zavezance, ki bodisi opravljajo te storitve bodisi jih naročajo pri svojih
partnerjih znotraj EU, zelo pomembno. Posebno pravilo glede kraja opravljanja storitev je na prvi
pogled jasno in nedvoumno. Vendar pa se je potrebno pred opravljanjem storitev v vsaki posamezni
državi članici pozanimati, ali se je potrebno tam tudi identificirati za namene DDV in ali je mogoče
davčno obveznost prevaliti na prejemnika storitve ter obratno – kako postopati, kadar se zavezanci
sami znajdejo kot prejemnik opravljene storitve v drugi državi članici ter kakšne so obveznosti glede
poročanja in plačevanja davka.
Namen posebne določbe o kraju opravljanja storitev, povezanih z nepremičninami, je obračun davka
na kraju dejanske potrošnje. Posledica uporabe 47. člena Direktive o DDV je, da davčni organi držav
članic prejmejo manj informacij o opravljenih storitvah, kot v primerih, ko se uporablja splošno
pravilo iz 44. člena Direktive o DDV. Obdavčenje storitev, povezanih z nepremičninami, ki so
obdavčene po kraju, kjer nepremičnina leži, lahko privede do nezakonitega davčnega izogibanja, saj
države članice nimajo ustreznega mehanizma za zagotavljanje nadzora v tovrstnih primerih.
Prihodnji razvoj sistema DDV v EU mora biti naravnan tako, da bo omogočal enostavno, učinkovito,
zanesljivo in varno poslovanje na notranjem trgu s čim nižjimi stroški in administrativnimi

obremenitvami za zavezance, po drugi strani pa bo državam članicam omogočal nadzor nad
poslovanjem zavezancev.

Ključne besede: davek na dodano vrednost, dobave nepremičnin, storitve, povezane z
nepremičninami, Direktiva o DDV, Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1, notranji trg,
nevtralnost, Evropska unija.

Abstract

Most common tax form is the value added tax (VAT) which is calculated according to goods supply
and provision of services in exchange for payment. The taxation of immovable property includes the
obtainment of the immovable property as well as the provision of services connected with immovable
property.
The taxation of immovable property traffic and services connected with immovable property is a very
complex and always active field. In spite of the fact that the supplies of immovable property and
services connected with immovable property are to be taxed according to their location, the legislation
of this filed recently underwent several changes. The Implementing Regulation of EU Council no.
1042/2013 regarding the changes in Implementing Regulations (EU) no. 282/2011 about the location
of provision of services got into effect in 2013 and the named document had a significant impact in
taxation filed, since it explains the immovable property as a term and determines the necessary
proximity to relate it to the immovable property. Mentioned document also defines detailed list of
immovable property related services transaction examples. The insufficient definition of the basic
concepts itself, within The European Union VAT directive – e.g. the notion of immovable property and
services connected with immovable property – had been the cause of uneven taxation within the
obtainment and services in the internal market. Hence, the Court of EU was forced to solve countless
disputes within the field.
It is of great importance for the taxpayers of the member states to be well informed about the field of
obtainment and immovable property related taxation - regardless of whether they are receiving those
services from their partners within the EU or doing the services themselves. At a glance, the
specialised rule, considering the location of service provision seems very clear and unambiguous.
However, it is necessary for the taxpayers to know exactly, prior to any service provision or
obtainment, whether a head registration for the value added tax is necessary, or the tax payment
obligation may be transferred to the service receiver or vice versa – what are the procedures to follow
when the taxpayers find themselves receiving a service in another member state and what are the taxrelated reporting duties and obligatory tax amounts to be paid.
The sole purpose of the particular directive about the location of service provision is to calculate the
taxes according to the consumption location. The consequence of Article number 47 of The European
Union VAT directive getting into effect was for the tax authorities to collect less information about the
provided services, compared to the general rule in Article number 44 of The European Union VAT
directive . Since member states may not provide suitable control mechanisms for the taxing of services

connected with immovable property according to their location this rule might cause illegal tax
avoiding.
Future development of The European Union VAT directive should target simple, effective, reliable and
safe internal market commerce and business, making the internal costs and administrative loads as low
as possible as well as allow member states to control the commerce and business of the taxpayers.
Keywords: value added tax, supply of immovable property, services connected with immovable
property, Value-Added Tax Directive, Value-Added Tax (VAT) legislation – ZDDV-1, internal market,
neutrality, European Union.

1 UVOD IN PREDSTAVITEV TEME
1.1 Opredelitev problema
V Ustavi Republike Slovenije1 je zapisano, da država z zakonom predpisuje davke, carine in druge
dajatve. Davki predstavljajo najznačilnejšo vrsto javnih prihodkov v sodobnih državah in služijo za
zadovoljevanje splošnih družbenih potreb. Namenjeni so delovanju države in financiranju javnih
storitev.
V Sloveniji obstaja davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) od leta 1999. Pred tem je bil v
uporabi drugi tip splošnega davka na porabo, ki se od DDV razlikuje v tehniki pobiranja. V nasprotju
z davkom na porabo, ki se aplicira v zadnji točki produkcijsko-distribucijske verige, torej ob prodaji
končnemu uporabniku, je DDV precej kompleksnejši, večfazni davek, ki se aplicira v vseh fazah
omenjene verige.2
DDV je prometni davek, ki se obračunava od vsakega prometa blaga in storitev med poslovnimi
subjekti, razen če je za določen promet predvidena oprostitev ali drugačna ureditev. Imenujemo ga
tudi posredni oziroma in direktni davek na potrošnjo, saj se z njim davčno breme prevali na končnega
potrošnika. DDV je obvezna oblika obdavčitve prometa blaga in storitev v Evropski uniji, v veljavi
pa je v več kot 100 državah po svetu.3
Transakcije z nepremičninami in z njimi povezane storitve posegajo tako na področje dobav blaga
kakor tudi na področje opravljanja storitev. Slednje področje je v sistemu DDV z vidika nepremičnin
tudi širše obravnavano.
Obdavčitev dobav nepremičnin v državi članici, v kateri nepremičnina leži, ni sporna – pravilo je
jasno. V praksi še največ težav povzroča sama opredelitev, kaj šteti za nepremičnino, kdaj
nepremičnino obravnavati kot novo in kdaj kot staro ter kdaj se zavezanec, ki opravlja transakcije z
nepremičninami, šteje za davčnega zavezanca.
Še posebej se to področje pokaže za težavno, ker države članice različno opredeljujejo osnovni pojem
nepremičnine. Pojem nepremičnine iz 47. člena Direktive Sveta 2006/1124 se ne razlaga v smislu
nacionalnega stvarnega prava, ampak enotno na nivoju EU. V skladu s pravom Evropske unije je
značilnost nepremičnin »dejanska nepremičnost«, to je spojenost s tlemi.5 Direktiva o DDV določa, da
se za objekt šteje vsaka konstrukcija, trajno povezana s tlemi ali nameščena v tla. Pojem zemljišča
pomeni zemljišče za gradnjo ali namen dobav zemljišč za gradnjo, kar pomeni vsako neopremljeno ali
opremljeno zemljišče, ki ga kot takega opredelijo države članice. Prav opredelitev zemljišča za
gradnjo, ki ne sodi na področje oprostitev, je zelo različna v posameznih državah članicah. Velikokrat
je prav to področje predmet različnih nacionalnih zakonov – kot je to npr. tudi v Sloveniji – in

1

Ustava Republike Slovenije, 147. člen.
Stanovnik, T.: Javne finance. Ekonomska fakulteta Ljubljana, Ljubljana, 2004, str. 105.
3
Klun M.: Davčni sistem. Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 2007, str.57.
4
Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (Uradni list EU,
L 347/, 11. 12. 2006, v nadaljevanju Direktiva o DDV).
5
Škof, B. in Prezelj, T.: Kraj obdavčitve storitev, povezanih z nepremičninami z DDV po evropski praksi. Davčno-finančna
praksa št. 9/2008, Davčno-finančni raziskovalni inštitut, Maribor, 2008, str. 12.
2
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predstavlja za davčne zavezance nepremostljive ovire pri čezmejnih transakcijah. Prav tako Direktiva
o DDV dopušča, da države članice same opredelijo kriterij prve uporabe.
Tudi Zakon o davku na dodano vrednost6 in Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano
vrednost7 ne določata pojma nepremičnin.
Izvedbena uredba Sveta EU št. 1042/20138, ki je spremenila posamezne določbe Izvedbene uredbe EU
št. 282/2011 glede kraja opravljanja storitev Direktive o DDV, natančneje opredeljuje pojem
nepremičnin. Predvsem določa kriterije, ki naj bodo zavezancem v pomoč pri pravilnem
opredeljevanju samega pojma. V magistrski nalogi bom zato natančno preučila pogoje, ki jih določa
Izvedbena uredba glede opredelitve pojma nepremičnin, tudi skozi prizmo sodb Sodišča EU.
Kadar storitve posežejo na območje več držav (čezmejne storitve)9, je potrebno določiti, katera od
držav ima pravico obdavčiti določeno storitev z DDV in kateri državi tako pobrani davek pripada. To
kaže na pomen in pomembnost kraja obdavčitve.10
Poznavanje področja dobav in povezanosti obdavčenih storitev z nepremičninami v posameznih
državah članicah je za davčne zavezance, ki bodisi opravljajo te storitve bodisi jih naročajo pri svojih
partnerjih znotraj EU, zelo pomembno. Posebno pravilo glede kraja opravljanja storitev je na prvi
pogled jasno in nedvoumno. Vendar pa se je potrebno pred opravljanjem storitev v vsaki posamezni
državi članici pozanimati, ali se je potrebno za opravljeno storitev tam tudi identificirati za namene
DDV in ali je mogoče davčno obveznost prevaliti na prejemnika storitve ter obratno – kako postopati,
kadar se zavezanci sami znajdejo kot prejemnik opravljene storitve v drugi državi članici ter kakšne so
obveznosti glede poročanja in plačevanja davka.
Kraj obdavčitev pri storitvah, povezanih z nepremičninami, je vedno kraj, kjer nepremičnina leži.
Težav z določanjem pripadnosti DDV ni.
Namen posebnega pravila glede kraja opravljanja storitev, povezanih z nepremičninami, je zagotoviti
obdavčitve v domnevnem kraju koriščenja storitve. Na ta namen se je treba spomniti vsakič, ko
izvajanje zakonodaje v praksi povzroča težave. Take primere bi bilo treba vedno reševati na način, ki
zagotavlja, da prihodki iz naslova DDV pripadejo državi članici, v kateri je storitev domnevno
koriščena – ob upoštevanju, da se storitve, povezane z nepremičninami, štejejo za koriščene v kraju,
kjer je nepremičnina. Stranke, udeležene v takih transakcijah, ne morejo zaobiti 47. člena Direktive o
DDV. V pogodbenih dogovorih namreč morajo navesti, da se za storitve, opravljene na podlagi
pogodbe, uporabljajo splošna pravila glede kraja opravljanja storitve.
Za dobave nepremičnin in storitve, povezane z nepremičninami, je pomemben status davčnega
zavezanca. Davčni zavezanec11 je oseba, ki neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost na
kateremkoli kraju s kakršnimkoli namenom in rezultatom. Direktiva o DDV opredeljuje tudi pojem
ekonomske dejavnosti. Države članice lahko za davčnega zavezanca štejejo katerokoli osebo, ki

6

Zakon od davku na dodano vrednost – ZDDV
-1 (Uradni list RS 13/11 – UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15; v nadaljevanju ZDDV-1).
7
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09,
27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16 in 45/16, v nadaljevanju Pravilnik).
8
Izvedbena Uredba Sveta EU št. 1042/2013 z dne 7. 10. 2013 (Uradni list EU, L 284/1), v nadaljevanju Izvedbena uredba.
9
Pojem čezmejnih storitve uporabljamo za tiste storitve, ki se opravijo bodisi med subjektoma iz različnih držav bodisi za
storitve, ki so opravljene na ozemlju druge države kot ji pripada davčni zavezanec, ki storitev opravi. Tako (lahko) ta trči ob
jurisdikcijo druge države.
10
Prezelj, T.: Kraj obdavčitve storitev v sistemu DDV. Magistrsko delo. 2008, str. 6.
11
5. člen ZDDV – 1. in 9. člen Direktive o DDV.
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občasno opravi dobavo objekta ali delov objekta in zemljišča, na katerem objekt stoji, ali dobavo
zemljišča za gradnjo.
Magistrska naloga obravnava področje dobav nepremičnin in storitev, povezanih z nepremičninami, v
povezavi s spremembami, ki jih prinaša Izvedbena uredba, predvsem pri opredelitvi osnovnih pojmov.
Prav tako se ukvarja s proučevanjem oprostitev, ki jih je potrebno z vidika Direktive o DDV in sodne
prakse obravnavati ozko. Še posebej se za problematično izpostavi področje davčnih stopenj, ki je na
področju EU zelo različno urejeno glede na različne stopnje v posameznih državah članicah, kakor
tudi več znižanih stopenj, ki odstopajo od predpisanih z Direktivo o DDV.
Pomembno področje obravnave so tudi administrativne obveznosti zavezancev, ko opravljajo dobave
in storitve iz obravnavanega področja. Ker je v državah članicah področje registracije za DDV zelo
različno urejeno in zahteva od zavezancev zelo dobro poznavanje zakonodaje vsake posamezne države
članice, to za zavezance pomeni povečanje administrativnih bremen, ki lahko velikokrat namenoma
(ali pa tudi ne) pripeljejo do neobdavčitve v posamezni državi. Prav na slednje opozarja tudi
Organizacija združenih narodov, ko pri opredelitvi problemov, povezanih z uporabo DDV pri
opravljanju mednarodnih storitev, izpostavlja dvojno obdavčitev ali neobdavčitev, ki lahko vodi do
izkrivljanje konkurence.12 Tako OECD pri izvajanju mednarodnih storitev zagovarja, da mora biti
obdavčitev teh storitev v skladu s pravili zakonodaje države potrošnje in da DDV ne sme vplivati na
gospodarstvo.
Pri pregledu administrativnih obveznosti, ki jih imajo davčni zavezanci pri opravljanju transakcij iz
obravnavanega področja, se le-te nanašajo predvsem na obveznost registracije za namene DDV v
posameznih državah, v kolikor le-te niso omogočile prenosa davčnega bremena na prejemnika. Če
predpostavimo, da to obveznost vsi davčni zavezanci izpolnjujejo kot je predpisano, pa se na drugi
strani pojavi vprašanje o poročanju glede opravljenih transakcij. O tovrstnih transakcijah namreč
zavezanci niso dolžni poročati v rekapitulacijskih poročilih, kar pomeni, da države članice nimajo
podatkov, na podlagi katerih bi lahko izvajale nadzor, ali kako drugače zbirale podatke za kakšne
druge namene.

1.2 Cilji magistrske naloge
Osnovni cilj magistrske naloge je raziskati, zaradi katerih ključnih pomanjkljivosti zakonodaje o DDV
prihaja do različne davčne obravnave dobav nepremičnin in storitev, povezanih z nepremičninami, ter
analizirati stališča sodne prakse Sodišča EU in slovenskih sodišč glede obravnavane problematike.
Naloga izhaja iz naslednjih hipotez:
1. Zaradi različne zakonske regulacije obdavčitve dobav nepremičnin in storitev, povezanih z
nepremičninami, prihaja do neenotne davčne obremenitve dobav in storitev na notranjem trgu.
2. Direktiva o DDV in Izvedbena uredba Sveta 1042/2013 ne določata v zadostni meri
opredelitve osnovnih pojmov pri dobavah nepremičnin in storitev, povezanih z
nepremičninami, ki bi omogočala enotno davčno obravnavo na nivoju EU.
3. Obdavčenje storitev, povezanih z nepremičninami, ki so obdavčene po kraju, kjer
nepremičnina leži, lahko privede do nezakonitega davčnega izogibanja, saj države članice
nimajo ustreznega mehanizma za zagotavljanje nadzora v tovrstnih primerih.
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OECD: Consumption Tax Trends 2012. VAT/GST and Excise Rates, Trends and Administration Issues, 13. 11. 2012.
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V nalogi sem analizirala:
 kaj prinaša in pomeni sprejeta Izvedbena uredba 1042/2013 glede kraja opravljanja storitev za
poslovanje zavezancev ter izpostavila pomanjkljivosti, ki vodijo do nedorečenosti opredelitve
osnovnih pojmov,
 pristojnosti držav članic glede nadzora nad opravljanjem storitev, povezanih z nepremičninami,
kadar te storitve opravi zavezanec iz druge države članice,
 kaj bi bilo potrebno storiti za vzpostavitev boljših mehanizmov nadzora na nivoju EU, pri tem pa
paziti, da se administrativno breme zavezancev ne bi povečalo.
Na koncu magistrske naloge sem na podlagi prepoznanih pomanjkljivosti, ugotovitev in zaključkov
podala možnosti sprememb v prihodnje s ciljem ob čim manjših administrativnih obremenitvah za
zavezance doseči čim višjo stopnjo učinkovitega in pravičnega pobiranja davkov.

4

2
SPREMEMBE
NA
PODROČJU
OBDAVČITEV
DOBAV
NEPREMIČNIN IN STORITEV, POVEZANIH Z NEPREMIČNINAMI
2.1 Obdavčitev dobav nepremičnin in storitev
Za pravilno razumevanje sprememb, ki jih prinaša Izvedbena uredba moramo najprej pogledati, kako
je bilo področje obdavčitve dobav nepremičnin in storitev, povezanih z nepremičnimi, urejeno skozi
zgodovino davka na dodano vrednost.
Prva Direktiva Sveta13 je nalagala državam članicam, da obstoječe sisteme prometnega davka
nadomestijo z davkom na dodano vrednost, ki temelji na načelih splošnega davka na potrošnjo, z
uporabo kreditne metode. Veljati je začela 1. januarja 1970.
Gre torej za vzpostavitev skupnega trga v okviru gospodarske unije, znotraj katerega bi potekala
zdrava konkurenca. Značilnosti takšnega trga bi bile podobne značilnostim domačega trga. Tako je bil
osnovni cilj doseči usklajenost zakonodaje držav članic o prometnem davku ter omogočiti odpravo
obračunavanja davka pri uvozu in oprostitev davka pri izvozu pri poslovanju med članicami.
Prva Direktiva ni vsebovala specifičnih določb DDV, ampak je samo postavila temelje za uvedbo letega.
Druga Direktiva Sveta14 nadgrajuje Prvo Direktivo z določitvijo temeljnih smernic sistema
obdavčenja dobav blaga in storitev v državah članicah. Tako zahteva enakopravno uporabo novega
sistema za dobave blaga in storitev znotraj posamezne države ter uvoza izdelkov. Izvoz je v celoti
neobdavčen, uveljavljena je kreditna metoda, tudi pri nakupu opreme. Iz Preambule razberemo, da je
potrebno oprostitve sistema DDV obravnavati strogo. Oprostitve so bile mogoče le za dobave blaga v
tujino in plemenitenje blaga za tujega naročnika.
V Drugi Direktivi so bila gradbena dela, ki so po vsebini podobna storitvam, povezanim z
nepremičninami, v 5. členu opredeljena kot dobave blaga. V dodatku A pod točko 5 je Druga
Direktiva državam članicam omogočala, da so lahko zaradi specifičnosti nacionalnih zakonodaj
posamezne dobave blaga opredelile kot opravljanje storitev, ki podležejo obdavčitvi z isto stopnjo
DDV kot dobave blaga. Omenjeno se med drugim nanaša tudi na dobavo gradbenih del, vključno s
tistimi premičninami, ki so bile vgrajene v nepremičnino. Gradbena dela so tako opredeljena kot:
 gradnja nepremičnin, mostov, cest, pristanišč – vse na podlagi pogodbe o gradnji,
 odstranitev zemlje in sajenje rastlin,
 inštalacijska dela,
 popravila zgradb, razen tekočih vzdrževanj.
V dodatku b pod točko 3 Druga Direktiva opredeljuje storitve, ki po današnji definiciji še najbolj
ustrezajo opredelitvi storitev, povezanih z nepremičninami – storitve priprave in koordinacije
gradbenih del – kot so storitve arhitektov in podjetij, ki zagotavljajo neposredni nadzor na kraju

Prva Direktiva Sveta št. 67/227/EGS o usklajevanju zakonodaj držav članic o prometnih davkih z dne 11. aprila
1967 (Uradni list EU, L71/1301), v nadaljevanju Prva Direktiva.
14
Druga Direktiva Sveta št. 67/228/EGS o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih z dne 11.
aprila 1967 – Struktura in postopek uporabe skupnega sistema davka na dodano vrednost (Uradni list EU,
L l71/1967), v nadaljevanju Druga Direktiva.
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samem. Kraj obdavčitve je tam, kjer se storitev izvaja, torej tam, kjer nepremičnina leži. To pravilo je
seveda odstopalo od splošnega pravila obdavčitve storitev, ki je tam, kjer ima sedež izvajalec storitve.
Na podlagi Druge Direktive se je sistem DDV skozi leta nadgrajeval. Njegova ureditev je bila z
evropskimi predpisi vse bolj celovita, države članice so se dogovarjale za poenotenje vse več
elementov sistema DDV, saj so s tem pomembno prispevale k odpravljanju davčnih ovir za delovanje
notranjega trga.15
Druga Direktiva je tako vsebovala temeljne določbe sistema DDV, vendar je prenehala veljati z
uveljavitvijo Šeste Direktive.
Že v Predlogu Šeste Direktive16 je bila predvidena obdavčitev storitev, povezanih z nepremičnim
premoženjem, za kar so primeroma navedene storitve skladiščenja blaga, najema stavb in sefov glede
na lego nepremičnega premoženja. Tako so storitve, povezane z nepremičnim premoženjem, in
transportne storitve predstavljale odstopanje od splošnega pravila za obdavčitev storitev, in sicer po
kraju, kjer ima sedež zavezanec, ki storitev opravi.
V Predlogu Šeste Direktive je bilo v pojasnilu k 5. členu predloga, ki opredeljuje obdavčljive dobave
blaga, pojasnjeno, da je potrebno nepremičnine kot dobave blaga obravnavati iz dveh zornih kotov. V
enem primeru gre za nepremičnine, ki so na koncu proizvodnega cikla dobavljene posameznikom, v
kontekstu rezidenčnih nepremičnin, v drugem primeru pa gre za nepremičnine, katerih stroški
»proizvodnje« se odražajo v ceni blaga – stavbe. Kot mejnik za razlikovanje med starimi in novimi
nepremičninami je določen trenutek prve uporabe – ko zgradbo prične uporabljati najemnik ali lastnik.
Pri »starih« stavbah naj bi razlikovali med rezidenčnimi in drugimi stavbami. V principu so »stare«
rezidenčne stavbe izključene iz področja obdavčitve z DDV, saj so kot premoženje že bile obdavčene.
Nadalje je Predlog Šeste Direktive pojasnjeval, da je potrebno stavbe, prodane davčnemu zavezancu,
ki deluje kot trgovec z nepremičninami, obravnavati kot blago, ki ponovno stopi v komercializacijski
krog. Če bi takšne stavbe obdavčili kot obdavčljivo dobavo blaga, bi to za davčne zavezance
predstavljajo preveliko davčno breme, zato je bilo potrebno »stare« stavbe obdavčiti drugače,
odločitev o obdavčitvi pa prepustiti posamezni državi članici. Tako je Predlog Šeste Direktive
dopuščal možnost, da bi za »stare« stavbe, ki niso rezidenčne in jih je davčni zavezanec kupil za
namen nadaljnje prodaje drugemu davčnemu zavezancu ali davčnemu zavezancu, ki si od nabave
takšne stavbe ne sme odbiti vstopnega davka, veljalo, da je lahko davčna osnova razlika med prodajno
in nabavno ceno.
Za DDV kot davek na potrošnjo, ki se odraža v vseh fazah produkcije in distribucije, je zemljišče
najbolj nepremičen predmet obdavčitve z DDV, saj nikoli ni bilo proizvedeno in porabljeno. Če
zemlja kot takšna ne more biti proizvedena, je lahko predmet nekaterih ekonomskih aktivnosti davčnih
zavezancev, ki pa so lahko predmet DDV.
Gradbena zemljišča, očiščena in pripravljena za gradnjo, so vrednejša od neočiščenih v naravnem
stanju. Prodajna cena takega zemljišča pa ne bo razčlenjena v ceno za zemljo in delo, vloženo v
zemljišče, pripravljeno za gradnjo. Če je dobava zemljišč izvzeta iz sistema DDV, potem je izvzeto
tudi delo (v nadaljnjih fazah prodajne verige), ki pa lahko bistveno pripomore k vrednosti takšnega
zemljišča. Iz tega razloga je potrebno razlikovati med zemljiščem, pripravljenim za gradnjo (temelji,
15

Vraničar, M. in Beč, N.: Zakon o davku na dodano vrednost s komentarjem. 2007, str. 51.
European Commission: Proposal for a sixth Council Directive on the harmonization of Member States concerning turnover
taxes Common system of value added tax: Uniform basis of assessment. COM (73) 950, Brusels, 20.6.1973, v nadaljevanju
Predlog Šeste Direktive.
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cesta, izravnava zemljišča, drenaža, oskrbni sistem z vodo in inštalacije električnega omrežja), in
zemljiščem s stavbo. V obeh primerih gre za določeno delo, ki je bilo vloženo v samo zemljišče,
pripravljeno za gradnjo, in ga ni mogoče deliti z zemljiščem s stavbo. Zemljiške parcele se pojavljajo
kot »surov« material, ki je predmet ekonomskih aktivnosti. Čeprav menimo, da ne morejo biti predmet
potrošnje v strogem pomenu, so v uporabi, da zadovoljijo potrebe posameznikov (rezidenčni namen) –
v tem primeru imajo naravo potrošnega blaga. Lahko zadovoljijo tudi potrebe podjetij in predstavljajo
naložbo. Zdi se nujno, da so zemljiške parcele, pripravljene za gradnjo, predmet DDV.
V Predlogu Šeste Direktive je posebno poglavje, ki opredeljuje gradbena dela. V 6. členu Predloga
Šeste Direktive je seznam različnih opravil, navedenih kot primeri del, ki jih je moč šteti kot gradbene
storitve:
a) vsa dela, povezana z nepremičninami, mostovi, cestami, pristanišči in drugimi fiksnimi
konstrukcijami, ki so pritrjene v tla:
i) rušenje,
ii) gradnja, vključno s temelji, ter dobava osnovnih materialov in opremljanje,
iii) vgradnja premičnin v nepremičnine, vključno z vgradnimi deli,
iv) širitev nepremičnin ter spremembe nepremičnin in renoviranje,
v) popravila in vzdrževanje, razen dnevnega vzdrževanja,
b) dela na pripravi in izboljšanju zemljišča, kot so temelji za industrijske in rezidenčne objekte,
delitev zemljiških parcel, izravnava, instalacija vodnega in električnega omrežja, kanalizacija,
podporni zidovi in sajenje rastlin.
V Predlogu Šeste Direktive so zapisana gradbena dela, ki se nanašajo na dela na nepremičninah, in
dela, ki se nanašajo na zemljišča. Glede na to, da v Drugi Direktivi ni definicije gradbenih del, je
natančnejša opredelitev gradbenih del v Predlogu Šeste Direktive – z vidika pravilne uporabe Šeste
Direktive za področje nepremičnin – predstavljala korak v pravo smer. Vendar kasneje Šesta Direktiva
ni opredeljevala gradbenih del na način, zapisan v predlogu.
Predlog Šeste Direktive je za področje obdavčitve dobav nepremičnin opredeljeval določanje davčne
osnove drugače kot kasneje sama Šesta Direktiva17. Tako je predlog določal, da je pri dobavah stavb in
zemljišč, kupljenih za namen nadaljnje prodaje davčnega zavezanca nezavezancu ali davčnega
zavezanca zavezancu, ki si DDV od stavbe oziroma zemljišča ne sme odbiti, davčna osnova razlika
med prodajno in nakupno ceno. To kasneje ni bilo preneseno v Šesto Direktivo.
Šesta Direktiva je bila sprejeta 17. maja 1977 in je stopila v veljavo 1. januarja 1978. Njen namen je
bil nadaljnje usklajevanje zakonodaj držav članic na področju prometnih davkov. Že v Preambuli
Šeste Direktive je bilo zapisano, da je potrebno za okrepitev nediskriminatorne narave davka pojasniti
izraz davčni zavezanec, da bi ga lahko države članice uporabljale tudi za osebe, ki določene
transakcije opravljajo občasno. Tako se je za davčnega zavezanca – v skladu z določbami 3. odstavka
4. člena Šeste Direktive – štel vsakdo, ki je občasno opravil dobavo objektov ali delov objektov in
zemljišč, na katerih stojijo pred prvo uporabo. Države članice lahko določijo pogoje uporabe tega
kriterija za spremembe objektov in zemljišč, na katerih stojijo. Na tem mestu se Šesta Direktiva
dotakne področja obdavčitve dobav nepremičnin. V nadaljevanju tega člena opredeljuje še pojme
kriterij prve uporabe, objekt in gradbeno zemljišče. To področje je enako urejeno tudi v Direktivi o
DDV, le da ta dodatno uvaja še pojem prenove objektov.
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Šesta Direktiva Sveta št. 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o
prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost (Uradni list EU, L 145/1) – v nadaljevanju Šesta
Direktiva.
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V Predlogu Šeste Direktive je bil glede dobave zemljišč postavljen še dodatni pogoj, kdaj lahko države
članice nekoga štejejo za davčnega zavezanca – če ta nabavi zemljišče, na katerem bo v štirih letih od
njegove pridobitve postavil zgradbo. V Šesti Direktivi ta predlog ni bil upoštevan.
V tretjem odstavku 5. člena Šesta Direktiva določa, da lahko države članice za premoženje v stvareh
štejejo:
a) določene pravice do deleža na nepremičninah,
b) stvarne pravice, ki dajejo imetniku pravico uporabnika nepremičnine,
c) deleži ali udeležbe, enakovredni deležem, ki dajejo imetniku pravno ali dejansko lastninsko
pravico do posesti nepremičnine.
Prav tako se za dobavo blaga – v skladu s četrtim odstavkom 5. člena Šeste Direktive – šteje predaja
določenih gradbenih del.
Te določbe se danes odražajo v 14. in 15. členu Direktive o DDV.
Nadalje je v točki a drugega odstavka 9. člena Šeste Direktive določeno, da je kraj opravljanja storitev
v zvezi z nepremičninami, vključno s storitvami nepremičninskih zastopnikov in strokovnjakov ter
storitev za pripravo in koordinacijo gradbenih del (npr. storitve arhitektov in podjetij, ki zagotavljajo
neposredni nadzor na kraju samem), kraj, kjer se nepremičnina nahaja.
To predstavlja izjemo od splošnega pravila določanja kraja obdavčitve v Šesti Direktivi, to je po kraju,
kjer ima sedež davčni zavezanec, ki storitev opravi, torej obdavčitev po kraju izvora storitve.
Kraj obdavčitve je pomemben še toliko bolj pri tistih storitvah, ki posegajo na ozemlja različnih držav
članic, saj to pomeni, da se na podlagi pravil o določanju kraja opravljene storitve državi članici prizna
pravica do obdavčitve z DDV.
Pri opravljanju storitev, povezanih z nepremičninami, to pomeni, da so le-te obdavčene tam, kjer se
storitve opravijo, torej po kraju porabe. Pri storitvah, povezanih z nepremičninami, so rezultati
opravljanja le-teh vidni na zunaj in običajno ni težav z njihovim dokazovanjem.
Področje oprostitev dobav in storitev, povezanih z nepremičninami, je bilo v Šesti Direktivi urejeno
podobno kot je danes v Direktivi o DDV, zato na tem mestu tega ne bom posebej predstavljala.
Nadaljnje dopolnitve oziroma spremembe Šeste Direktive – Deseta Direktiva Sveta18 in Direktive
Sveta 91/680/EGS19, 1999/59/ES20, 2002/38/ES21 ter 2003/92/EC22 – niso posegale na področje
obdavčitve dobav nepremičnin in storitev, povezanih z nepremičninami. Je pa na področje obdavčitve
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Deseta Direktiva Sveta št.84/396/EGS z dne 31. 7. 1984 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih, ki
spreminja Direktivo 77/399EGS – Uporaba davka na dodano vrednost pri dajanju premičnin v najem (Uradni list EU,
L 208/58).
19
Direktiva Sveta 91/680/EGS z dne 16. 12. 1991 o dopolnitvi skupnega sistema davka na dodano vrednost in o spremembi
Direktive 77/388/EGS zaradi odprave davčnih meja (Uradni list EU, L 376/1).
20
Direktiva Sveta 1999/59/ES z dne 17. 7. 1999 o spremembi Direktive 77/388/EGS glede ureditve davka na dodano vrednost
od telekomunikacijskih storitev (Uradni list EU, L 362/63).
21
Direktiva Sveta 2002/38/ES z dne 7. 5. 2002 o spremembah in začasnih spremembah Direktive 77/388/EGS glede ureditve
davka na dodano vrednost, ki se uporablja za storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter za določene elektronsko
opravljene storitve (Uradni list EU, L 128/41).
22
Direktiva Sveta 2003/92/EC z dne 7. 10. 2003 o spremembi Direktive 77/388/EEC glede pravil za določanje kraja dobave
plina in elektrike (Uradni list EU, L 260/8).
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nepremičnin posegla Direktiva Sveta 95/7/ES,23 ki je omogočila, da države članice podaljšajo obdobje
popravka na dvajset let.
Direktiva Sveta 2006/6924 je omogočala državam članicam, da lahko kot plačnike davka določijo
osebe, ki se jim opravijo določene dobave blaga in storitve:
i) gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v
zvezi z zemljišči, in predaja gradbenih del, ki šteje za dobavo blaga na podlagi člena 5,
ii) dobava osebja, vključenega v dejavnosti iz i,
iii) dobava zemljišč, kakor je navedeno v členu 13b, g in h, če se je dobavitelj odločil za
obdavčenje dobave v skladu s točkama b in c tega člena,
iv) dobava rabljenega materiala, tudi takega, ki ga kot takega ni mogoče ponovno uporabiti,
industrijskih in neindustrijskih odpadkov, odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati, delno
predelanih odpadkov, ostankov in določenega blaga ter storitev, kot je navedeno v seznamu v
Prilogi M,
v) dobava blaga, ki ga davčni zavezanec zagotavlja kot jamstvo drugemu davčnemu zavezancu v
zvezi z izvrševanjem tega jamstva,
vi) dobava blaga po odstopu pridržka lastninske pravice prejemniku odstopljene pravice in po
uveljavljanju te pravice s strani prejemnika odstopljene pravice,
vii) dobava nepremičnin, ki jih prodaja dolžnik po sodbi v postopku obvezne prodaje drugi osebi.
Mehanizem obrnjene davčne obveznosti je določen že v točki e devetega člena Šeste Direktive –
določeno je, da se uporablja za določene čezmejne storitve, ki jih davčni zavezanec opravi za
naročnike s sedežem izven skupnosti ali za davčne zavezance s sedežem v skupnosti, vendar ne v isti
državi, v kateri ima izvajalec sedež svoje dejavnosti ali stalno poslovno enoto. Gre za tako imenovane
neopredmetene čezmejne storitve.25
Evropska komisija je s sprejetjem Direktive Sveta 2006/69 želela preprečiti nastajanje davčnih utaj in
poenostaviti nekatere postopke pri obračunavanju DDV. Države članice tako lahko kot plačnike davka
določijo osebe, ki so jim opravljene določene dobave blaga in storitev. Gre za dobave blaga in storitev
iz gospodarskih dejavnosti, pri katerih je v preteklosti že velikokrat prihajalo do utaj. Takšna rizična
dejavnost je tudi gradbeništvo.26 Omenjena Direktiva močno posega na področje obdavčitve.
V Direktivi o DDV, ki se uporablja od 1. januarja 2007, področje obdavčitve dobav nepremičnin in
storitev, povezanih z nepremičninami, ni doživelo vsebinskih sprememb, čeprav je bila Šesta
Direktiva v preteklih letih deležna številnih sprememb. Z Direktivo Sveta 2007/75/ES27 se je Sloveniji
do 31. decembra 2010 dovolila uporaba nižje stopnje DDV od stanovanjskih objektov, ki niso del
socialne politike. Nižja stopnja DDV je bila Sloveniji odobrena v okviru pogajanj o pristopu
Republike Slovenije k Evropski uniji.

23

Direktiva Sveta 95/7/ES z dne 10. Aprila 1995 o spremembi Direktive 77/388/EGS in uvedbi novih ukrepov za
poenostavitev v zvezi z davkom na dodano vrednost-obseg doloenih oprostitev in praktična ureditev za njihovo izvajanje
(Uradni list EU, L 102/1).
24
Direktiva Sveta 2006/69 z dne 24. julija 2006 o spremembah Direktive 77/388/EGS v zvezi z nekaterimi ukrepi za
poenostavitev postopka za obračunavanje davka na dodano vrednost in za pomoč pri preprečevanju davčne utaje ali
izogibanja davku ter o razveljavitvi nekaterih odločb o odobritvi odstopanj (Uradni list EU, L 221/9).
25
Glej člen 9, točka e, Šesta Direktiva.
26
Terra, B. in Kajus, J.: A quide to the European VAT directives. Amsterdam, IBDF, 2014, str. 1013.
27
Direktiva Sveta 2007/75/ES z dne 20. decembra 2007 o spremembi Direktive 2006/112/ES v zvezi z nekaterimi začasnimi
določbami o stopnjah davka na dodano vrednost (Uradni list EU, L 346/13).
27
Glej člen 9, točka e, Šesta Direktiva.
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Tudi Direktiva Sveta 2008/8/ES28 se je z manjšimi spremembami – podrobnejšim navajanjem storitev,
ki sodijo k storitvam, povezanih z nepremičninami – dotaknila tega področja.
Sprejeta Direktiva Sveta 2008/8/ES je posledica potreb po spremembah do takrat veljavnih pravil za
določanje kraja obdavčitve storitev. Vzpostavitev skupnega trga, globalizacija, deregulacija in
tehnološke spremembe so namreč povzročile velike spremembe v obsegu in načinih mednarodnega
trgovanja s storitvami. Veliko storitev je bilo mogoče opraviti na daljavo (iz druge države članice ali
celo tretje države članice itd.). Če se tako opravljene storitve obdavčijo po sedežu dobavitelja, lahko
zavezanci preselijo svoj sedež in storitve opravljajo iz držav z nižjimi davčnimi stopnjami, kar
povzroča odtekanje davčnih prihodkov iz določenih držav. Zaradi tega naj bi se vse storitve (razen
nekaterih izjem), ki so nujne zaradi administrativnih in političnih razlogov, obdavčevale po kraju
njihove dejanske uporabe.29
V skladu z Direktivo Sveta 2008/8/ES storitve v zvezi z nepremičninami ostajajo obdavčene po kraju,
kjer ta leži, oziroma se nahaja. V tem delu omenjena direktiva ni prinesla sprememb. Sprememba se
nanaša na podrobnejše navajanje storitev, ki sodijo k temu pravilu, torej na jasnejšo opredelitev
storitev. Tako so zraven že zajetih storitev nepremičninskih zastopnikov in strokovnjakov ter storitev
za pripravo in koordinacijo gradbenih del (kot so storitve arhitektov in podjetij, ki zagotavljajo
neposredni nadzor na kraju samem) zajete še:
 nastanitev v hotelskem sektorju ali sektorju s podobno funkcijo (kot so počitniški tabori ali
prostori, urejeni za uporabo kot prostori za taborjenje),
 dodeljevanje pravic do uporabe nepremičnin.
Pravilo je jasno in pomeni, da so storitve, povezane z nepremičninami, obdavčene po kraju uporabe.
Sprejetje Direktiv Sveta 2008/9/ES30, 2008/117/ES31, 2009/47/ES32, 2009/69/ES33, 2009/162/EU34,
2010/23/EU35, 2010/45/EU36 in 2010/88/EU37 ni poseglo na obravnavano področje obdavčitve.
V letu 2011 je bila sprejeta Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/201138, ki se je uporabljala od 1.
julija 2011 (razen nekaterih določb) in določa pravila za uporabo nekaterih določb Direktive o DDV. V

28

Direktiva Sveta 2008/8/ES z dne 12. 2. 2008 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede kraja opravljanja storitev (Uradni
list EU, L 44/11).
29
Prezelj, T.: že navedeno delo, 2008, str. 148.
30
Direktiva Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008 o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost, opredeljenih
v Direktivi 2006/112/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila, ampak v drugi državi članici
(Uradni list EU, L 44/23).
31
Direktiva Sveta 2008/117/ES z dne 16. decembra 2008 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na
dodano vrednost zaradi boja proti davčnim goljufijam, povezanim s transakcijami znotraj Skupnosti (Uradni list EU, L14/7).
32
Direktiva Sveta 2009/47/ES z dne 5. maja 2009 o spremembah Direktive Sveta 2006/112/ES v zvezi z uporabo nižjih
stopenj davka na dodano vrednost (Uradni list EU, L 116/18).
33
Direktiva Sveta 2009/69/ES z dne 25. junija 2009 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na
dodano vrednost glede davčne utaje, povezane z uvozom (Uradni list EU, L 175/11).
34
Direktiva Sveta 2009/162/EU z dne 22. decembra 2009 o spremembi nekaterih določb Direktive 2006/112/ES o skupnem
sistemu davka na dodano vrednost (Uradni list EU, L 10/14).
35
Direktiva Sveta 2010/23/EU z dne 16. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na
dodano vrednost v zvezi z neobvezno in začasno uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti za opravljanje nekaterih
storitev, dovzetnih za goljufije (Uradni list EU, L 72/1).
36
Direktiva Sveta 2010/45/EU z dne 13. julija 2010 o spremembah Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na
dodano vrednost glede pravil o izdajanju računov (Uradni list EU, L 189/1).
37
Direktiva Sveta 2010/88/EU z dne 7. decembra 2010 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na
dodano vrednost, v zvezi s trajanjem obveznosti spoštovanja najnižje splošne stopnje (Uradni list EU, L 326/1).
38
Izvedbena uredba 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 (Uradni list EU, L 77/1), v nadaljevanju Uredba.
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zakonodajo vključuje več smernic, ki jih od leta 1977 potrjuje Odbor za DDV39. Cilj sprejete uredbe je
bil zagotoviti bolj enotno uporabo sistema DDV z določitvijo pravil izvajanja Direktive o DDV, zlasti
glede davčnih zavezancev, dobav blaga in opravljanja storitev ter kraja obdavčljivih transakcij. S
sprejetjem zavezujoče uredbe se najbolje zagotovi enotna uporaba pravil, saj se tako sprejeta uredba
uporablja neposredno v vseh državah članicah. Omenjena Izvedbena uredba ni posegla na
obravnavano področje obdavčitve, vendar je bila 7. oktobra 2013 sprejeta Izvedbena uredba Sveta
(EU) št. 1042/2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede kraja opravljanja storitev
(v nadaljevanju Izvedbena uredba), ki bistveno posega na obravnavano področje obdavčitve. Namreč
pojasnjuje pojem nepremičnin in določa, kakšna bližina je potrebna za obstoj povezave z
nepremičnino. Določa podroben seznam primerov transakcij, ki so opredeljene kot storitve, povezane
z nepremičnino.
Direktiva Sveta 2013/42/EU40 posega na področje obrnjene davčne obveznosti, ki bo predmet
obravnave v poglavju 5.2. Nadaljnje spremembe Direktive o DDV z Direktivo Sveta 2013/43/EU41
in Direktivo Sveta 2013/61/EU42 ne posegajo neposredno na obravnavano področje.

2.2 Spremembe Izvedbene uredbe
Izvedbeni ukrepi, sprejeti z Izvedbeno uredbo, se nanašajo na naslednje vrste storitev:
 telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve,
 storitve, povezane z nepremičninami,
 storitve, povezane z distribucijo vstopnic za kulturne, umetniške, športne, znanstvene,
izobraževalne, razvedrilne in podobne prireditve.

Telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve
Pretežni del Izvedbene uredbe se nanaša na spremembe pravil o kraju opravljanja storitev, ki so bila
uvedena leta 2008 z Direktivo Sveta 2008/8/ES. Nekatere od teh sprememb zahtevajo dodatna
pojasnila, zlasti tiste, ki zadevajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske
storitve, ki se opravljajo za osebe, ki niso davčni zavezanci in so od leta 2015 obdavčljive v državi
članici, v kateri ima prejemnik sedež, stalno prebivališče ali običajno prebiva. Izvajalci takšnih storitev
bodo morali v navedeni državi članici ugotoviti in obračunati DDV.

39

Odbor za DDV, ki ga v skladu s členom 398(2) Direktive o DDV sestavljajo predstavniki držav članic in Komisije, objavlja
smernice, ki sicer niso pravno zavezujoče, vendar pa člen 398(4) Direktive o DDV odboru dodeljuje nalogo, da obravnava
vprašanja v zvezi z uporabo določb Unije o DDV, v nadaljevanju Odbor za DDV.
40
Direktiva Sveta 2013/42/EU z dne 22. julija 2013 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na
dodano vrednost glede mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV.
41
Direktiva Sveta 2013/43/EU z dne 22. julija 2013 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na
dodano vrednost v zvezi z neobvezno in začasno uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo določenega
blaga in storitev, dovzetnih za goljufije (Uradni list EU, L 201/4).
42
Direktiva Sveta 2013/61/EU z dne 17. decembra 2013 o spremembi Direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES, kar zadeva
najbolj oddaljene francoske regije in zlasti Mayotte (Uradni list EU, L 353/5).
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Storitve, povezane z nepremičninami
Storitve, povezane z nepremičninami, opredeljuje 47. člen Direktive o DDV. Določa, da je kraj
opravljanja storitev, povezanih z nepremičninami, kraj, kjer se nepremičnina nahaja. Vključeni so tudi
ukrepi za pojasnitev področja uporabe te določbe na podlagi smernic, ki jih je potrdil Odbor za DDV.
V členu 13b Izvedbene uredbe je opredeljeno, kaj sestavlja nepremičnino. Koncept nepremičnine je
splošni pojem, ki ni odvisen od nacionalne zakonodaje. Opredelitev pojma je potrebna za olajšanje
pravilne uporabe pravil o kraju opravljanja storitve in v glavnem temelji na sodni praksi Sodišča
Evropske unije.
Nadalje člen 31a Izvedbene uredbe določa, da mora biti za storitve, ki se povežejo z nepremičninami,
povezava dovolj neposredna (odstavek 1). To zajema storitve, ki izhajajo iz nepremičnin, če:
 je nepremičnina sestavni element storitve ter je za opravljene storitve osrednjega in bistvenega
pomena (npr. izdaja dovoljenj za ribolov),
 so storitve opravljene za nepremičnino ali namenjene nepremičnini in je njihov cilj pravna ali
fizična sprememba navedene nepremičnine (npr. storitve arhitektov ali nepremičninskih
posrednikov).
V člen so vključeni tudi primeri, ki prikazujejo, katere storitve so povezane z nepremičninami
(odstavek 2) in katere ne (odstavek 3).
Člen 31b določa, da se dajanje opreme v najem prejemniku (s spremnim osebjem ali brez njega),
zaradi opravljanja dela na nepremičnini obravnava le kot storitev, povezana z nepremičnino, če
izvajalec prevzame odgovornost za izvedbo dela. Če se nepremičnina da prejemniku na razpolago z
zadostnim številom osebja za obratovanje nepremičnine, se predpostavlja, da je takšno odgovornost
prevzel izvajalec. V tem primeru je treba storitev obdavčiti v državi, v kateri se nepremičnina nahaja.

Storitve, povezane z distribucijo vstopnic za kulturne, umetniške, športne, znanstvene, izobraževalne,
razvedrilne in podobne prireditve
Vstop na kulturne, umetniške, športne, znanstvene, izobraževalne, razvedrilne ali podobne prireditve
bo še naprej obdavčen v kraju, kjer prireditev dejansko poteka. Če se vstop na takšne prireditve odobri
davčnemu zavezancu, je opravljanje storitve zajeto v 53. členu Direktive o DDV, torej v kraju, kjer te
prireditve dejansko potekajo. 54. člen določa kraj opravljanja teh storitev osebi, ki ni davčni
zavezanec.

2.3 Opredelitev pojma nepremičnin
Direktiva o DDV pojma nepremičnin ne razlaga. Pojem nepremičnin iz 47. člena Direktive o DDV se
ne razlaga v smislu nacionalnega, stvarnega prava, ampak enotno na nivoju prava EU. V skladu s
pravom EU je značilnost nepremičnine »dejanska nepremičnost«, to je trdna spojenost s tlemi oziroma
obratno, pri nepremičninah ne gre za »premične materialne stvari«.43

Škof, B. in Prezelj, T.: Kraj obdavčitve storitev, povezanih z nepremičninami z DDV po evropski praksi.
Davčno-finančna praksa, št. 9/2008, Davčno-finančni raziskovalni inštitut, Maribor, 2008, str. 12.
43
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Že v uvodu Izvedbene uredbe je zapisano, da je zaradi enotne davčne obravnave opravljanja storitev,
povezanih z nepremičninami, potrebno opredeliti pojem nepremičnin. Določiti je treba bližino,
potrebno za zagotovitev povezave z nepremičnino, in neizčrpen seznam primerov transakcij,
opredeljenih kot storitve, povezane z nepremičnino. Po mnenju komisije bi bilo potrebno uvesti
koncept nepremičnine za zagotovitev enotne davčne obravnave storitev, povezanih z nepremičninami,
v državah članicah. Uvedba tega koncepta bi lahko pomembno vplivala na zakonodajo in upravne
prakse, ki se že uporabljajo v državah članicah. Za zagotovitve nemotenega prehoda na nova pravila bi
moral biti navedeni koncept uveden pozneje. Prav tako je potrebno po mnenju komisije pojasniti
davčno obravnavo dajanja opreme na voljo prejemniku za opravljanje dela na nepremičninah.
Odbor za DDV je problematiko opredelitve pojma nepremičnin oziroma »koncepta nepremičnin« (kot
je zapisano v uvodu Izvedbene uredbe) obravnaval na 93. seji 1. julija 2011.44 Smernice o opredelitvi
pojma nepremičnin, ki jih je sprejel na omenjeni seji, so bile v celoti prenesene v Izvedbeno uredbo.
Za namene uporabe Direktive o DDV se v skladu z Izvedbeno uredbo za nepremičnino šteje:
a) vsak posamezni del zemljišča na površju ali pod njim, na katerem se lahko vzpostavi
lastninska pravica in posest,
b) vsaka zgradba ali konstrukcija, pritrjena na tla ali v tleh, nad morsko gladino ali pod njo, ki je
ni mogoče zlahka razstaviti ali odstraniti,
c) vsak predmet, ki je vgrajen in je sestavni del zgradbe ali konstrukcije in brez katerega zgradba
ali konstrukcija ni popolna, npr. vrata, okna, strehe, stopnišča in dvigala,
d) vsak predmet, oprema ali stroj, ki je stalno vgrajen v zgradbo ali konstrukcijo in ga ni mogoče
odstraniti brez uničenja ali spremembe zgradbe oziroma konstrukcije.45
Nepremičnine so blago, ki se ne more premikati ali enostavno preseliti (npr. zemljišča, zgradbe). To
blago je nepremično in je zajeto v členih 13a in b Izvedbene uredbe. Po drugi strani pa se tudi blago, ki
se lahko premika ali se je premikalo, šteje za nepremično premoženje, ker je »tesno povezano z« ali
»integrirano v« nepremičnine (npr. dvigala, vrata in okna). To blago spada v skladu s členom 13b v
točki c in d Izvedbene uredbe.

2.3.1 Pojem nepremičnin

Pojem nepremičnin je v Direktivi o DDV uporabljen v 47. členu, kjer so opredeljene storitve, povezane
z nepremičninami. Ožje opredeljene pojme objekt ali del objekta, zemljišče in zemljišče za gradnjo
Direktiva o DDV opredeljuje v 12. členu. Določeno je, da se za »objekt« šteje vsaka konstrukcija,
trajno povezana s tlemi ali v tleh.46 »Zemljišče za gradnjo« je vsako neopremljeno ali opremljeno
zemljišče, ki ga kot takega opredelijo države članice.47
V bistvu gre za zelo skopo in ohlapno definicijo nepremičnin. Direktiva o DDV nepremičnine deli na
objekte in zemljišča. Za objekte in dele objektov je značilno, da so trajno povezani s tlemi ali so v tleh,
za objekt pa šteje vsako konstrukcijo, ki ima vsaj eno od omenjenih lastnosti.
Pojem nepremičnin se ne razlaga v smislu nacionalnega stvarnega prava. V skladu s sodno prakso
Sodišča EU gre za premoženje v opredmeteni pojavni obliki in ne za pravice, ki so po svoji naravi
44

European Commission: VAT Committee Guidelines, Guidelines 707, Document A 1.7.2011, str.147. , str.145.
45
Člen 13b Izvedbene uredbe.
46
2. odstavek 12. člena Direktive o DDV.
47
3. odstavek 12. člena Direktive o DDV.

taxud.c.1(2012)400557 – 707,

13

neopredmetene, ne glede na njihovo vsebino. Sodišče EU je v zadevi C-451/0648 presodilo, da so
nepremičnine omejene na tisto, kar ni premično in česar ni mogoče enostavno prestaviti.
Pri presoji, ali gre za objekt oziroma del objekta, objektov v ožjem pomenu, težav ne bi smeli imeti.
To so hiše, stanovanjski bloki, posamezna stanovanja, industrijski objekti, poslovne stavbe …, torej
vse, kar je trajno povezano s tlemi ali v tleh. Direktiva in Izvedbena uredba ne pojasnjujeta pojma
konstrukcija. Da se konstrukcija šteje za nepremičnino, mora izpolnjevati pogoj trajne povezanosti s
tlemi in/ali biti v tleh.
Opredelitev nepremičnine v 13.b členu Izvedbene uredbe izhaja iz sodbe C-428/02.49 Generalni
pravobranilec je v tej zadevi nepremičnino opredelil kot določen del zemeljske površine – vključno s
stavbami, ki so na njem trajno zgrajene – na katerem se lahko ustanovi lastninska pravica in posest.50
Sodišče EU je v omenjenem primeru presojalo, ali je šteti najem privezov v vodi v pristanišču in
priveze na območju pristanišča za zimovanje plovil kot storitve, povezane z nepremičninami – ali je
mogoče priveze šteti za nepremičnine. Dejstvo, da je neko območje poplavljeno v celoti ali deloma, ne
nasprotuje temu, da se ga opredeli kot nepremičnino. Stranka v postopku je pridobila lastninsko
pravico na pristaniškem zemljišču, vključno s pristaniškim bazenom, in ga je oddajala v najem za
priveze plovil v vodi in na kopnem. Zaradi pravilne opredelitve storitve najema, je bilo v omenjeni
zadevi potrebno najprej odgovoriti na vprašanje, ali se privezi v vodi lahko štejejo za nepremičnine.
Dejstvo, da se zemljišče, ki je deloma pod vodo, opredeli kot nepremičnina, je generalni pravobranilec
pojasnil v 31. točki sklepnih predlogov, kjer je voda, v kateri se nahajajo plovila, premičnina. Danska
vlada kole ali mostiče, ki so povezani z zemeljskim dnom in na katera so privezana plovila, šteje za
nepremičnine, njihovo dajanje na razpolago pa po drugi strani šteje zgolj kot stransko storitev. Ker pa
predmet dajanja v najem ni katerakoli premična količina vode, temveč točno določen del pristaniškega
bazena, ki je jasno razmejen in ga ni mogoče premestiti, se šteje za nepremičnino. Iz takšne
opredelitve izhaja, kar je povzeto tudi v 13.b členu Izvedbene uredbe, da se za nepremičnine ne šteje
voda (reka, morje), ampak dno reke ali morja.51

2.3.1.1 Opredelitev zemljišč in delov zemljišč

Da se zemljišče šteje kot »nepremičnina« v skladu s členom 13a Izvedbene uredbe, morata biti
kumulativno izpolnjena dva pogoja:
1) določen mora biti del zemljišča, bodisi na ali pod zemeljsko površino,
2) mogoče je vzpostaviti lastninsko pravico in posest.
Določeni posamezni del zemljišča se lahko šteje kot nepremičnina, če je sestavljen iz jasno določenih
in prepoznavnih območij na zemlji, na kateri se lahko vzpostavi lastninska pravica in posest na ali pod
površjem, vključno z zemljiščem z vodo ali pod njo. Obseg pojma zemljišče je širok, saj gre za
zemljišče na ali pod površjem.
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Zadeva C-315/00, Rudolf Maierhofer proti Finanzamt Augsburg-Land (v nadaljevanju Rudolf Maierhofer proti Finanzamt
Augsburg-Land), ECLI:EU:C:2003:23, točka 30.
49
Zadeva C-428/02, Foden Marselisborg proti Skatteministeriet (v nadaljevanju Foden Marselisborg proti Skatteministeriet),
ECLI:EU:C:2005:126.
50
Sklepni predlogi generalne pravobranilke Juliane Kokott v zadevi C-428/02, Foden Marselisborg proti Skatteministeriet,
ECLI:EU:C:2004:626, točka 30.
51
V zadevi C-166/05, Heger Rudi GmbH proti Finanzamt Graz-Stad ( v nadaljevanju Heger Rudi GmbH proti Finanzamt
Graz-Stad), ECLI:EU:C:2006:533, je sodišče odločilo, da je potrebno ribolovna območja na določenih geografskih območjih,
ki so trajno razmejena, čeprav poplavljena, opredeliti za nepremičnine.
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V pojasnilih o pravilih glede kraja opravljanja storitev na področju DDV za storitve, povezane z
nepremičninami, ki začnejo veljati leta 2017,52 je podrobno navedeno, kaj štejemo kot zemljišče
oziroma del zemljišča: naftne vrtine, podzemne vode, minerale in druge vire, ki so pod zemljo (zemlja
tudi pod vodo), vključno z zemljišči pod vodo (morja, oceani, reke, jezera in druge celinske plovne
poti).
Direktiva o DDV v zvezi z zemljišči govori o zemljiščih, na katerih stoji objekt, in zemljiščih za
gradnjo, to je vsako opremljeno ali neopremljeno zemljišče, ki ga kot takega opredelijo države članice.
Izvedbena uredba ne loči med opremljenim in neopremljenim zemljiščem, ampak postavlja pogoje,
kdaj se zemljišče ali del zemljišča šteje za nepremičnino. Gre za osnovno opredelitev nepremičnine;
Direktiva o DDV na tem mestu že izhaja iz predpostavke, da gre za nepremičnino.
Izvedbena uredba na podlagi sodb Sodišča EU določa, kdaj se neko zemljišče šteje za nepremičnino.
V tem delu je odpravila pomanjkljivosti Direktive o DDV in podaja opredelitev, v katerem primeru
neko zemljišče šteti za nepremičnino.

2.3.1.2 Lastninska pravica in posest

V skladu z Izvedbeno uredbo se za nepremičnino šteje vsak posamezni del zemljišča na površju ali
pod njim, na katerem se lahko vzpostavi lastninska pravica in posest. Za razumevanje pomena
lastninske pravice in posesti za namene uporabe Direktive o DDV (brez upoštevanja definicij teh
pojmov v posamezni državi članice) si moramo pomagati s 14. členom Direktive o DDV, ki
opredeljuje dobave blaga. Dobava blaga pomeni prenos pravice do razpolaganja s premoženjem v
stvareh kot lastnik. V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča EU se »dobava blaga« ne nanaša na
prenos lastništva v skladu s pravili, določenimi z veljavnim nacionalnim pravom, ampak zajema
kakršenkoli prenos premoženja v stvareh ene stranke, ki pooblasti drugo stranko, da dejansko
razpolaga z njim kot lastnik premoženja.53 Prenos pravice do razpolaganja s premoženjem v stvareh
kot lastnik za namene DDV v skladu z Direktivo pomeni ekonomsko lastništvo.
Navedba »se lahko vzpostavi« pomeni, da se lahko blago šteje za nepremičnino tudi, če na njem nihče
nima dejanske lastninske pravice ali posesti. Zadostuje, da je lastninsko pravico ali posest mogoče
vzpostaviti, kar kaže na širok obseg te določbe; izključeno je samo nepremično premoženje, ki ne bi
moglo pripadati nikomur.54

2.3.2 Zgradba in konstrukcija

Izvedbena uredba v členu 13b opredeljuje nepremičnine tudi kot vsako zgradbo ali konstrukcijo,
pritrjeno na tla ali v tleh nad morsko gladino ali pod njo, vendar je pogoj, da je ni mogoče zlahka
razstaviti ali odstraniti.
52

Explanatory nots on EU VAT place of supply rules on services connected with immovable property that enter into force in
2017. Pojasnila je izdala Evropska komisija, vendar niso pravno zavezujoča, saj vsebujejo samo praktične in neuradne
smernice o tem, kako bi bilo treba po mnenju Generalnega Direktorata Komisije za obdavčenje in carinsko unijo uporabljati
pravo EU. Namen teh pojasnil je zagotoviti boljše razumevanje evropske zakonodaje, predvsem Izvedbene uredbe Sveta (EU)
št. 1042/2013 z dne 7. oktobra 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede kraja opravljanja storitev.
Razumeti jih je mogoče kot orodje, ki se lahko uporabi za pojasnitev praktičnega izvajanja evropske zakonodaje o DDV na
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Zadeva C-320/88, Staatssecretaris van Financiën
proti
Shipping and Forwarding Enterprise Safe BV,
ECLI:EU:C:1990:61, točke 7–9.
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IBFD : International VAT Monitor, No. 4, julij 2011, str. 263.

15

Zgradbo lahko definiramo kot strukturo (ki jo je ustvaril človek) s streho in stenami, npr. hiše ali
tovarne.
V Pojasnilih k Izvedbeni uredbi, imajo konstrukcije širši pomen in vključujejo tudi druge (narejene s
strani človeka) strukture, ki običajno ne izpolnjujejo pogojev kot zgradbe. Mednje štejemo ceste,
mostove, letališča, pristanišča, nasipe, plinovode, vode in kanalizacijske sisteme, pa tudi industrijske
obrate, npr. elektrarne, vetrne turbine, rafinerije itd.55
Zgradbe in konstrukcije je potrebno obravnavati z vidika vseh njihovih sestavnih delov, kar pomeni,
da je potrebno vsak element, ki je vgrajen, sestavni del zgradbe ali konstrukcije in sestavlja zgradbo ali
konstrukcijo kot celoto, obravnavati kot nepremičnino. Odsotnost posameznega dela bi lahko
pomenila nepopolno zgradbo ali konstrukcijo.
Zgradba in konstrukcija morata izpolnjevati tudi osnovne pogoje – da se pritrdi na ali v tla, je nad ali
pod morsko gladino in je ni mogoče enostavno razstaviti ali preseliti. Na tla ali v tleh je lahko pritrjena
na različne načine: z vezivnim materialom (npr. cement), vezmi (npr. vrvi, verige, vijaki) ali sidri.
Pri tem se pojavlja vprašanje, ali lahko nedokončane stavbe, npr. brez strehe in oken, štejemo med
nepremičnine. Glede na to, da se kot osnovni pogoj opredeljuje pritrjenost v tla, menim, da lahko
odgovorim pritrdilno.
Če primerjamo opredelitev nepremičnin v Direktivi o DDV z opredelitvijo v Izvedbeni uredbi,
ugotovimo, da uporablja Direktiva o DDV pojem objektov ali delov objektov, za katere se šteje vsaka
konstrukcija, trajno povezana s tlemi in v tleh. Izvedbena uredba kot nepremičnino šteje vsako
zgradbo ali konstrukcijo, pritrjeno v ali na tla, nad ali pod morsko gladino, ki je ni mogoče zlahka
razstaviti ali odstraniti.
Izvedbena uredba tako širi opredelitev pojma nepremičnin na zgradbe in konstrukcije tudi na tiste, ki
so pritrjene v tla pod morsko gladino in jih ni mogoče zlahka razstaviti ali odstraniti. Pogoj pritrjenosti
v ali na tla, nad ali pod morsko gladino ni dovolj, da neko zgradbo ali konstrukcijo štejemo za
nepremičnino. Izpolnjeno mora biti tudi to, da zgradbe ali konstrukcije ni mogoče zlahka odstraniti ali
razstaviti.
Za zgradbe ali objekte glede zahteve pritrjenosti v tla oziroma na njih običajno ni težav. Težave so
prisotne v primerih restavracij-diskotek na čolnu, montažnih hiš, kioskov, stojnic, čolnov, počitniških
prikolic, ali kadar so stavbe zgrajene iz montažnih elementov in jih je mogoče pritrditi na ali v tla z
različnimi sredstvi: vezivnim materialom, vrvmi, verigami, vijaki ali sidri. V tem primeru gre po
naravi stvari za premičnine, ki jih pritrdimo na tla, s čimer »pridobijo« lastnost nepremičnosti, vendar
imajo še vedno možnost, da se razstavijo, prestavijo in premaknejo.56
V primerih, ko so strukture namenjene uporabi na trajni lokaciji, je lahko premoženje, ki je po svoji
naravi premično (npr. montažne hiše, kioski, stojnice, čolni, prikolice), pritrjeno na tla tako, da so te
strukture dejansko nepremične. Tudi če bi jih bilo zaradi njihove »premične« narave pozneje načeloma
mogoče odstraniti, jih je treba obravnavati kot nepremičnine, v kolikor nepremična struktura ni zlahka
razstavljiva ali odstranljiva.57
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Explanatory nots on EU VAT place of supply rules on services connected with immovable property that enter into force in
2017, str.18.
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Rudolf Maierhofer proti Finanzamt Augsburg-Land , točka 34.
57
Zadeva C-532/11, Susanne Leichenich proti Ansbertu Peffekovenu in Ingu Horeisu (v nadaljevanju Susanne Leichenich
proti Ansbertu Peffekovenu in Ingu Horeisu), ECLI:EU:C:2012:720, točka 23.
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Postavlja se vprašanje, kaj z vidika Izvedbene uredbe pomeni, da konstrukcije ni mogoče zlahka
odstraniti ali razstaviti. Odgovor na to vprašanje sem našla v Sodbah EU. Sodišče EU je v primeru
Susanne Leichenich odločilo, da se premičnina lahko šteje za nepremičnino ob pogoju, da je ni
mogoče odstraniti enostavno, brez truda in znatnih stroškov. Tudi v Avstriji je pojem konstrukcije
opredeljen iz vidika odstranitve in razstavitve.58 Vendar je sklicevanje na »enostavno« odstraniti ali
razstaviti še vedno zelo ohlapna opredelitev, ki lahko ustvari nekaj praktičnih težav v praksi, saj je
prislov »enostavno« precej subjektivna ocena, odvisna od primera do primera.
V pojasnilih o pravilih glede kraja opravljanja storitev na področju DDV za storitve, povezane z
nepremičninami, ki začnejo veljati leta 2017, lahko za presojo o tem, da določene nepremičnine ni
mogoče odstraniti brez truda in znatnih stroškov, uporabljamo naslednja merila59:
 čas, potreben za demontažo ali premik,
 potreba po poklicnih spretnostih, ki se nanaša na orodja, opremo, znanja itd., potrebno za
dejansko razstavitev, premik zgradbe ali konstrukcije, vključno s sredstvi, ki so potrebna za
uničenje ali premik (s pomočjo žerjava, priklopnika, tovornjaka itd.),
 stroški celotnega postopka storitve za razstavitev ali odstranitev (storitev razstavitve ali
odstranitve zgradbe ali konstrukcije v primerjavi z vrednostjo zgradbe ali konstrukcije),
 dejstvo, da se s premikanjem ali razstavitvijo zgradbe ali konstrukcije uniči ali bistveno
zmanjša vrednost nepremičnine.
Ugotavljam, da bi lahko poleg zgoraj navedenih meril upoštevali tudi kriterij nameravane ali dejanske
uporabe, torej stalno (trajno) ali začasno lokacijo. Če vzamem za primer mobilne okrepčevalnice, ki
so prisotne na mestu začasno, jih ne moremo obravnavati kot nepremičnine, čeprav se lahko pritrdijo
v tla. Prvi kriterij (pritrjenosti v tla) sicer izpolnjujejo, vendar jih je mogoče enostavno razstaviti
oziroma prestaviti, zato kriterija, da se štejejo za nepremičnine, ne izpolnjujejo.
Postavlja se vprašanje, kako presojati, kadar se mobilne okrepčevalnice uporabljajo na stalni lokaciji
za opravljanje gospodarske dejavnosti za daljše časovno obdobje. Če sledim sodbi Susanne
Leichenich, ki v primerih, ko so strukture, ki so sicer po svoji naravi premične, namenjene uporabi na
trajni lokaciji in pritrjene na oziroma v tla tako, da so te strukture dejansko nepremične, potem
ugotavljam, da izpolnjujejo kriterij nepremičnine. Vendar pa se mi zastavlja novo vprašanje, kaj
pomeni daljše časovno obdobje.
Če bi upoštevala samo določbe Izvedbene uredbe, bi takšno mobilno okrepčevalnico opredelila kot
premičnino, saj ne izpolnjuje pogoja, da je ni mogoče enostavno premakniti. Vendar pa v skladu s
sodno prakso v sodbi Susanne Leichenich proti Ansbertu Peffekovenu in Ingu Horeisu, če upoštevam
kriterij nameravane uporabe, torej stalnost lokacije, ima tudi takšna mobilna okrepčevalnica, status
nepremičnine.

2.3.3 Predmet, ki je vgrajen in je sestavni del zgradbe ali konstrukcije

V točki c člena 13b Izvedbene uredbe je določeno, da se za nepremičnino šteje vsak predmet, ki je
vgrajen, sestavni del zgradbe ali konstrukcije in brez njega zgradba ali konstrukcija ni popolna, npr.
vrata, okna, strehe, stopnišča in dvigala.
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V skladu s to določbo se vsak predmet, ki je sestavni del v zgradbi ali konstrukciji, šteje za
nepremičnino, ob pogoju, da predstavlja sestavni del te stavbe ali konstrukcije. Sestavni del pomeni,
da brez tega predmeta stavba ali konstrukcija ne bi bila popolna.
Na podlagi te določbe se vsak predmet, ki bi bil sicer premično blago, šteje za nepremičnino že zato,
ker je sestavni del zgradbe ali konstrukcije. Gre za predmete, ki jih navaja že sama Izvedbena uredba
in so pripravljeni za uporabo, potrebno jih je le pritrditi oziroma vgraditi v stavbo ali konstrukcijo
tako, da postanejo njen sestavni del. Mogoče jih je odstraniti ali zamenjati.
Pri tej določbi se mi zastavlja vprašanje, kateri predmeti – brez katerih stavba ali konstrukcija ne bi
bila popolna – so lahko sestavni del stavbe ali konstrukcije. Če se stavba uporablja kot stanovanje, so
elementi, kot so okna in vrata, nameščeni v njej, nujno potrebni z vidika njene funkcionalnosti in se
šteje, da skupaj z zgradbo ali konstrukcijo sestavljajo celoto. Ti elementi ne bodo nujno enaki tistim,
ki so potrebni v skladiščih, tovarnah ali objektih, kot so elektrarne, mostovi, predori. To pomeni, da je
treba te elemente po njihovi vgradnji v zgradbo ali konstrukcijo prav tako šteti za nepremičnino, ker
le-to dopolnjujejo.
Menim, da je pri posebnih konstrukcijah za ugotovitev, če je neki predmet sestavni del konstrukcije,
odločilnega pomena, ali je njegova vgradnja bistvena oziroma zelo nujna, da se tovrstna konstrukcija
šteje za tako. Tako bi bilo, če bi konstrukcija brez tega elementa postala neuporabna. To lahko
dokažem s primerom: na polju vetrnih elektrarn so vgrajeni generatorski elementi (npr. lopatice) v
vetrno elektrarno, ki je pritrjena v tla. Lopatice so sestavni deli konstrukcije, saj bi bila brez njih
elektrarna neuporabna, torej nepopolna.
Zato menim, da je za vsako posamezno stavbo oziroma konstrukcijo potrebno preveriti, ali odsotnost
(odstranitev) teh predmetov pomeni, da bi zgradba ali konstrukcija izgubila funkcijo, za katero je bila
zasnovana.
Element, vgrajen v zgradbi ali konstrukciji, se šteje za sestavni del le-te, če pripomore k temu, da
zgradba ali konstrukcija postane popolna glede na značilnosti, ki se ji običajno pripisujejo, in funkcijo,
ki jo mora imeti le-ta.

2.3.4 Predmet, oprema ali stroj, ki je stalno vgrajen v zgradbo ali konstrukcijo

V skladu z odstavkom d 13.b člena Izvedbene uredbe se kot nepremičnina šteje vsak predmet, oprema
ali stroj, ki je stalno vgrajen v zgradbi ali konstrukciji in ga ni mogoče odstraniti brez uničenja ali
spremembe le-te.
Izvedbena Uredba ne odgovori na vprašanje, ali je pojem »stalno vgrajen« treba nujno razumeti kot
pogoj za uporabo točke d 13.b člena ali zgolj kot sredstvo za razumevanje, v katerih okoliščinah bi
lahko odstranitev predmeta, vgrajenega v zgradbi ali konstrukciji, povzročila njeno uničenje ali
spremembo. Pri uporabi tega člena je odločilno, ali bi odstranitev predmeta, katerega vgradnja bi
morala biti trajna, povzročila določeno škodo na zgradbi ali konstrukciji. »Stalno vgrajen« se torej
nanaša na elemente, ki so v zgradbi ali konstrukciji vgrajeni za določen namen in bi morali biti trajni
ali ostati nespremenjeni.
Besedo »stalno« lahko razlagamo subjektivno – predmet je vgrajen za stalno, torej ni predvidene
menjave – ali objektivno – glede na čas trajanja (življenjsko dobo) tega predmeta.
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Industrijska oprema, stroji in tudi drugi predmeti imajo gospodarsko, življenjsko dobo običajno krajšo
od zgradb in konstrukcij, v katerih se uporabljajo. »Stalno vgrajen« v tem kontekstu pomeni, da se
blago uporablja v določenem času v okviru gospodarske dejavnosti za namen, za katerega je bilo
pridobljeno.
Ker je v tem členu določeno, da se za nepremičnino štejejo predmeti, ki zraven stalnosti zadostijo tudi
pogoju, da jih ni mogoče odstraniti brez uničenja ali spremembe, se postavlja vprašanje, kako
obravnavati predmete, ki so »stalno« vgrajeni in jih je potrebno po poteku njihove življenjske dobe
zamenjati, pri tem pa lahko povzročijo uničenje ali spremembo zgradbe, dela zgradbe ali konstrukcije.
Uničenje običajno pomeni dejanje ali proces, v katerem se povzroči taka škoda, da zgradba ali
konstrukcija bodisi ne obstaja več bodisi je ni mogoče popraviti.60
Sprememba zgradbe ali konstrukcije je manj drastične narave. To običajno pomeni spremembo na
sami zgradbi ali konstrukciji, ki je sicer vidna in ima določen vpliv na funkcionalnost stavb, vendar jo
je možno sanirati. Če ponazorim: pritrjeni stroj na tla tovarne, ki ga je možno odstraniti z enostavno
odstranitvijo vijakov s tal. Sama odstranitev je sicer fizično vidna, vendar to ne poškoduje zgradbe v
pomembni meri, zato takšnega predmeta/stroja ne moremo šteti za nepremičnino.
Nasprotno je v primeru, ko industrijski stroj s svojimi lastnostmi (višino, težo in širino) povzroči
uničenje dela zgradbe – če je potrebno zaradi njegove zamenjave odstraniti streho ali porušiti zid. V
takem primeru je zadoščeno kriteriju, da stroja ni mogoče odstraniti brez uničenja ali spremembe, zato
ga lahko uvrščamo med nepremičnine.
Omenjena primera sta dokaj preprosta, vendar v praksi največkrat srečamo primere, za katere bi bilo
potrebno jasneje in natančneje določiti kriterije, kdaj neki predmet šteti za nepremičnino in kdaj ne.
Kot kriterije glede presoje o tem, kdaj nek predmet povzroči uničenje ali spremembo nepremičnine
oziroma konstrukcije, bi lahko upoštevali količino napora, časa in stroškov, potrebnih za popravilo
stavbe ali konstrukcije. Ti podatki so lahko koristni pri ugotavljanju, ali je sprememba pomembna ali
ne. Tudi če bi odstranitev elementa povzročila določeno škodo na sami stavbi oziroma konstrukciji, je
lahko dodaten pokazatelj tudi to, ali predmet po odstranitvi kot tak nima vrednosti, je brezpredmeten
in ne služi več istemu namenu.61
Povezava med predmetom iz točke d 13.b člena Izvedbene uredbe in zgradbo oziroma konstrukcijo je
dovolj močna, da skupaj tvorita celoto, pri tem pa predmet izpolnjuje posebno funkcije, neodvisno od
zgradbe. Pri tem lahko njegova odstranitev pomeni tako škodo na sami zgradbi in konstrukciji kakor
tudi na predmetu samem.
Za namene uporabe Direktive o DDV Izvedbena uredba v 13.b členu določa, kaj se šteje za
nepremičnino. Izvedbena uredba podrobneje opredeljuje pojme zemljišče, del zemljišča ter zgradba ali
konstrukcija. V tem delu sledi sodni praksi Sodišča EU, saj je Sodišče EU v svojih sodbah jasno
opredelilo pogoje, kdaj se nek objekt ali del objekta šteje za nepremičnino.62 Tudi pri opredelitvi
zemljišč Izvedbena uredba povzema stališče Sodišča EU.63
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Točki c in d 13.b člena Izvedbene uredbe širita definicijo nepremičnin, kakršno smo poznali iz Šeste
Direktive in Direktive o DDV. Za nepremičnino se tako šteje tudi vsak predmet, ki je vgrajen in je
sestavni del zgradbe ali konstrukcije, brez katerega zgradba ali konstrukcija ni popolna ter vsak
predmet, oprema ali stroj, ki je stalno vgrajen in ga ni mogoče odstraniti brez uničenja ali spremembe
zgradbe ali konstrukcije. V teh določbah se pojavljajo novi termini, predmet, vgrajen, sestavni del,
stalno vgrajen, ni mogoče odstraniti brez uničenja in spremembe zgradbe ali konstrukcije.
Na prvi pogled bi lahko rekla, da posamezni predmeti sodijo v več točk Izvedbene uredbe. V točki b
člena 13b je določeno, da se za nepremičnino šteje vsaka zgradba ali konstrukcija, v katero so bili
posamezni predmeti skozi proces gradnje ali obnove že vključeni, »vdelani« (opeke, tramovi, stebri in
cement). Medtem točka c člena 13b vključuje predmete, ki so »vgrajeni« in so sestavni del zgradbe ali
konstrukcije, torej postavljeni in pritrjeni, namenjeni uporabi v tej stavbi. V to točko Izvedbene uredbe
so tako zajeti predmeti, ki predstavljajo strukturo stavbe (stene, tla in okvir), »vključeni« pa so tudi
tisti, ki predstavljajo infrastrukturo ali nadgradnjo zgradbe ali konstrukcije, npr. sanitarni sistem
(kanalizacija, vodovodne cevi, drenažne cevi, pipe, sistemi ...). V točki c so zajeti predmeti, ki niso del
glavne konstrukcije stavbe ali gradnje, čeprav predstavljajo sestavni del zgradbe oziroma konstrukcije.
Namenjeni so dokončanju glavne strukture stavbe ali konstrukcije, neke vrste njena nadgradnja.
Predmeti in naprave, opredeljeni v skladu s točko d, so elementi, ki imajo posebno funkcijo in delujejo
neodvisno od zgradbe ali konstrukcije, v kateri se nahajajo. Njihov namen ni – čeprav so fizično
pritrjeni na nepremičnine – boljša uporaba ali uživanje nepremičnine (kot je to veljalo za predmete pod
točko b člena 13b), ampak služenje določenemu namenu, imajo neko funkcijo, ki ni vezana samo na
zgradbo ali konstrukcijo.
Področji uporabe točk c in d se lahko tudi prekrivata, saj je vgradnja nekega predmeta v nekaterih
primerih zajeta v obeh točkah. Tak primer bi bil, če so predmeti sestavni del zgradbe ali konstrukcije
in jih ni mogoče odstraniti, ne da bi se zgradba ali konstrukcija uničila ali spremenila (npr. marmorna
stopnišča v hiši, vgrajena omara ali kuhinja po meri).
Angleži pojem predmeta vgrajenega v nepremičnino razumejo v smislu vgadnje na kraju samem, ob
pogoju, da velja za točno določeno nepremičnino. Odstranitev tega predmeta bi zahtevala uporabo
orodij za to odstranitev. Rezultat odstranitve pa bi povzročil škodo, ki bi jo bilo potrebno sanirati z
obnovitvijo zgradbe oziroma konstrukcije.64
Pomisleki se pojavijo tudi v zvezi z vgradnjo predmetov (npr. sončnih kolektorjev) na posebne dele
zgradbe ali konstrukcije. Glede na način vgradnje teh predmetov so možne različne rešitve.
Na splošno bi bili sončni kolektorji zajeti v točko b člena 13b, saj lahko predstavljajo samostojno
konstrukcijo. Da se lahko uporabljajo za svoj posebni namen, tj. proizvodnjo električne energije ali
toplote, morajo biti priključeni na električno ali ogrevalno napeljavo zgradbe ali konstrukcije. Če so
vgrajeni v zgradbi ali konstrukciji, ne da bi bili del njene infrastrukture, bi bilo treba ugotoviti, ali so
izpolnjeni pogoji iz točk c in d člena 13b. Če so vgrajeni na strehi zgradbe ali konstrukcije, bi lahko
bili zajeti tudi v točki c člena 13b – če postanejo del strehe v smislu, da so vanjo vdelani in se
uporabljajo kot streha. Stene iz sončnih kolektorjev bi bile običajno zajete v točko b člena 13b, saj so
del zgradbe. Ugotavljam, da lahko v tem primeru sončne kolektorje uvrstimo v točke b, c in d člena
13b Izvedbene uredbe.
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2.4. Opredelitev storitev, povezanih z nepremičninami
Namen člena 31a Izvedbene uredbe je pomoč pri identifikaciji storitev, povezanih z nepremičninami,
kot so opredeljene v 47. členu Direktive o DDV. Člen ima 3 odstavke. V prvem najdemo opredelitev,
kaj šteje kot storitev, povezana z nepremičninami. V drugem odstavku je obširen seznam primerov
storitev, ki jih je treba razumeti kot storitve, povezane z nepremičninami, kot so zajete v 47. členu
Direktive o DDV. Tretji odstavek pa določa seznam primerov storitev, ki se ne štejejo med storitve,
povezane z nepremičninami, in zato niso zajete v 47. členu Direktive o DDV.
Potrebno je poudariti, da je skupna uporaba pravil, kot so zapisana v Izvedbeni uredbi, mogoča le, če
se nacionalni pravni pojmi ne upoštevajo za namene DDV. Če bi se davčna pristojnost v vsaki državi
navezovala na drugačna merila glede kraja opravljanja storitev, bi to povzročilo primere dvojne
obdavčitve oziroma neobdavčitve. Prav iz tega vidika je zelo pomembna enotnost v zvezi z
določanjem kraja opravljanja storitev na skupnem trgu.65
2.4.1 Storitve, dovolj neposredno povezane z nepremičnino

V prvem odstavku člena 31a Izvedbene uredbe je določeno, da se med storitve, povezane z
nepremičninami, iz 47. člena Direktive o DDV vključujejo samo storitve, ki so dovolj neposredno
povezane z nepremičnino. Temu je zadoščeno, če:
a) izhajajo iz nepremičnin in je le-ta sestavni del storitve ter osrednjega in bistvenega pomena za
opravljeno storitev,
b) se opravljajo za nepremičnino ali so zanjo namenjene in je njihov cilj pravna ali fizična
sprememba zadevne nepremičnine.
Navedeno pravilo, določeno v skladu s 47. členom Direktive o DDV, je posebno pravilo in ne izjema
od splošnih pravil iz 44. in 45. členov Direktive o DDV. Tako je Sodišče EU odločilo tudi v sodbi
C-108/0066, ko je presojalo razmerje med prvim odstavkom 9. člena in točko a drugega odstavka 9.
člena Šeste Direktive67. Slednja ni vsebovala izrecne določbe glede razmerja med temeljnim pravilom
iz prvega odstavka 9. člena in posebnimi ureditvami iz drugega odstavka istega člena. Kljub temu je
Sodišče EU odločilo, da prvi odstavek v razmerju do drugega odstavka nima prednosti. Nasprotno –
vprašanje, ki se postavlja v vsakem posamičnem primeru, je, ali se zanj uporablja drugi odstavek 9.
člena. Če se ne, se uporablja prvi odstavek istega člena. Na podlagi tega je Sodišče EU sklepalo, da se
posebna ureditev točke a iz drugega odstavka 9. člena Šeste Direktive ne more obravnavati kot izjema
od splošnega pravila.
Storitev je zajeta v 47. členu Direktive o DDV, če je dovolj neposredno povezana z nepremičnino. Ker
so lahko številne storitve tako ali drugače povezane z nepremičninami, je treba obstoj »dovolj
neposredne povezave« med opravljeno storitvijo in nepremičnino presojati objektivno, na podlagi
meril točk a in b prvega odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe. Šibka ali postranska povezava z
nepremičnino torej ni dovolj.
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Točka a prvega odstavka 31.a člena določa, da morajo storitve, povezane z nepremičninami, izhajati iz
točno določene nepremičnine, biti sestavni del storitve ter osrednjega in bistvenega pomena za
opravljeno storitev. Take storitve ni mogoče izvesti brez zadevne nepremičnine, kar pomeni, da mora
biti opravljena v povezavi z določeno nepremičnino. Rezultat storitve mora izhajati iz zadevne
nepremičnine. Povedano drugače, storitev izhaja iz nepremičnine, kadar se nepremičnina uporabi za
izvedbo storitve ter je zadevna nepremičnina glavni in prevladujoči element te storitve.
V točki b prvega odstavka 31.a člena se storitve štejejo za dovolj neposredno povezane z
nepremičninami, če se opravljajo za nepremičnino ali so zanjo namenjene in je njihov cilj pravna ali
fizična sprememba zadevne nepremičnine. Povedano drugače, usmerjene morajo biti na spremembo
pravnega statusa in/ali fizičnih značilnosti zadevne nepremičnine. Kaj zajema pravna sprememba
nepremičnine, Izvedbena uredba ne pojasnjuje. Sklepamo lahko, da zajema vsako spremembo
pravnega položaja zadevne nepremičnine.
Fizična sprememba nepremičnine lahko pomeni kakršnokoli fizično spremembo nepremičnine. Kaj
natančno je mišljeno s fizično spremembo nepremičnine, se iz Izvedbene uredbe ne da razbrati. Če se
nepremičnina spremeni fizično (npr. z obnovo fasade), se postavlja vprašanje, ali se s fizično
spremembo misli večje, bistvene spremembe, npr. obnova fasade na objektu, ali samo vzdrževanje te
fasade, npr. barvanje. Odgovor na vprašanje, ali v to področje sodijo tudi storitve, ki preprečujejo
fizične spremembe fasade, npr. zaščita fasade pred umazanijo s posebno emulzijo, najdemo v drugem
odstavku 31.a člena Izvedbene uredbe.
Storitev je povezana z nepremičnino, če zadosti vsaj enemu izmed kriterijev v prvem odstavku 31.a
člena Izvedbene uredbe, torej za točki a in b ni potrebe, da sta izpolnjeni kumulativno. Glede na to, da
drugi odstavek istega člena dokaj podrobno našteva posamezne primere storitev, povezanih z
nepremičnino, tretji odstavek pa storitve, ki niso povezane z njo, bomo po prvem odstavku posamezno
storitev presojali le, kadar je ne bomo našli na seznamu v prvem ali drugem odstavku Izvedbene
uredbe.

2.4.2 Seznam storitev, povezanih z nepremičninami

Drugi odstavek 31.a člena Izvedbene uredbe določa le okviren seznam storitev, povezanih z
nepremičninami. To pomeni, da vsebuje »zlasti« primere posebnih storitev, za katere je zakonodajalec
EU menil, da so povezane z nepremičninami v smislu 47. člena Direktive o DDV. Tako je
zagotovljena pravna varnost v številnih običajnih primerih.
V Pojasnilih k Izvedbeni uredbi 68 je pojasnjeno, da drugi odstavek 31.a člena Izvedbene uredbe ne
omejuje splošne opredelitve pojma storitev, povezanih z nepremičninami. Vsak poseben položaj, ki ni
izrecno zajet v drugem in tretjem odstavku, je zato treba presojati za vsak primer posebej, na podlagi
meril iz prvega odstavka. Če neka storitev ni opredeljena v drugem odstavku kot storitev, povezana z
nepremičninami, in ne v tretjem odstavku, to še ne pomeni, da ni storitev, povezana z nepremičninami,
saj jo še vedno lahko presojamo po prvem odstavku.
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2.4.2.1 Priprava načrtov za zgradbo

Priprava načrtov za zgradbo ali dele zgradbe, ki so zasnovani za določeno zemljiško parcelo ne glede
na to, ali je stavba zgrajena ali ne, je pripravljalna faza. Zajema lahko več korakov, ki morajo biti
tesno povezani z nepremičnino (npr. priprava idejnih zasnov, izvedba različnih merjenj na zemljišču,
priprava načrtov za zgradbo). Če se storitve opravijo, ne da bi bile povezane z zemljiško parcelo ali
določeno nepremičnino, jih ni mogoče šteti za dovolj povezane z nepremičnino in ne spadajo na
področje uporabe 47. člena Direktive o DDV. Take storitve bi morale biti obdavčene v skladu s
splošnimi pravili glede kraja opravljanja storitev med zadevnimi podjetji ali podjetji in potrošniki –
odvisno od tega, ali so opravljene za poslovno stranko ali končnega potrošnika – razen, če se uporablja
drugo posebno pravilo. Če storitvam, kot je priprava načrtov, ne sledijo gradbena dela in se ne zgradi
zgradba, se le-te vseeno lahko štejejo za povezane z nepremičninami – če so bile opravljene v zvezi z
jasno opredeljeno lokacijo. To bi veljalo tudi, kadar izvajalec storitev sodeluje v postopku zbiranja
ponudb, vendar ni izbran. Pomembno je, da je opravljene storitve mogoče povezati s točno določeno
nepremičnino. Tako sklepam, saj iz točke a tretjega odstavka, ki določa, da priprava načrtov za
zgradbo ali dele zgradbe, če niso zasnovani za točno določeno zemljiško parcelo, ni storitev, povezana
z nepremičnino.
V tej točki gre za klasične storitve arhitektov. Priprava načrtov za zgradbo ali dele zgradbe, ki so
zasnovani za določeno zemljiško parcelo in jih izvajajo arhitekti, se štejejo za storitve, povezane z
nepremičninami. Vprašanje, ki se mi zastavlja v zvezi s tovrstnimi storitvami pa je, ali se morajo
arhitekti, ko opravljajo storitve povezane z nepremičninami (ko na primer projektirajo načrte za točno
določeno nepremičnino in nadzorujejo gradnjo na kraju samem), v državi, ki ni država, v kateri je
arhitekt sam registriran za DDV, registrirati za namene DDV. Menim, da je odgovor na to vprašanje
pritrdilen.

2.4.2.2 Zagotavljanje nadzornih ali varnostnih storitev na kraju samem

Zagotavljanje nadzornih storitev na kraju samem je ena od storitev, ki so v 47. členu Direktive o DDV
izrecno navedene kot storitve, povezane z nepremičninami. V Izvedbeni uredbi se enaka davčna
obravnava uporablja za zagotavljanje nadzornih in varnostnih storitev na kraju samem.
Nadzor na kraju samem ali gradbeni nadzor se običajno nanaša na storitve v gradbeništvu za
zagotovitev pravilnega izvajanja gradbenih, rušilnih ali obnovitvenih del – v skladu s tehničnimi in
zakonskimi zahtevami, upoštevanjem postavljenih rokov in proračuna, izpolnjevanjem zadevnih
regulativnih in kakovostnih standardov ter predložitvijo potrebne dokumentacije. Gre za strokovne
storitve, ki pogosto vključujejo usklajevanje različnih pogodbenih izvajalcev in so namenjene
zagotovitvi uspešnega dokončanja projekta. Del nadzornih storitev lahko vključuje stalno ali občasno
navzočnost strokovnjakov na kraju samem. Preostali del, ki obsega naloge, kot so načrtovanje del,
usklajevanje podizvajalcev ter izpolnjevanje in izdajanje dokumentov, potrdil in izjav, se lahko izvaja
zunaj gradbišča, ob pogoju, da so opravljena dela vezana na točno določeno nepremičnino69.
Varnostne storitve se lahko zagotavljajo med pripravljalno ali gradbeno fazo del, da se prepreči kraja
ali poškodovanje opreme in materiala, skladiščenega na gradbišču. Za to bi bila običajno potrebna
navzočnost varnostnikov na gradbišču, da bi nadzorovali dostop zaposlenih in dostavljavcev do
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gradbišča, zagotavljali nočno varovanje, nadzirali gradbišče z video nadzorom (nadzorne kamere) itd.
Po drugi strani se lahko varnostne storitve zagotavljajo tudi po koncu gradbenih ali obnovitvenih del,
za varovanje stanovanjskih, poslovnih, industrijskih ali pisarniških objektov. Te storitve se lahko
zagotavljajo s fizično navzočnostjo varnostnikov in/ali vgradnjo varnostnih sistemov v zgradbo.
Področje uporabe točke b drugega odstavka 31.a člena obsega vse te različne položaje. Kadar torej
izvajalec zagotavlja nadzor ali varovanje nepremičnine, ne glede na to, ali gre za konstrukcijo, zgradbo
ali samo zemljiško parcelo, se uporablja člen 47 Direktive o DDV. Kadar mora izvajalec za zaščito
premičnega blaga (npr. predmetov, opreme ali strojev v zgradbi, na gradbišču ali zemljiški parceli)
varovati tudi samo nepremičnino, je varnostna storitev prav tako zajeta v 47. členu Direktive o DDV.70
Postavlja se vprašanje, kako obravnavati uporabo sodobnih varnostnih tehnologij, ki so povezane s
točno določeno nepremičnino in se opravljajo na daljavo, brez fizične prisotnosti na kraju
nepremičnine.
Če povzamem, ugotavljam, da lahko storitve zagotavljanja nadzornih ali varnostnih storitev na kraju
samem, štejemo za storitev povezano z nepremičninami, če so na primer varnostni sistem ali nadzorni
sistemi vgrajeni in so sestavni del zgradbe ali konstrukcije in brez njih zgradbe ali konstrukcije ne bi
bile popolne.71 Varnostni in nadzorni sistem, ki je vgrajen v zaporu ali bančnih prostorih, v katerih
se hranijo dragocenosti, je nujen pogoj za popolnost tovrstnih zgradb. Nadalje so lahko storitve
zagotavljanja nadzornih ali varnostnih storitev na kraju samem, povezane z nepremičninami, če jih ni
mogoče odstraniti brez uničenja ali spremembe zgradbe oziroma konstrukcije.72 Npr. odstranitev
nadzornih sistemov v poslovnih prostorih ali pisarnah, povzroči vsaj spremembo, enako velja za
odstranitev varnostnih sistemov v stanovanjih ali pisarnah.
To pomeni, da bi se dela v zvezi z vgradnjo varnostnega in nadzornega sistema, na podlagi katerih
varnostni sistem postane del nepremičnine, štela za storitev, povezano z nepremičninami. Tako bi bila
zagotovljena obdavčitev na isti lokaciji, ne glede na to, ali se dobava šteje za dobavo blaga z vgradnjo
ali montažo ali za opravljanje storitev, povezanih z nepremičninami.

2.4.2.3 Gradnja zgradbe na zemljišču ter gradbena in rušilna dela

Na področje uporabe te določbe spadajo vse vrste gradbenih del, ki ne vključujejo samo gradnje novih
zgradb, ampak tudi gradbena dela (npr. prenova, sprememba, predelava, razširitev, rušenje obstoječih
zgradb ali delov zgradb).
V Predlogu Šeste Direktive je posebno poglavje opredeljevalo gradbena dela – gre za vsa gradbena
dela, povezana z objekti, mostovi, cestami in pristanišči ter druga dela, ki so vezana na zemljo
(rušenje, gradnja – vključno s temelji, dobava glavnih materialov, namestitev pohištva v nepremičnine
in inštalacijska dela, prenova, popravila in vzdrževanje stavb – razen rednega vzdrževanja, dela na
pripravi in izboljšanju zemljišča – kot so temelji za industrijske in rezidenčne objekte, delitev
zemljiških parcel, izravnava, instalacija vodnega in električnega omrežja, kanalizacija, podporni zidovi
ter sajenje rastlin).
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Seznam gradbenih del iz Druge Direktive in Predloga Šeste Direktive bi lahko bil v pomoč pri
razumevanju gradbenih del.
V zvezi z gradnjo se zastavlja vprašanje, kako je z najemanjem delavcev za opravljanje gradbenih del
na točno določeni nepremičnini. Zastavlja se mi vprašanje, ali se najem delavcev, ki opravljajo
gradbena dela, šteje za opravljanje storitev, za katere veljajo splošna pravila glede kraja opravljanja
storitev, ali velja pravilo, ki velja za storitve, povezane z nepremičninami.
Odgovor na to vprašanje sem našla v določbi 31.b člena, ki določa, da je treba najemanje opreme
zaradi opravljanja dela na nepremičnini obravnavati kot storitev, povezano z nepremičnino, če
izvajalec, ki najame opremo, prevzame odgovornost za izvedbo dela. Čeprav glede najemanja
delavcev Izvedbena uredba ne določa pravil obdavčitve, lahko na podlagi določb 31.b člena sklepam,
da lahko tudi najemanje delavcev, podobno kot zagotavljanje opreme, pomeni storitve, povezane z
nepremičninami, če izvajalec prevzame odgovornost za izvedbo dela. Torej, če izvajalec za izvajanje
gradbenih del naročniku samo zagotovi delavce – brez prevzama odgovornosti za opravljeno delo in
rezultate gradbenih del – potem ne moremo govoriti o storitvah, povezanih z nepremičninami.
V avstrijski zakonodaji se posojanje delovne sile uvšča med gradbene storitve, pod pogojem, da ta
delovna sila opravlja gradbene storitve, kar pomeni, da so to storitve, ki so neposredno povezane s
storitvami na nepremičnini.73 Seveda je ta določba Izvedbene uredbe širša, saj ne zajema le gradbenih
del.

2.4.2.4 Gradnja stalnih konstrukcij na zemljišču ter gradbena in rušilna dela

V točki d drugega odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe zasledimo dopolnitev točke c istega odstavka,
saj gradbene storitve širi na gradnjo in rušilna dela na stalnih konstrukcijah. V točki d sta zajeti dve
vrsti storitev: gradnja stalnih konstrukcij ter gradbena in rušilna dela na stalnih konstrukcijah.
Na tem mestu Izvedbena uredba tudi primeroma navaja vrste stalnih konstrukcij, kot so cevovodi za
plin, vodo in kanalizacijo, vendar lahko sklepam, da ta seznam ni izčrpen.

2.4.2.5 Delo na zemljišču, vključno s kmetijskimi storitvami

Določba točke e drugega odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe na nek način dopolnjuje prejšnje
določbe, saj obsega dela na zemljišču – razen gradnje ali rušenja zgradb ter gradnje in rušenja drugih
stalnih konstrukcij, pritrjenih v tla.
Za razumevanje te točke si lahko pomagam s Predlogom Šeste Direktive, ki je v 6. členu med drugim
kot gradbene storitve določal tudi dela na pripravi in izboljšanju zemljišča, delitev zemljiških parcel,
izravnavo parcel in sajenje rastlin.
Izvedbena uredba je na tem področju razširila obseg storitev, povezanih z nepremičninami, še na
kmetijske storitve (storitve obdelovanja zemlje, sejanje, zalivanje in gnojenje). To pomeni, da jih
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moramo razlagati v ožjem smislu – kmetijske storitve bi se morale šteti za storitve, povezane z
nepremičninami, samo, če se nanašajo na delo na zemljišču.
Pobiranje pridelka in gojenje živine lahko opredelimo kot kmetijski storitvi, vendar menim, da jih ne
moremo šteti med storitve, povezane z nepremičninami. Če opravimo storitev obdelovanja zemljišča,
npr. z oranjem, čiščenjem zemljišča ali sečnjo dreves, gre za storitve, ki se nanašajo na delo na
zemljišču, torej za storitve, povezane z nepremičninami. Ta določba, zaradi zelo skope navedbe
kmetijkih storitev, ki pa so lahko zelo raznolika, omogoča različne razlage, zato bi moral
zakonodajalec na tem mestu natančno navesti obseg teh storitev.

2.4.2.6 Zemljemerstvo ter ocena tveganja in celovitosti nepremičnine

V 47. členu Direktive o DDV tovrstne storitve niso posebej navedene, vendar jih lahko opredelimo kot
storitve strokovnjakov.
Storitve zemljemerstva se običajno izvajajo še pred opravljanjem gradbenih del in je potreben terenski
ogled nepremičnine. Ocenjevanje tveganja in celovitosti se lahko opravi za zavarovalnico (pomagajo
določiti pogoje zavarovalne pogodbe za zgradbo) ali v okviru študij izvedljivosti, ki se izvedejo v
zvezi z gradbenimi deli. Gre za storitve strokovnjakov, ki opravljajo tehnično oceno fizičnega stanja
nepremičnine, posameznih elementov, konstrukcijskih elementov, opreme itd. Drugi primeri storitev
ocenjevanja tveganja in celovitosti so protipotresna ocena, ocena, izvedena na zemljiški parceli (za
ugotovitev, ali je primerna za gradnjo), ocena energijske učinkovitosti, ocena varnostne dokumentacije
ipd.74
Čeprav se lahko zemljemerstvo ter ocena tveganja in celovitosti včasih zagotavljata skupaj s
storitvami vrednotenja, se zagotavljata tudi ločeno. Glede na to, da je zakonodajalec EU te storitve
zajel ločeno, v dveh določbah Izvedbene uredbe, jih je želel zajeti posebej, torej ne v sklopu storitev
vrednotenje, ampak tudi kot druge strokovne storitve za podobne namene. S tem je to področje
natančno opredelil.

2.4.2.7 Vrednotenje nepremičnine

Storitve vrednotenja se lahko zagotavljajo v številnih različnih okoliščinah, kadar je treba iz zasebnih,
poslovnih, pravnih ali upravnih razlogov določiti tržno vrednost ene ali več nepremičnin (npr. nakup,
prodaja ali zavarovanje nepremičnine in plačilo davkov zanjo).
Področje točke g drugega odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe obsega vse storitve vrednotenja, ne
glede na njihov namen, kar zasledimo iz zakonske dikcije vrednotenje nepremičnine. To pomeni, da se
vrednotenje nepremičnin za različne namene šteje za storitve, povezane z nepremičninami.
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2.4.2.8 Dajanje nepremičnine v zakup ali najem

Dajanje nepremičnine v zakup ali najem pomeni, da se sopogodbeniku da pravica, da za dogovorjeni
čas in proti plačilu uporablja nepremičnino kot njen lastnik in od uživanja te pravice izključi vse druge
osebe.75
Storitve dajanja nepremičnine v zakup ali najem, razen zagotavljanja oglaševanja (točka c tretjega
odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe: storitev, ki ni povezana z nepremičnino, je oglaševanje – tudi,
če vključuje uporabo nepremičnine), so na splošno opredeljene kot storitve, povezane z
nepremičninami. V to kategorijo so izrecno zajete storitve, ki vključujejo skladiščenje blaga, in
podrobno določeni pogoji, pod katerimi je skladiščenje blaga mogoče šteti za storitve, povezane z
nepremičninami.
Zakonodajalec je kot posebni primer skladiščenja blaga določil zahtevo, da mora biti zadevni del
nepremičnine, v ali na katerem se blago skladišči, dodeljen v izključno uporabo prejemniku (tj. da je
prostor, v ali na katerem se blago skladišči, opredeljen, prejemniku poznan in dodeljen izključno za
njegove potrebe med celotnim trajanjem pogodbe), da se lahko skladiščenje šteje za storitev, povezano
z nepremičnino. V kolikor te zahteve niso izpolnjene, skladiščenje blaga v nepremičnini ni storitev,
povezana z nepremičnino (točka b tretjega odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe).
Za pravilno razumevanje točke h drugega odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe moramo upoštevati
ugotovitve Sodišča EU v sodbi RR Donneeley, predvsem tudi z vidika, katere storitve, povezane s
skladiščenjem, je trebe šteti kot storitve, povezane z nepremičninami.76
Družba RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. Z o. o. je družba poljskega prava, ki
opravlja storitve skladiščenja blaga za podjetja s sedežem v drugih državah članicah Evropske unije in
tretjih državah. Njihove navedene storitve zajemajo prevzem blaga v skladišču, njegovo spravljanje na
skladiščne regale, shranjevanje navedenega blaga, pakiranje blaga za stranko, odpremo blaga,
razkladanje in nakladanje. Deloma k storitvi spada tudi prepakiranje materialov, dobavljenih v
skupinskih paketih, v posamezne sklope.
Predložitveno sodišče je Sodišču EU postavilo vprašanje, ali je treba 47. člen Direktive o DDV
razlagati tako, da se opravljanje celovite storitve skladiščenja blaga, ki zajema prevzem blaga v
skladišču, njegovo spravljanje na ustrezne skladiščne regale, shranjevanje, pakiranje, odpremo,
razkladanje in nakladanje ter za nekatere stranke prepakiranje blaga, šteje za opravljanje storitev,
povezanih z nepremičninami.
Glede na to, da je storitev skladiščenja sestavljena iz več elementov, je potrebno najprej preučiti, ali je
treba šteti, da transakcijo skladiščenja sestavlja ena storitev (torej govorimo o enotni storitvi) ali več
ločenih in samostojnih storitev, ki jih je potrebno z vidika DDV presojati ločeno.
Sodišče EU je v sodbi povzelo stališča generalne pravobranilke Juliane Kokott, ki glede opredelitve
glavnih in pomožnih storitev pravi, da je storitev skladiščenja, katerega namen je shranjevanje blaga,
mogoče obravnavati v povezavi s prevzemom, spravljanjem, odpremo, razkladanjem in nakladanjem,
saj te storitve same po sebi nimajo nobenega lastnega namena in jih je mogoče obravnavati le v
povezavi s skladiščenjem blaga. Torej je mogoče skladiščenje blaga skupaj z zgoraj zapisanimi
storitvami šteti kot enotno storitev.
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Samo prepakiranje blaga, ki se opravi za nekatere stranke, lahko obravnavamo kot samostojno
storitev, torej je potrebno storitvi skladiščenja in prepakiranja blaga obravnavati ločeno.
Po opredelitvi enotne storitve v teh okoliščinah je treba nato določiti kraj, za katerega se šteje, da je v
njem opravljena ta enotna transakcija. Iz sodne prakse sodišča izhaja, da samo opravljanje storitev, ki
imajo dovolj neposredno zvezo z nepremičnino, spada v okvir 47. člena Direktive o DDV.
Pogoj, da se celovita storitev skladiščenja šteje za storitev, povezano z nepremičnino, je, da ima
prejemnik take storitve skladiščenja pravico dostopati do točno določenega dela nepremičnine, kjer je
skladiščeno njegovo blago, in da je nepremičnina, v kateri se to blago skladišči, osrednji in
nepogrešljiv sestavni del opravljanja storitev.

2.4.2.9 Zagotavljanje nastanitve v hotelskem sektorju ali sektorjih s podobno funkcijo

Področje uporabe točke h drugega odstavka 31.a člena je široko: uporablja se ne samo za nastanitev v
hotelih temveč tudi za nastanitev v »sektorjih s podobno funkcijo, kot so počitniški tabori ali prostori,
urejeni za uporabo kot prostori za taborjenje«. To pomeni, da vrsta ali kraj nastanitve nista pomembna
za opredelitev storitve. Pomembno merilo je, ali se nepremičnina uporablja za nastanitvene namene ali
ne. Zato se lahko v skladu s to točko vsaka nastanitvena storitev, ki je predmet DDV (se obravnava kot
obdavčljiva storitev), šteje za storitev, povezano z nepremičninami.
Če primerjamo dikcijo 47. člena Direktive o DDV s točko i drugega odstavka 31.a člena Izvedbene
uredbe, se razlikujeta v delu, ki se v 47. členu nanaša na nastanitve, to je od nastanitev v hotelu do
uporabe nepremičnin. V točki i je to področje uporabe razširjeno še na pravico ostati v določenem
kraju, kar izhaja iz preoblikovanja pravic do uporabe na podlagi časovnega zakupa ipd. Ta »dodatek«
izhaja iz sodb evropskega sodišča.77
»Preoblikovanje pravic do uporabe na podlagi časovnega zakupa« se nanaša na storitve, ki
prejemnikom omogočajo, da proti plačilu uveljavijo pravico do začasne uporabe nepremičnine,
bivanja v hotelu ali uporabe nastanitve. Pomeni alternativo bolj tradicionalnim metodam nastanitve in
se zato z vidika DDV obravnava enako kot nastanitvene storitve.
Sodišče EU je v sodbah78 razsodilo, da »ni sporno«, če so pravice do uporabe na podlagi časovnega
zakupa pravice na nepremičninah in njihov odstop v zameno za uživanje podobnih pravic z
nepremičninami povezane transakcije. V praksi so imetniki pravic na podlagi časovnega zakupa
običajno člani skupine ali združenja. Imetnik pravic na podlagi časovnega zakupa, ki želi svojo
pravico zamenjati za pravico drugega imetnika, se ne bi obrnil neposredno na zadevno osebo, temveč
na skupino ali združenje, ki se ukvarja z organizacijo zamenjav med svojimi člani proti plačilu. Po
mnenju Sodišča EU se storitev lajšanja, organiziranja ali omogočanja zamenjave pravic do uporabe na
podlagi časovnega zakupa koristi v kraju, kjer je nepremičnina, v povezavi s katero se zamenjajo
pravice do uporabe na podlagi časovnega zakupa. Zato so storitve podjetij ali združenj, ki urejajo in
organizirajo zamenjave pravic do uporabe na podlagi časovnega zakupa med svojimi člani (na podlagi
tradicionalnih shem zamenjave časovnega zakupa79 in shem lastništva na podlagi časovnega zakupa s
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točkovnim sistemom80), zajete v zagotavljanje »pravice ostati v določenem kraju, ki izhaja iz
preoblikovanja pravic do uporabe na podlagi časovnega zakupa« iz točke i drugega odstavka 31.a
člena Izvedbene uredbe.
V točki d tretjega odstavka 31.a člena je določeno, da posredovanje pri zagotavljanju nastanitve v
hotelu ali sektorjih s podobno funkcijo (kot so počitniški tabori ali prostori, urejeni za uporabo kot
prostori za taborjenje), če posrednik deluje v imenu in za račun druge osebe, ne sodi med storitve,
povezane z nepremičninami. Tako lahko zaključimo, da je tovrstno zagotavljanje nastanitve v hotelu
ali sektorjih s podobno funkcijo storitev, povezana z nepremičnino, le, če posrednik ne deluje v imenu
in za račun druge osebe.

2.4.2.10 Podelitev ali prenos pravic uporabe celotne nepremičnine ali njenih delov

Podelitev ali prenos pravic uporabe celotne nepremičnine ali njenih delov, vključno z dovoljenjem za
uporabo dela nepremičnine, na primer podelitev pravic do lova in ribolova ali dostopa do salonov na
letališčih ali uporabo infrastrukture, za katero se zaračunava cestnina, kot je most ali predor.
S to določbo se dopolnjuje področje uporabe, zajeto v predhodnih točkah h in i, z namenom, da se
zagotovi skladna davčna obravnava različnih vrst uporabe nepremičnin. Vse tri določbe (točke h, i in j)
drugega odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe se nanašajo na storitve, s katerimi se prejemniku
omogoči pravica do uporabe nepremičnine pod različnimi pogodbenimi pogoji (tj. dajanje
nepremičnine v zakup ali najem in skladiščenje iz točke h, zagotavljanje nastanitve iz točke i in
podelitev ali prenos drugih pravic do uporabe nepremičnine iz točke j).
Ob upoštevanju tega je jasno, da je področje uporabe točke j širše kot področje uporabe drugih dveh
točk, ker bi moralo vključevati storitve, »razen tistih iz točk h in i«. Tako bi ga bilo treba uporabiti ne
samo za primere, navedene v določbi (pravice do lova in ribolova, dostop do salonov na letališčih,
uporaba mostov ali predorov, za katero se plača cestnina), ampak tudi za vse druge dodelitve ali
prenose pravic do uporabe celotne nepremičnine ali njenih delov, ki niso izrecno navedene v zadevnih
določbah, če izpolnjujejo pogoje za storitev, ki je dovolj povezana z nepremičnino.
Področje uporabe te določbe je široko, vendar ostaja strogo omejeno s pogojem obstoja »dovolj
neposredne povezave« med storitvijo in nepremičnino. Medtem ko primeri priveza, zasidranja,
pristajanja in zagotavljanja priveznih storitev81 v pristaniških ali letaliških prostorih ter zagotavljanja
pravic do uporabe določenih pristaniških ali letaliških območij spadajo na področje uporabe 47. člena
Direktive o DDV, dodatne storitve, ki jih ponujajo isti izvajalci (npr. storitve čiščenja ali pranja, ki se
prejemnikom ponujajo poleg priveznih storitev, telekomunikacije, gostinske storitve in storitve
priprave ter dostave hrane, ki se zagotavljajo v VIP-salonih na letališčih, vzdrževanje plovil,
privezanih v najetih privezih itd.), pa ne spadajo na področje uporabe 47. člena samo zato, ker se
opravljajo v pristaniščih ali na letališčih.

2.4.2.11 Vzdrževanje, obnavljanje in popravilo zgradbe ali njenih delov

Vzdrževanje, obnavljanje in popravilo zgradbe ali njenih delov, vključno s čiščenjem, polaganjem
ploščic, stenskih tapet in parketa.
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Ta točka ( k točka drugega odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe) vsebuje jasno sklicevanje samo na
zgradbe in njihove dele, s čimer je področje uporabe te določbe omejeno na nekatere nepremičnine.
Vendar so lahko tudi vzdrževanje, obnavljanje in popravilo drugih vrst nepremičnin dovolj
neposredno povezani z nepremičnino, če spadajo na področje uporabe drugih določb Izvedbene uredbe
o DDV.
V Predlogu Šeste Direktive je bilo posebno poglavje, ki je opredeljevalo gradbena dela. Ta določba
kasneje ni bila prenesena v Šesto Direktivo, je pa izrecno določala, da se redno vzdrževanje ne uvršča
med gradbena dela. Če primerjamo dikcijo te točke, vidimo, da med storitve, povezane z
nepremičninami, uvršča vzdrževanje, obnavljanje, popravilo in tudi storitve čiščenja, kar pomeni, da
Izvedbena uredba širi nabor storitev, poveznih z nepremičninami.

2.4.2.12 Vzdrževanje, obnavljanje in popravilo stalnih konstrukcij

Vrste stalnih konstrukcij so primeroma navedene že v točki d drugega odstavka 31.a člena Izvedbene
uredbe, zato ta točka tega nabora ne širi.

2.4.2.13 Namestitev ali montaža strojev ali opreme, ki se po namestitvi in montaži šteje za nepremičnino

Že v točkah c in d 13.b člena Izvedbene uredbe je določeno, da se za »nepremičnino« šteje »vsak
predmet, ki je vgrajen in je sestavni del zgradbe ali konstrukcije in brez katerega zgradba ali
konstrukcija ni popolna« ter »vsak predmet, oprema ali stroj, ki je stalno vgrajen v zgradbi ali
konstrukciji in ga ni mogoče odstraniti brez uničenja ali spremembe zgradbe ali konstrukcije«. Obe
določbi torej vsebujeta sklicevanje na »vgrajeno« premično blago, ki ob vgradnji ali montaži postane
nepremičnina.
Namen te točke je bolj opozorilne narave, saj opozori, da je treba vgradnjo in montažo premičnega
blaga, ki se po namestitvi ali montaži šteje za nepremičnino, šteti za storitve, povezane z
nepremičninami.
To točko dopolnjuje točka n istega člena, ki določa, da je treba enako obravnavati tudi vzdrževanje,
popravila, pregled in nadzor takega blaga.
Pri vgradnji in montaži predmetov iz te točke moramo biti pozorni na to, kje se storitve opravljajo. Če
se vse storitve vgradnje in montaže izvajajo na kraju, kjer bo predmet, oprema ali stroj na koncu
vgrajen ali zmontiran, gre za storitve, povezane z nepremičninami. Nasprotno pa – če bi se storitve
montaže pred dostavo blaga na kraj vgradnje ali montaže izvedle drugje – jih ne moremo šteti kot
storitve, povezane z nepremičninami. Prav tako ne moremo šteti med storitve, povezane z
nepremičninami, prevoza ali dostave blaga, orodij ali strojev, potrebnih za vgradnjo ali montažo.82
Pomembno je torej, da nameščanje in montaža strojev ali opreme pomeni, da bodo le-ti postali del
nepremičnine, zato jih lahko štejemo za storitve, povezane z nepremičninami. V nasprotnem primeru
to ni mogoče, kar je zapisano tudi v točki f tretjega odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe.
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European Commission: VAT Committee Guidelines, Guidelines 707, Document A - taxud.c.1(2012)400557 – 707,
1.7.2011, str.148.
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2.4.2.14 Upravljanje nepremičnin

V pojem upravljanja nepremičnin so vključene storitve, ki se izvajajo za ustrezno delovanje,
vzdrževanje in uporabo nepremičnin. Upravljanje običajno pomeni usklajevanje, čiščenje in
vzdrževanje nepremičnine, pobiranje najemnin, vodenje evidenc, plačevanje tekočih stroškov,
oglaševanje nepremičnine, uveljavljanje pogojev najema ter vzpostavljanje stikov za ublažitev in
reševanje sporov med lastnikom nepremičnine in ponudniki storitve in/ali najemniki. Sicer Izvedbena
uredba ne pojasnjuje pojma upravljanje nepremičnin, niti ni tega zaslediti iz sodne prakse sodišča EU,
zato lahko glede obsega in nabora nalog sklepam le iz lastnega poznavanja področja. To področje
ostaja nezadostno pojasnjeno, kar lahko v praksi prinese različno davčno obravnavo.
Pojem upravljanja nepremičnin se uporablja za vse vrste nepremičnin, ne glede na njihovo poslovno,
industrijsko ali stanovanjsko uporabo.
Čeprav je v točki o drugega odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe omejitev v smislu sklicevanja na
upravljanje nepremičnin, »ki ga opravlja lastnik ali druga oseba v njegovem imenu«, najbrž ta
omejitev ne preprečuje, da bi se storitve, ki se opravljajo v imenu najemnika ali zakupnika, štele za
storitve, povezane z nepremičninami, kadar je mogoče dokazati dovolj tesno povezavo s pogoji iz
prvega odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe. Čeprav je zakonodajalec EU upravljanje nepremičnin
opredelil kot storitev, ki je dovolj neposredno povezana z nepremičninami, pa to ne velja za
upravljanje portfeljskih naložb v nepremičnine, tudi če zadevni portfelj vsebuje nepremičnine. Slednje
je izrecno zapisano v točki g tretjega odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe.Upravljanje portfeljskih
naložb v nepremičnine je v Izvedbeni uredbi omenjeno dvakrat, v točki o drugega odstavka in točki g
tretjega odstavka 31.a člena. To kaže, da je zakonodajalec EU želel to dejavnost izključiti s področja
uporabe storitev, ki se štejejo za povezane z nepremičninami, saj je upravljanje portfeljskih naložb
finančna storitev in jo je kot tako mogoče šteti za finančno transakcijo.83
Ta podrobna določitev v Izvedbeni uredbi o DDV je namenjena razlikovanju med upravljanjem
nepremičnin in portfelja ter kaže, da se storitve upravljanja naložb ne smejo šteti za storitve, povezane
z nepremičninami, tudi če portfelj vsebuje nepremično blago. V nasprotju s storitvami upravljanja
nepremičnin, ki so usmerjene v nemoteno delovanje in obratovanje nepremičnin, se s storitvami
upravljanja portfelja skrbi za finančne interese prejemnika in je njihov glavni namen povečati vrednost
njegovega portfelja.

2.4.2.15 Posredovanje pri prodaji, zakupu ali najemu nepremičnin

V tej točki je zajeto posredovanje pri prodaji, zakupu ali najemu nepremičnin84 in pri ustanovitvi ali
prenosu nekaterih pravic na nepremičninah ali stvarnih pravic na nepremičninah.
Ker iz določbe 47. člena Direktive o DDV izhaja, da se storitve štejejo za storitve, povezane z
nepremičninami, če te storitve izvajajo strokovnjaki in nepremičninski posredniki, se zastavlja
vprašanje ali je posredovanje, kot je zajeto v tej točki omejeno le na storitve, ki jih izvajajo osebe s
tema poklicema. Ker pa Izvedbena uredba tega pogoja ne postavlja, sklepam, da storitve iz te
določbe, lahko zagotavljajo in opravljajo tudi osebe ali pravni subjekti, ki niso strokovnjaki ali
nepremičninski posredniki.
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Prav tako so iz področja uporabe 47. člena Direktive o DDV na podlagi Izvedbene uredbe izvzeti
posredniki, ki delujejo v tujem imenu in za tuj račun, kadar posredujejo pri zagotavljanju nastanitve v
hotelu ali sektorjih s podobno funkcijo, kot so počitniški tabori ali prostori, urejeni za uporabo kot
prostori za taborjenje. Takšno opredelitev, smernico, je sprejel Odbor za DDV na svojem 88. srečanju
30. 9. 2009. Z zapisom te določbe v Izvedbeno uredbo bo le-ta zavezujoča od 1. 1. 2017.
Praktičen primer delovanja v tujem imenu in za tuj račun je agencijsko razmerje. Agent (npr.
zastopnik) opravlja obdavčene storitve posredovanja za plačilo. Zastopnik sme sklepati pogodbe v
imenu in na račun svojega naročitelja, če je dobil za to od njega posebno ali splošno pooblastilo. Na
podlagi pooblastila prejemnik pri sklenitvi posla ve, da vstopa v razmerje s tretjo osebo. Na tej podlagi
je tretja oseba dolžna opraviti dobavo oziroma storitev.85
V Izvedbeni uredbi ni pojasnjeno, katere so storitve posredovanja pri prodaji, nakupu, najemu,
ustanavljanju ali prenosu nekaterih pravic na nepremičninah. To daje veliko manevrskega prostora za
različne opredelitve v posameznih državah članicah. Iz določbe Izvedbene uredbe je tako moč sklepati,
da je pomembno, da se storitev nanaša na točno konkretno nepremičnino, kar sicer izhaja že iz določb
prvega odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe. Glede na to, da so lahko tovrstne storitve tudi
kompleksne, sestavljene iz več različnih storitev, je potrebno v skladu z ustaljeno sodno prakso
sodišča EU najprej presojati, ali se tako opravljene storitve štejejo za enotno storitev.

2.4.2.16 Pravne storitve v zvezi s prenosom lastninske pravice na nepremičninah

Odbor za DDV je na svojem 83. srečanju, ki je bilo 28.–29. februarja 2008, na predlog Irske
razpravljal o pravnih storitvah. Velika večina delegatov se je strinjala, da morajo pravne storitve, ki se
nanašajo na nepremičnine, obravnavati kot storitve, povezane z nepremičninami.
To točko in točko h tretjega odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe je potrebno obravnavati
povezano, saj je v točki h določeno, da pravne storitve, ne spadajo na področje uporabe 47. člena
Direktive o DDV, če takšne storitve niso specifične za prenos lastninske pravice na nepremičnini.
Primeroma so navedeni svetovanje o pogodbenih pogojih za prenos nepremičnine ter izvrševanje in
dokazovanje obstoja takšne pogodbe.
Pravne storitve so storitve, povezane z nepremičninami, če se nanašajo na:
 prenos lastninske pravice na nepremičnini,
 ustanovitev ali prenos nekaterih pravic na nepremičninah (ne glede na to, ali se obravnavajo
kot premoženje v stvareh ali ne),
 ustanovitev ali prenos stvarnih pravic86 na nepremičninah (ne glede na to, ali se obravnavajo
kot premoženje v stvareh ali ne).87
Primeroma sta navedena dva primera pravnih storitev:
 notarska dejavnost,
 priprava pogodbe za prodajo ali nakup nepremičnin.
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Prezelj, T.: že navedeno delo. 2008, str. 148.
Pojem »stvarne pravice« se lahko v različnih nacionalno-pravnih sistemih uporablja različno, zato bi bilo dobro, da bi imeli
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Pravne storitve, ki se nanašajo na prenos lastninske pravice, lahko obsegajo različne storitve: pravne
storitve v zvezi z naložbami v nepremičnine, likvidacijo (prejem likvidacijskega deleža kot
nepremičnine), pripravo gradbenih pogodb, najemnih pogodb ali delitev nepremičnega premoženja v
postopku razveze zakonske zveze. Torej so lahko z nepremičninami povezane najrazličnejše pravne
storitve.
Vendar pa ta točka zajema samo tiste pravne storitve, ki se nanašajo na pravno spremembo
nepremičnine.
Pojma pravne spremembe Izvedbena uredba ne pojasnjuje, zato lahko iz zakonske določbe sklepam,
da se pravna sprememba nanaša samo na tam navedene spremembe, tj. prenos lastninske pravice na
nepremičnini, ustanovitev ali prenos nekaterih pravic na nepremičninah (ne glede na to, ali se
obravnavajo kot premoženje v stvareh ali ne) in ustanovitev ali prenos stvarnih pravic na
nepremičninah (ne glede na to, ali se obravnavajo kot premoženje v stvareh ali ne). Tovrstno
obravnavo potrjuje sklicevanje v zadnjem delu te določbe, ki določa, da gre za pravno transakcijo, s
katero bi se spremenil pravni status nepremičnine – tudi če se osnovna transakcija, ki bi spremenila
pravni status nepremičnine, na koncu ne izvrši. Tako so bile izvedene vse storitve, katerih končni
rezultat bi bila pravna sprememba nepremičnine (prenos lastninske pravice na novega lastnika), vendar
zaradi različnih vzrokov ni prišlo do realizacije posla88.
Nemški zakon med pravne storitve šteje tudi storitve pravnih svetovalcv v zvezi s svetovanjem glede
gradbenih napak in tehničnih vprašanj.89
Ker so v točki q zajete pravne storitve v zvezi s prenosom lastninske pravice na nepremičninah ter
ustanovitvijo ali prenosom nekaterih pravic na nepremičninah ali stvarnih pravic na nepremičninah, se
v zvezi z pravnimi storitvami postavlja vprašanje, kako se obravnavajo v primeru priprave pogodbe
(npr. najemne ali zakupne), in kako bi se s sklenitvijo take pogodbe ustanovile ali prenesle nekatere
pravice ali stvarne pravice na nepremičnini. Če tovrstne pravne storitve ne bi sodile v točko q drugega
odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe, bi jih lahko presojali po določbah prvega odstavka 31.a člena.
Le če najemne ali zakupne pogodbe nimajo nikakršne povezave z nepremičnino, se lahko za pravne
storitve na področju takih pogodb šteje, da niso dovolj neposredno povezane s posamezno
nepremičnino.
Z vidika enotne davčne obravnave najemnih in zakupnih pogodb ter usklajenega pristopa držav članic
se mi zdi pomembno, da se pravne storitve, ki se nanašajo na najemne in zakupne pogodbe,
obravnavajo enotno v vsej Evropski uniji.
Pri tej točki se pojavlja še težava v zvezi z razlago pojma ustanovitve ali prenosa »nekaterih pravic« na
nepremičninah in stvarnih pravic na nepremičninah.
To točko Izvedbene uredbe je potrebno razlagati v povezavi z drugim odstavkom 15. člena Direktive o
DDV, s točkama a in b. Točka c drugega odstavka 15. člena Direktive o DDV v točki q drugega
odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe ni zajeta.90
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Pravno svetovanje, na podlagi katerega pride do odsvojitve, prodaje ali pridobitve, nakupa konkretne
nepremičnine, vključno s svetovanjem glede pridobitve garancije za nepremičnino, so storitve
povezane z nepremičnino. Med storitve povezane z nepremičninami se šteje tudi davčno-pravno
svetovanje, vendar pa kadar gre za davčno ali pravno svetovanje v povezavi s pridobitvijo ustreznega
vira financiranja, je seveda osnovni pogoj, da se le to nanaša na točno določeno nepremičnino.91
Tudi avstrijsko sodišče je sprejelo odločitev, da so storitve odvetnikov in davčnih svetovalcev, ki so
povezane z nakupom nepremičnine in ob pogoju, da te storitve predstavljajo osrednji del celotno
opravljene storitve, storitve, ki jih je potrebno obravnavati kot storitve, povezane z nepremičninami.
Nasprotnega mmenja je bilo Ministrstvo za finance Avstrije, ki je objavilo, da so storitve odvetnikov
in davčnih svetovalcev, ki so svetovalne narave, pa čeprav, povezane s konkretno nepremičnino,
storitve, ki ne sodijo v obravnavo storitev, povezanih z nepremičninami.92
Torej, tudi v Avstriji in Nemčiji, v zvezi s pravnimi storitvami, ki so povezane z nepremičninami,
govorimo le v primeru prodaje oziroma nakupa nepremičnine, tako še vedno ostaja vprašanje davčne
obravnave pravnih storitev v zvezi z zakupnimi in najemni pogodbami.

2.4.3 Seznam storitev, ki niso povezane z nepremičninami

V tretjem odstavku 31.a člena Izvedbene uredbe le-ta določa in primeroma navaja storitve, ki niso
povezane z nepremičninami. Ker sem nekatere izmed njih obravnavala v predhodnih poglavjih v
povezi s storitvami, ki so povezane z nepremičninami, jih na tem mestu ne bom ponovno predstavljala,
temveč jih samo pregledno navedla, obravnavala pa bom tiste, ki jih v prejšnjem poglavju nisem
zajela.
Tretji odstavek 31.a člena Izvedbene uredbe tako zajema naslednje storitve, ki niso zajete s prvim
odstavkom 31.a člena Izvedbene uredbe:
a) priprava načrtov za zgradbo ali dele zgradbe, če niso zasnovani za določeno zemljiško
parcelo,93
b) skladiščenje blaga v nepremičnini, če prejemniku ni dodeljen določeni del nepremičnine v
izključno uporabo,94
c) oglaševanje, tudi če vključuje uporabo nepremičnine,
d) posredovanje pri zagotavljanju nastanitve v hotelu ali sektorjih s podobno funkcijo (npr.
počitniški tabori ali prostori, urejeni za uporabo kot prostori za taborjenje), če posrednik deluje
v imenu in za račun druge osebe,95
e) zagotavljanje mest za stojnice na sejmišču ali razstavnem prostoru skupaj z drugimi
povezanimi storitvami, ki razstavljavcu omogočajo razstavo predmetov (npr. oblikovanje
stojnice, prevoz in skladiščenje predmetov, zagotavljanje strojev, polaganje kablov,
zavarovanje in oglaševanje),
f) nameščanje ali montaža, vzdrževanje in popravilo, pregled ali nadzor strojev ali opreme, ki ni
ali ne bo postala del nepremičnine,96
g) upravljanje portfeljskih naložb v nepremičnine,
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h) pravne storitve, razen tistih iz točke q, ki so povezane s pogodbami, vključno z nasveti o
pogodbenih pogojih za prenos nepremičnine ali izvrševanju takšne pogodbe ali dokazovanju
obstoja takšne pogodbe, če takšne storitve niso specifične za prenos lastninske pravice na
nepremičnini.97
V pojasnilih angleške davčne uprave98 se med storitve, ki niso v zvezi z nepremičnino, uvrščajo:
 popravila ali vzdrževanja strojev, ki niso spojena s tlemi (podobnost s točko f tretjega
odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe),
 storitve, ki so povezane z upravljanjem z zapuščino, katere predmet so tudi nepremičnine,
 napotitve delavcev na delo na gradbišče (predvidevam, da velja to za napotitev delavcev brez
prevzema odgovornosti za izvedbo dela, saj je v nasprotnem primeru ta razlaga v nasprotju z
drugim odstavkom 31.b člena Izvedbene uredbe. Res pa je, da postane le ta zavezujoča še le s
1.1.2017),
 zagotavljanje uporabe snemalnega studija skupaj s tehničnim osebjem,
 računovodske storitve, ki se nanašajo na obračun davka, ki ga na podlagi posredovanih
podatkov najemodajalca izračuna računovodja.99

2.4.3.1 Oglaševanje
Nepremičnina je lahko ena izmed možnosti oglaševanja. Ali je uporaba nepremičnine (npr. zidov ali
oglasnih panojev) kot sredstva za storitev oglaševanja zadostna, da se ta storitev šteje za storitev,
povezano z nepremičninami? V točki c tretjega odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe je to izrecno
navedeno, tako da povezanosti te storitve z nepremičnino ne moremo presojati po prvem odstavku
31.a člena Izvedbene uredbe.
Postavlja se vprašanje, kako je v primeru, kadar je predmet oglaševanja sama nepremičnina. Če je
nepremičnina le sredstvo, ki omogoča oglaševanje nekega x izdelka, je razumljivo, da storitev
oglaševanja ne more biti povezana z nepremičnino. Če pa je sama nepremičnina predmet oglaševanja
(npr. prodaja hiše ali stanovanja), pa najbrž obstaja neposredna povezava.
Oglaševanje nepremičnin v časopisih po mnenju nemškega davčnega organa prav tako ne šteje med
storitve, povezane z nepremičnino.100
Zanimiva situacija nastane, kadar oglaševanje vključuje fizično spremembo nepremičnine, npr.
pleskanje njenega dela. Če sledimo Izvedbeni uredbi, potem oglaševanje – tudi če vključuje uporabo
nepremičnine – ni storitev, povezana z nepremičnino. Če oglaševalsko podjetje opravi oglaševalsko
storitev, ki vključuje pleskanje zidu, ta storitev ni povezana z nepremičnino. Oglaševalsko podjetje
mora naročniku storitve zaračunati DDV v skladu z ustreznimi splošnimi pravili. Če pa oglaševalsko
podjetje sklene ločeno pogodbo s podizvajalcem, ki je zanj dejansko opravil storitev pleskanja zidu, je
storitev, ki jo pleskar opravi za oglaševalsko podjetje, storitev, povezana z nepremičnino, zato mora
pleskar oglaševalskemu podjetju zaračunati DDV po kraju davčne pristojnosti, kjer leži nepremičnina.
Gre za storitev, ki je opredeljena v točki k drugega odstavka 31. člena Izvedbene uredbe.
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2.4.3.2 Zagotavljanje mest za stojnice na sejmišču ali razstavnem prostoru

Storitve, ki niso povezane z nepremičninami in so zajete v točki e tretjega odstavka 31.a člena
Izvedbene uredbe, so storitve, v katerih zagotavljanje mesta za stojnico na sejmišču ali razstavnem
prostoru vključuje še druge povezane storitve in jih opredeljuje kot storitve, ki niso povezane z
nepremičninami.
Da se za storitev šteje, da ni povezana z nepremičninami v skladu s to točko, morajo biti izpolnjena tri
pomembna kumulativna merila:
i) zagotovitev mesta za stojnico,
ii) zagotovitev ene ali več povezanih storitev,
iii) te povezane storitve morajo razstavljavcu omogočiti razstavo predmetov in promoviranje
njegovih storitev ali izdelkov.
Da se storitev zagotavljanja mesta za stojnico ali razstavnega prostora ne šteje za storitev, ki ni
povezana z nepremičnino, morajo zgoraj našteta merila biti izpolnjena kumulativno. To pomeni, da
razstavljavec oziroma prodajalec zraven samega prostora dobi še »paket« storitev, ki omogočajo ali pa
olajšajo prodajo izdelkov in razstavljanje le-teh. V kolikor ponudnik stojnice oziroma razstavnega
prostora da v najem samo prazen prostor, potem moramo to storitev v skladu s točko h drugega
odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe šteti za storitev, povezano z nepremičnino.
Za pravilno opredelitev posamezne storitve je potrebno upoštevati vse dejanske okoliščine transakcije,
vključno s storitvami, ki so implicitno vključene v pogodbo. Takšne storitve so zagotavljanje
električne energije, internetne povezave, ogrevanja ipd.
V točki e so storitve, ki razstavljavcu zagotavljajo – skupaj z mestom za stojnico – razstavo
predmetov, navedene primeroma: oblikovanje stojnice, prevoz in skladiščenje predmetov, polaganje
kablov, zagotavljanje strojev, zavarovanje in oglaševanje. Seznam ni izčrpen, saj služi le za
ponazoritev.
Tudi če so za te storitve sklenjene ločene pogodbe, ali se zagotavljajo na podlagi ene pogodbe (z
zagotavljanjem mesta za stojnico), sklenjene z istim izvajalcem, to ne vpliva na opredelitev storitve.

2.4.4 Zagotovitev opreme za opravljanje dela na nepremičnini

V prvem odstavku 31.b člena Izvedbene uredbe je določeno, da se v primeru, ko se prejemniku da na
voljo oprema zaradi opravljanja dela na nepremičnini, ta transakcija šteje za storitev, povezano z
nepremičnino samo, če izvajalec prevzame odgovornost za izvedbo dela.
Drugi odstavek 31.b člena določa, da se v primeru, ko izvajalec prejemniku zagotovi opremo in dovolj
usposobljeno osebje za opravljanje dela, domneva, da je prevzel odgovornost za izvedbo navedenega
dela. Domneva, da je za izvedbo dela odgovoren izvajalec, se lahko izpodbija na podlagi kakršnihkoli
dejanskih ali pravnih razlogov.
V teh primerih mora biti storitev obdavčena v državi, kjer leži zadevna nepremičnina.101
V praksi je že do sedaj veljalo, da se za storitve, ki niso povezane z nepremičninami štejejo storitve
oglaševanja nepremičnin, tako pri prodaji kot najemu, zagotavljanja delovne sile za opravljanja
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gradbeih del, pri tem pa zavezanec, ki je delovno silo zagotovil, ni prevzel odgovornosti za izvedbo
del, vzdrževanje strojev, ki so nameščeni v zgradbi, dajanje gradbene mehanizacije v najem,
svetovanje ali dajanje inforamcij v zvezi s cenami nepremičnin.102 Po 1.1.2017 težav glede opredelitve
storitev, ki so oziroma niso povezane z nepremičninami ne bi smeli imeti, saj je Izvedbena uredba,
dokaj jasno opredelila predvsem tiste storitve, ki ne sodijo med storitve, povezane z nepremičninami.

2.5 Analiza sprememb sprejete Izvedbene uredbe Sveta in opredelitev
pomanjkljivosti
Posebno pravilo iz 47. člena Direktive o DDV določa, da je kraj opravljanja storitev, povezanih z
nepremičninami, kraj, v katerem je nepremičnina. Tudi revizija pravil o kraju opravljanja storitev, ki
se je začela s prvim predlogom Evropske komisije leta 2003103 in je vodila do sprejetja Direktive Sveta
2008/8/ES,104 je ohranila posebno pravilo o kraju obdavčitve storitev, povezanih z nepremičninami.
Da bi v EU zagotovili večjo usklajenost, učinkovitost in zanesljivost pri obravnavi DDV za storitve,
povezane z nepremičninami, so bile smernice o storitvah, povezanih z nepremičninami, ki so bile
določene na Odboru za DDV, vključene med določbe Izvedbene uredbe o DDV, tako da bodo postale
zavezujoče in se bodo v vseh državah članicah neposredno uporabljale od 1. januarja 2017.
Izvedbena uredba je zaradi enotne davčne obravnave opravljanja storitev, povezanih z
nepremičninami, opredelila sam pojem nepremičnin in potrebno bližino za obstoj povezave z
nepremičnino. Prav tako je podala obsežen seznam primerov transakcij, ki jih obravnavamo kot
storitve, povezane z nepremičninami.105
Ugotovim lahko, da so določila v Izvedbeni uredbi pravzaprav povzela stališča sodb Sodišča EU in
smernice Odbora za DDV. Gre torej, vsaj v primeru sodb Sodišča EU, za pravila, po katerih se je
presojalo že sedaj. V primeru smernic Odbora za DDV, ki niso pravno zavezujoče, pa so s prenosom
smernic, predvsem iz 93. seje Odbora za DDV, s sprejetjem Izvedbene uredbe postale pravno
zavezujoče, saj uredba velja neposredno.106

2.5.1 Pojem nepremičnin

Pojem nepremičnin se uporablja v 47. in 135. členu Direktive o DDV. Nobene osnove ni, da bi isti
pojem, ki je uporabljen na različnih mestih v Direktivi o DDV uporabljali različno. Pri opredelitvi
definicije nepremičnin za namene Direktive o DDV sem si pomagala s sodbami sodišča EU, ki je
pojem opredelilo v povezavi z drugimi določbami in storitvami, povezanimi z nepremičninami,
predvsem najemom nepremičnin.
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Direktiva o DDV v 12. členu zelo skopo pojasnjuje pojma objekt in zemljišče za gradnjo. Za objekt se
šteje vsaka konstrukcija, trajno107 povezana s tlemi ali v tleh. Zemljišče za gradnjo pa pomeni vsako
neopremljeno ali opremljeno zemljišče, ki ga kot takega opredelijo države članice.
K nepremičnini civilnopravno sodijo tudi njeni bistveni sestani deli. To so z zemljo in s tlemi trdno
povezani predmeti, ki tvorijo objekte, zgradbe. Sem sodijo tudi produkti zemlje, ob pogoju
povezanosti s tlemi. Prav tako za nepremičnine štejemo predmete, stvari, ki so bistvene za postavitev
zgradbe, objekta.108 Sodišče EU je v sodbi Collins109 sklenilo, da imajo ti pojmi brez izrecne
opredelitve v Šesti Direktivi in brez napotitve na pravne rede držav članic svoj neodvisni pomen v
pravu Unije in morajo biti zato opredeljeni na ravni Unije.Enako sklepanje Sodišča EU izhaja iz sodbe
v zadevi 166/05110, kjer je Sodišče EU ugotovilo, da Šesta Direktiva ne opredeljuje pojmov iz točke a
drugega odstavka 9. člena Šeste Direktive. Člen, ki ga omenja, niti ne napotuje na njihovo opredelitev
na nacionalne pravne rede. Če ni nobene specifične navedbe nasprotnega, mora imeti pojem, omenjen
v različnih določbah istega ukrepa Unije, zaradi pravne varnosti enak pomen. Poleg tega je iz sedme
uvodne izjave Preambule Šeste Direktive razvidno, da je namen pravil iz točke a drugega odstavka 9.
člena uporabiti skupna in enotna merila za izognitev konfliktom med državnimi pristojnostmi in
razlikam v uporabi sistemov DDV med državami članicami ter primerom dvojne obdavčitve in
neobdavčitve. To pa se lahko doseže le, če so pojmi opredeljeni na ravni Unije.
Tako Izvedbena uredba v 13.b členu določa, kaj se šteje za nepremičnino. Enotno, na ravni skupnosti,
opredeljuje pojme zemljišča, del zemljišč, zgradbe in konstrukcije.
V točkah c in d Izvedbena uredba širi pojem nepremičnin še na predmete, ki so vgrajeni in so sestavni
del zgradbe ali konstrukcije, in predmete, opremo ali stroje, stalno vgrajene v zgradbi ali konstrukciji.
V skladu z Izvedbeno uredbo morata biti kumulativno izpolnjena dva pogoja, da se zemljišče šteje kot
nepremičnina – določen del zemljišča mora biti na ali pod zemeljsko površino in nad njim je mogoče
vzpostaviti lastninsko pravico in posest. Lastninska pravica za namene DDV pomeni ekonomsko
lastništvo.
Izvedbena uredba je pojem zemljišča pojasnila v zadostni meri, zato v praksi ne bi smelo prihajati do
težav. Ostaja pa odprto vprašanje zemljišč za gradnjo iz tretjega odstavka 12. člena Direktive o DDV,
saj je še vedno prepuščeno vsaki državi članici, da ga opredeli v smislu nacionalnega prava.111
Pojma objekt, kot je zapisan v 12. členu Direktive o DDV, ne najdemo v Izvedbeni uredbi. Iz tega
člena Direktive o DDV bi lahko zelo posplošeno sklepali, da so nepremičnine objekti ali deli objektov
oziroma zemljišča, na katerih ti objekti stojijo, in zemljišča za gradnjo. Izvedbena uredba pa govori o
zgradbah, konstrukcijah in predmetih.

Slovenska verzija zakona dikcijo 12. člena Direktive o DDV pri opredelitvi objekta, določa pogoj trajne povezanosti s
tlemi ali v tleh. V angleški različici Direktive o DDV tega pogoja trajnosti ni:«building« shall mean any structure fixed to or
in the ground«.
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V širšem pomenu je zgradba predmet, sestavljen iz več kot enega kosa. V ožjem pomenu uporabljamo
izraz zgradba za stavbe (hiše, nebotičnike, ceste, mostove, dvorane ...).
Beseda objekt izhaja iz latinske besede objectum in pomeni predmet. Ko govorimo o objektu, mislimo
na stavbo. Poznamo tudi inženirske konstrukcije (mostove, viadukte, predore, nadvoze, podvoze ...), ki
jih v gradbeni stroki prav tako imenujemo objekti.
Ko govorimo o objektu v skladu z 12. členom Direktive o DDV, govorimo o zgradbi v širšem pomenu
besede in o konstrukcijah, kot so opredeljene v Izvedbeni uredbi. To sicer v slednji ni zapisano, vendar
lahko to razberemo iz pomena posameznih pojmov. Zakonodajalec bi lahko to določilo uvrstil v 13.b
člen Izvedbene uredbe.
Dodaten pogoj, ki je v povezavi z zgradbami in konstrukcijami zapisan v Izvedbeni uredbi112 je, da so
le-te pritrjene v ali na tla, nad morsko gladino ali pod njo ter jih ni mogoče zlahka razstaviti ali
odstraniti.
Stavbe za bivanje, podobne stavbam, sestavljenim iz predproizvedenih sestavnih delov, ki so
postavljene na betonske, v zemljo vdelane temelje, niso premičnine in jih ni mogoče enostavno
premikati. Prav tako se jih ne da na lahek način razstaviti ali demontirati, zato jih je potrebno šteti za
nepremično premoženje, tudi če se po izteku najemnega razmerja razstavijo in ponovno uporabijo na
drugem mestu. Skratka – ni jih mogoče enostavno razstaviti in premikati, zato ni potrebno, da bi se
štele za nepremičnino, ali bile trajno povezane s tlemi ali v tleh.113
Sodišče EU je v kar nekaj sodbah, ki sem jih že navedla, pojasnjevalo pogoj pritrjenosti v tla, na tla ter
pod ali nad morsko gladino, zato pri opredelitvi tega ne bi smelo biti težav. Dikcija v točki c 13.b
člena Izvedbene uredbe – »zlahka razstaviti ali odstraniti – pa je preveč subjektivna, da ne bi
povzročala težav pri opredelitvi posamezne nepremičnine.
Novost (v smislu zapisanega določila), ki jo prinaša Izvedbena uredba, se nanaša na »podelitev
statusa« nepremičnine predmetom, ki so vgrajeni in so sestavni del zgradbe ali konstrukcije, in
predmetom, opremi ali strojem, ki so stalno vgrajeni v zgradbi ali konstrukciji. Pri tem morajo
predmeti zadostiti pogojem iz točk c in d 13.b člena Izvedbene uredbe.
Za nepremičnino se šteje vsak predmet, ki je vgrajen in je sestavni del zgradbe ali konstrukcije in brez
katerega zgradba ali konstrukcija ne bi bila popolna. Primeroma so navedena vrata, strehe, stopnišča in
dvigala.114
Določba premičnim predmetom podeljuje status nepremičnih ob dveh ključnih pogojih – da so
vgrajeni v zgradbo ali konstrukcijo in postanejo njen sestavni del ter da brez njih zgradba ne bi bila
popolna. Izvedbena uredba ne pojasnjuje, niti ne navaja meril, kako in po katerih kriterijih presojati
popolnost neke zgradbe ali konstrukcije. Le-to lahko presojamo zelo subjektivno. Sicer dikcija točke c
13.b člena Izvedbene uredbe primeroma navaja vrata, strehe, stopnišča in dvigala, vendar je to
pravzaprav standard funkcionalnosti neke nepremičnine, z izjemo dvigala. Postavi se vprašanje, ali je
npr. stavba popolna, če nima klime, alarmne naprave in centralnega sesalnega sistema. Vprašanje je,
do katere meje standarda bivanja lahko govorimo o popolnosti stavbe in ali je potrebno popolnost
stavbe presojati z vidika njene funkcionalnosti. Tega odgovora Izvedbena uredba ne daje.
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Določba točke d 13.b člena Izvedbene uredbe določa, da se za nepremičnino šteje vsak predmet,
oprema ali stroj, ki je stalno vgrajen v zgradbi ali konstrukciji in ga ni mogoče odstraniti brez uničenja
ali spremembe zgradbe ali konstrukcije. V to točko lahko torej uvrstimo določen predmet, opremo ali
stroj le ob pogoju, da ga ni mogoče odstraniti brez uničenja ali spremembe zgradbe ali konstrukcije.
Povezava med predmetom iz točke d 13.b člena Izvedbene uredbe in zgradbo oziroma konstrukcijo
mora biti dovolj močna, da skupaj tvorita celoto, pri tem pa predmeti izpolnjujejo posebne funkcije,
neodvisno od zgradbe. Pri tem lahko njihova odstranitev pomeni tako škodo na zgradbi in konstrukciji
kakor tudi na predmetu samem.

2.5.2 Storitve, povezane z nepremičninami

Iz Direktive o DDV se ne da razbrati, kaj razumeti pod pojmom storitve, povezane z nepremičninami.
Obstajajo različne razlage, kako široko je potrebno zajeti storitve, za katere se uporablja pravilo kraja
obdavčitve po legi nepremičnine. Nekaterim se zdi, da je lega nepremičnine navezna okoliščina, ki jo
je potrebno uporabljati čim širše. Ob tem pozabljajo, da obstaja – glede na to, da obveznost obračuna
praviloma ni na prejemniku storitve – velika verjetnost neobdavčitve, če nepremičnina leži v državi, ki
ni država sedeža dobavitelja storitve, saj države pogosto ne izvedo za storitev, ki je bila opravljena na
območju njihove pristojnosti.115
Osnovna vprašanja, ki si jih moramo pri opredelitvi storitev, povezanih z nepremičninami, zastaviti, so
zakaj, kako in v kolikšni meri mora biti opravljena storitev dejansko »v zvezi« z nepremičnino. Pomen
besedne zveze »v zvezi« z nepremičninami je v 47. členu Direktive o DDV najbolje razložen z
upoštevanjem primerov – »vključno« s storitvami strokovnjakov in nepremičninskih posrednikov ter
storitvami za pripravo in koordinacijo gradbenih del, kot so storitve arhitektov in podjetij, ki
zagotavljajo nadzor na kraju samem. Seznam je ponazoritven in ni izčrpen. Kljub temu pa imajo vse
storitve, ki sem jih navedla v tej določbi, skupno značilnost glede vrste »zveze« z nepremičnino. Vse
storitve so opravljene neposredno za nepremičnino ali so k njej usmerjene. Njihov namen je pravna ali
fizična sprememba nepremičnine. Nepremičninski zastopniki in strokovnjaki ocenjujejo in prodajajo
nepremičnine, arhitekti projektirajo, pripravljajo ter skupaj s podjetji, ki zagotavljajo neposredni
nadzor na kraju samem, usklajujejo in vodijo njihov nastanek, spreminjanje ipd.
V tem primeru so vse naštete storitve »v zvezi z nepremičnino«, mogoče pa je opredelili tudi storitve,
ki izvirajo iz nepremičnine – npr. prodaja ribolovnih dovoljenj, ki omogoča posameznikom, da na
neizključni osnovi uporabljajo reko na enega od več načinov. Gre torej za storitev, ki izvira iz
nepremičnine, ne za storitev, ki je k njej usmerjena.116
Spremembo v določbi storitev, povezanih z nepremičninami, iz 47. člena Direktive, ki je zraven
storitev v zvezi z nepremičnino primeroma določila še storitve, ki izhajajo iz nepremičnine, je prinesla
Direktiva Sveta 2008/8/ES. Tako je zraven storitev strokovnjakov in nepremičninskih posrednikov ter
storitev za pripravo in koordinacijo gradbenih del, kot so storitve arhitektov in podjetij, ki zagotavljajo
nadzor na kraju samem, določila še storitve, ki izhajajo iz nepremičnine. Takšne storitve so nastanitev
v hotelskem sektorju ali sektorju s podobno funkcijo (npr. počitniški tabori ali prostori, urejeni za
uporabo kot prostori za taborjenje) in dodeljevanje pravic do uporabe nepremičnin.117

Prezelj, T. in Škof, B.: že navedeno delo, 2008, str. 13.
Heger Rudi GmbH proti Finanzamt Graz-Stadt, točka 37.
117
Določba 47. člena Direktive o DDV se glasi: »Kraj opravljanja storitev v zvezi z nepremičninami, vključno s storitvami
nepremičninskih posrednikov in strokovnjakov, posredovanje hotelske ali podobne nastanitve, dodeljevanje pravic do
115
116
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Sodišče EU v zadevi C-166/05118 ni sledilo predlogu generalne pravobranilke, ki prodaje ribolovnih
dovoljenj, ni opredelila kot storitve, povezane z nepremičninami. Prodajo ribolovnih dovoljenj je
opredelila kot storitve, ki izvirajo iz nepremičnine in ne kot storitve, ki so k njej usmerjene. Zato bi
bila odločitev, po mnenju generalne pravobranilke, o tem, da je prodaja ribolovnih dovoljenj, storitev
povezana z nepremičnino, v nasprotju s splošnim sistemom DDV, saj bi v tem primeru zadostovala
že neizrazita povezanost z nepremičnino.119
Ugotavljam, da je sprememba 47. člena Direktive o DDV glede na drugi odstavek 9. člena Šeste
Direktive, zajela tudi storitve, ki izvirajo iz nepremičnine ( spremembo je prinesla Direktiva Sveta
2008/8/ES), prav tako je Sodišče EU v predmetni zadevi prepoznalo zadostno povezanost, saj se po
mnenju Sodišča EU ribolovno dovoljenje nanaša na točno določen vodotok, s tem pa obstaja zadostna
povezava z določenimi geografskimi območji na katerih je mogoče uporabljati dovoljenja.
Namen 31.a člena Izvedbene uredbe je pomoč pri identifikaciji storitev, povezanih z nepremičninami,
kot so opredeljene v 47. členu Direktive o DDV. To pomeni, da je potrebno uporabo pravil Izvedbene
uredbe razlagati enotno na nivoju EU, brez upoštevanja nacionalnih pravnih pojmov.
Osnovni pogoj, da je storitev povezana z nepremičnino, je dovolj neposredne povezanosti. Pogoje
zadostne neposredne povezanosti določa prvi odstavek 31.a člena Izvedbene uredbe120, ki predstavlja
merilo vedno, kadar opravljene storitve ne najdemo v drugem odstavku istega člena. Tretji odstavek
medtem izrecno navaja seznam storitev, ki niso povezane z nepremičnino. To pomeni, da čeprav
opravljena storitev zadosti kriterijem iz prvega odstavka 31.a člena, ne sodi med storitve, povezane z
nepremičnino, če je navedena v tretjem odstavku. Razmerje med tremi odstavki 31.a člena je torej
takšno, da prvi odstavek opredeljuje, kdaj se storitve štejejo za dovolj povezane z nepremičnino, drugi
odstavek je razlagalne narave, saj primeroma navaja, kaj vse je zajeto s prvim odstavkom. Če
posamezne storitve ne najdemo med naštetimi v drugem odstavku, še to ne pomeni, da je ne moremo
uvrstiti med storitve, povezane z nepremičninami, saj lahko storitev še vedno zadosti kriterijem iz
prvega odstavka 31.a člena. Storitev, navedena v tretjem odstavku, pa nikakor ne more biti storitev,
povezana z nepremičnino.
Izvedbena uredba v drugem odstavku 31.a člena – ob predpostavki, da so izpolnjeni pogoji iz prvega
odstavka istega člena – našteva, katere storitve so storitve, povezane z nepremičninami.
V točki a so zajete storitve priprave načrtov za zgradbe ali dele zgradb, ki so zasnovani za določeno
zemljiško parcelo, ne glede na to, ali je stavba zgrajena ali ne. V tej točki Izvedbena uredba pojasnjuje
in jasno določa, da je mogoče tudi »pripravljalne« storitve šteti med storitve, povezane z
nepremičninami. Vendar je pogojeno s tem, da se nanaša na točno določeno nepremičnino, ne glede na
to, če kasneje pride do realizacije ali ne.
Zagotavljanje nadzornih ali varnostnih storitev na kraju samem je zajeto v točki b. Določba glede
zagotavljanja nadzornih storitev je zajeta že v 47. členu Direktive o DDV. Besedna zveza »na kraju
samem« lahko na prvi pogled (če jo razumemo dobesedno) pomeni, da se tovrstne storitve
obravnavajo kot storitve, povezane z nepremičninami, le, če gre za fizično prisotnost. Ker pa vemo, da
uporabe nepremičnin ter storitev za pripravo in koordinacijo gradbenih del, kot so storitve arhitektov in podjetij, ki
zagotavljajo neposredni nadzor na kraju samem, je kraj, kjer se nepremičnina nahaja.
118
Heger Rudi GmbH proti Finanzamt Graz-Stadt.
119
Pfeiffer, S. in Steindl, M.: Global Trends in VAT/GST and Direct Taxes. International Tax Law, Volume 93, 2015, str.
448.
120
Storitve se štejejo kot dovolj neposredno povezane z nepremičnino:a) če izhajajo iz nepremičnin in je ta nepremičnina
sestavni del storitve ter osrednjega in bistvenega pomena za opravljeno storitev, b) če se opravljajo za nepremičnino ali so
namenjene zanjo in je njihov cilj pravna ali fizična sprememba zadevne nepremičnine.
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se s pomočjo sodobne tehnologije te storitve lahko opravljajo tudi na daljavo, so najbrž v tej točki
zajete tudi te. Zakonodajalec bi lahko v to točko dodal »tudi, če se opravljajo na daljavo«, v kolikor je
bil to njegov namen.
Gradnja zgradbe na zemljišču ter gradbena in rušilna dela, ki se opravljajo na zgradbi ali delih
zgradbe, so storitve, ki jih določa točka c. Z opredelitvijo storitev po tej točki ne bi smelo biti težav,
razen če države članice različno opredeljujejo gradbena dela. V slovenski zakonodaji so to tista dela,
ki se uvrščajo v Standardno klasifikacijo dejavnosti pod črko F, Gradbeništvo.121
V točki d je zajeta gradnja stalnih konstrukcij na zemljišču ter gradbena in rušilna dela, ki se
opravljajo na stalnih konstrukcijah (npr. sistemi cevovodov za plin, vodo, kanalizacijo ipd.).
Točka e zajema delo na zemljišču, vključno s kmetijskimi storitvami (npr. obdelovanje zemlje,
sejanje, zalivanje in gnojenje). Ta točka širi obseg z nepremičnino povezanih storitev še na kmetijske
storitve in jih primeroma tudi navaja. Določbo je potrebno razlagati ozko, saj so kmetijske storitve
širok pojem in bi jih kot storitve, povezane z nepremičninami, lahko razlagali le v povezavi s
storitvami, ki so primeroma navedene in se nanašajo na delo na zemljišču. Najbrž bi bilo bolje, da bi
zakonodajalec izpustil besedo kmetijske storitve in primeroma naštel storitve, ki jih je s tem členom
želel zajeti.
V točki f sta kot z nepremičninami povezani storitvi določeni zemljemerstvo ter ocena tveganja in
celovitosti nepremičnine. V 47. členu Direktive o DDV so tovrstne storitve zajete pod storitvami
strokovnjakov. Preseneča predvsem to, da bi lahko tovrstne storitve šteli tudi v skupino storitev
vrednotenja nepremičnine, ki je posebej zajeta v točki g122, vendar jih je zakonodajalec določil s
posebno točko – tako, da ne dopušča nobenega dvoma. Glede na naravo storitev iz točk f in g se
pojavlja dvom fizične prisotnosti tovrstnih strokovnjakov na kraju nepremičnine. Če potegnemo
vzporednico z varnostnimi in nadzornimi storitvami, v kolikor je to zaradi narave dela mogoče, potem
le-ta ni nujna, morajo pa se opravljene storitve opraviti za točno določeno nepremičnino. Tudi tukaj bi
lahko zakonodajalec – glede na dosledno navajanje storitve zemljemerstvo v posebni točki – ocene
tveganja in celovitosti nepremičnine – postavil ali ovrgel pogoj fizične prisotnosti, da bi razblinil vsak
dvom.
Točka h določa, da se dajanje nepremičnine v zakup ali najem – razen dejavnosti iz točke c tretjega
odstavka – vključno s skladiščenjem blaga, pri katerem je prejemniku določen del nepremičnine
dodeljen v izključno uporabo, šteje za storitve, povezane z nepremičninami. V zvezi s to točko se je
skozi prakso sodišča EU izoblikovalo pravilo, kaj štejemo za najem oziroma zakup. Gre za pravico
najemnika oziroma zakupnika, da za dogovorjeni čas in proti plačilu uporabi nepremičnino kot njen
lastnik in od uživanja te pravice izključi vse druge osebe. Pravilna opredelitev najema je pomembna
predvsem zato, ker sodi med oproščene transakcije, ki jih je z vidika Direktive potrebno razlagati v
ožjem smislu. Prav tako je v tej točki pojasnjen pogoj, kdaj se skladiščenje blaga šteje za storitev,
povezano z nepremičnino – ko ima prejemnik take storitve skladiščenja pravico dostopati do točno
določenega dela nepremičnine, kjer je skladiščeno njegovo blago, in je nepremičnina, v ali na kateri se
to blago skladišči, osrednji in nepogrešljiv sestavni del opravljanja storitev.
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Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju,
obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju podatkov, povezanih z dejavnostjo.
122
Vrednotenje nepremičnine: tudi če so te storitve potrebne za zavarovanje, da se določi vrednost nepremičnine za
zavarovanje posojila ali se ocenita tveganje in škoda v primeru sporov; točka g drugega odstavka 31.a člena Izvedbene
uredbe.
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Ta točka izključuje iz področja storitev, povezanih z nepremičninami, storitve oglaševanja, četudi gre
za oglaševanje nepremičnine same.
V določbi točke i je določeno, da je zagotavljanje nastanitve v hotelskem sektorju ali sektorjih s
podobno funkcijo – vključno s pravico ostati v določenem kraju, ki izhaja iz preoblikovanja pravic do
uporabe na podlagi časovnega zakupa ipd. – storitev, povezana z nepremičnino. Kot je že zapisano v
poglavju 2.4.2.9, ta določba pravzaprav ponavlja zakonsko dikcijo 47. člena Direktive o DDV, ki se
nanaša na nastanitve v hotelskem sektorju ali sektorjih s podobno funkcijo, in doda pravico ostati v
določenem kraju. Slednje izhaja iz dveh sodb Sodišča EU 123. Točka i124 dopolnjuje področje uporabe,
zajeto v točkah h in i, da se zagotovi skladna davčna obravnava različnih vrst uporabe nepremičnin.
Tri določbe (točke h, i in j drugega odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe) se nanašajo na storitve, s
katerimi se prejemniku omogoči pravica do uporabe nepremičnine pod različnimi pogodbenimi pogoji
(tj. dajanje nepremičnine v zakup ali najem in skladiščenje iz točke h, zagotavljanje nastanitve iz točke
i in podelitev ali prenos drugih pravic do uporabe nepremičnine iz točke j). To področje je dovolj
dobro opredeljeno.
V točkah k in l drugega odstavka 31.a člena Izvedbena uredba določa, da se storitve vzdrževanja,
obnavljanja ter popravil zgradb, njenih delov in konstrukcij štejejo kot storitve, povezane z
nepremičnino. Točki k in l sta pravzaprav nadaljevanje točk c in d – ti določata storitve gradnje na
zgradbah, konstrukcijah in zemljiščih, točki k in l pa obnovo, popravilo in vzdrževanje. Določba k125
je jasna, v točki l126 pa se ponavlja nedoslednost iz točke d, kjer so primeroma navedeni primeri stalnih
konstrukcij (sistemi cevovodov za plin, vodo, kanalizacijo ipd.). Ker so v drugem odstavku 31.a člena
posamezne storitve zajete zelo podrobno, bi bilo smiselno pripraviti tudi širši seznam stalnih
konstrukcij.
Tudi pri navajanju konstrukcij se pojavi nedoslednost. V 13.b členu Izvedbene uredbe ne zasledimo
pojma stalne konstrukcije, temveč le pojem konstrukcije. Medtem se pojem konstrukcije v členu 31a
pojavlja v besedni zvezi stalna konstrukcija.
Že v točkah c in d 13.b člena Izvedbene uredbe je določeno, da se za »nepremičnino« šteje »vsak
predmet, ki je vgrajen in je sestavni del zgradbe ali konstrukcije in brez katerega zgradba ali
konstrukcija ni popolna« ter »vsak predmet, oprema ali stroj, ki je stalno vgrajen v zgradbi ali
konstrukciji in ga ni mogoče odstraniti brez uničenja ali spremembe zgradbe ali konstrukcije«. Obe
določbi torej vsebujeta sklicevanje na »vgrajeno« premično blago, ki ob vgradnji ali montaži postane
nepremičnina, zato je točki m127 in n128 mogoče razumeti kot potrditev že zapisanega v prej navedenih
točkah.
Točka o drugega odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe je namenjena razlikovanju med upravljanjem
nepremičnin in portfelja ter kaže, da se storitve upravljanja naložb ne smejo šteti za z nepremičnino
123

RCI Europe proti HMRC in Macdonald Resorts proti HMRC.
Podelitev ali prenos pravic uporabe celotne nepremičnine ali njenih delov, razen tistih iz točk h in i, vključno z
dovoljenjem za uporabo dela nepremičnine, npr. podelitev pravic do lova in ribolova ali dostopa do salonov na letališčih ali
uporabo infrastrukture, za katero se zaračunava cestnina, kot je most ali predor; točka j drugega odstavka 31.a člena
Izvedbene uredbe.
125
Vzdrževanje, obnavljanje in popravilo zgradbe ali njenih delov, vključno s čiščenjem, polaganjem ploščic, stenskih tapet
in parketa; točka k drugega odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe.
126
Vzdrževanje, obnavljanje in popravilo stalnih konstrukcij, npr. sistemov cevovodov za plin, vodo, kanalizacijo ipd.; točka
l drugega odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe.
127
Namestitev ali montaža strojev ali opreme, ki se po namestitvi in montaži šteje za nepremičnino; točka m drugega
odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe.
128
Vzdrževanje in popravila, pregledi in nadzor strojev ali opreme, če se ti stroji ali oprema štejejo za nepremičnino; točka n
drugega odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe.
124
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povezane storitve – tudi če portfelj vsebuje nepremično blago. V nasprotju s storitvami upravljanja
nepremičnin, ki so usmerjene na nemoteno delovanje in obratovanje nepremičnin, se s storitvami
upravljanja portfelja skrbi za finančne interese prejemnika in je njihov glavni namen povečati vrednost
njegovega portfelja.
V točki p je zajeto posredovanje pri prodaji, zakupu ali najemu nepremičnin in ustanovitvi ali prenosu
nekaterih pravic na nepremičninah ali stvarnih pravic na nepremičninah. Iz določbe 47. člena Direktive
o DDV izhaja, da so na področje uporabe izrecno vključene storitve strokovnjakov in nepremičninskih
posrednikov. Vendar posredovanje, zajeto v točki p drugega odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe, ni
omejeno na storitve, ki jih izvajajo osebe s tema poklicema. Storitve iz te določbe bi lahko
zagotavljale tudi osebe ali pravni subjekti, ki niso strokovnjaki ali nepremičninski posredniki, saj
določba ne določa, da morajo te storitve opravljati tovrstni strokovnjaki.
V Izvedbeni uredbi ni pojasnjeno, katere so storitve posredovanja pri prodaji, nakupu, najemu,
ustanavljanju ali prenosu nekaterih pravic na nepremičninah. To daje veliko manevrskega prostora za
različne opredelitve v posameznih državah članicah.
Točko q drugega odstavka 31.a člena Izvedbene uredbe je potrebno obravnavati v povezavi s točko h
tretjega odstavka 31.a člena, v kateri je hkrati določeno, da pravne storitve – razen tistih, ki so zajete v
točki q drugega odstavka – ne spadajo na področje uporabe 47. člena Direktive o DDV, če takšne
storitve niso specifične za prenos lastninske pravice na nepremičnini. Primeroma so navedeni
svetovanje o pogodbenih pogojih za prenos nepremičnine in izvrševanje takšne pogodbe ali
dokazovanje obstoja takšne pogodbe.
Ker so v točki q zajete pravne storitve, povezane s prenosom lastninske pravice na nepremičninah ter
ustanovitvijo ali prenosom nekaterih ali stvarnih pravic na nepremičninah, se v zvezi z njimi postavlja
vprašanje, kako se obravnavajo v primeru priprave pogodbe (npr. najemne ali zakupne). Tudi do tega
se zakonodajalec v sprejeti Izvedbeni uredbi ni opredelil.
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3 OBDAVČITEV DOBAV NEPREMIČNIN Z DDV
Obdavčitev področja nepremičnin z DDV obravnavamo po eni strani kot obdavčitev dobav, po drugi
pa kot obdavčitev z nepremičninami povezanih storitev. Obdavčitev dobav nepremičnin pomeni
obdavčitev prometa z nepremičninami, kadar so predmet trgovanja oziroma transakcij same
nepremičnine. V drugem poglavju smo spoznali, kako pojem nepremičnin določa Izvedbena uredba
sveta EU št. 1042/2013, zato je na mestu, da v tem poglavju opredelim osnovni pojem nepremičnin še
z vidika slovenske zakonodaje.
Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje pojem nepremičnine kot »stvar, ki po svoji naravi ne
more spremeniti mesta«.129
Zakon o zemljiški knjigi130 določa, da imajo pojmi v povezavi z nepremičninami, uporabljeni v zakonu,
naslednji pomen:
 »Zemljiška parcela je prostorsko odmerjen del zemeljske površine skupaj z vsemi
sestavinami.«
 »Objekt je stavba ali gradbeni inženirski objekt.«
 »Pojma stavba in gradbeni inženirski objekt imata enak pomen kot po zakonu o graditvi
objektov.«
Prav tako tudi Zakon o graditvi objektov131 določa pomen posameznih pojmov v povezavi z
nepremičninami. Navajamo le nekaj najpomembnejših določb:
 »Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih
proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi
napravami.«
 »Stavba je objekt z enim ali več prostorov, v katere človek lahko vstopi in so namenjeni
prebivanju ali opravljanju dejavnosti.«
 »Pritličje je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali
največ 1,40 metra nad njo.«
 »Nadstropje je del stavbe, katerega prostori se nahajajo med dvema stropoma od pritličja
navzgor.«
 »Klet je del stavbe, katere prostori se nahajajo od pritličja navzdol.«
 »Mansarda je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno
pod poševno, praviloma dvokapno streho.«
 »Objekt je povezan s tlemi, če je temeljen ali s pomočjo gradbenih del povezan s tlemi na
stalno določenem mestu in ga ni mogoče premakniti ali odstraniti brez škode za njegovo
bistvo.«
 »Tehnološke naprave so tiste naprave, ki so namenjene delovanju samega objekta oziroma
vzdrževanju ustreznega stanja objekta.«
 »Gradbeni inženirski objekt je objekt, namenjen zadovoljevanju tistih človekovih materialnih
in duhovnih potreb ter interesov, ki niso prebivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbah.«
 »Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna
cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina
in podobna površina.«
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Slovar slovenskega knjižnega jezika, dostopno na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html, 28.3.2016.
Zakon o zemljiški knjigi – ZZK1 (Uradni list RS, št. 33/95, 50/02 – odl. US in 58/03 – ZZK-1).
131
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 – u. p. b., 14/2005 popr., 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS,
111/2005 – Odločba US, 120/2006 – Odločba US, 126/2007, 57/2009 – Sklep US, 108/2009, 61/2010 – ZRud-1 (62/2010
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»Nestanovanjska stavba, namenjena javni rabi, je stavba, katere raba je pod enakimi pogoji
namenjena vsem, kot je hotel, motel, gostilna in podobna nastanitvena stavba, banka, pošta,
urad in podobna poslovna stavba, stavba za trgovino in storitve, stavba železniške in
avtobusne postaje, letališča in pristaniškega terminala, postaja žičnice, garažna stavba in
podobne stavbe za promet in komunikacije, stavba za razvedrilo, muzej, knjižnica, šolska
stavba in druge stavbe za izobraževanje, stavba za bolnišnično ali zavodsko oskrbo, športna
dvorana, stavba za čaščenje in opravljanje verskih dejavnosti in podobna nestanovanjska
stavba.«

Zakon o graditvi objektov dokaj natančno opredeljuje predvsem zgradbe, ne pa tudi zemljišč.
Različni avtorji pojem nepremičnin razlagajo različno:
 »Nepremičnina je zemljišče in vse, kar je na njem zgrajeno, raste, ali je na njem pritrjeno.
Pridelki, ki zahtevajo letno obdelovanje, niso vključeni v to definicijo.«
 »Nepremičnina je zemljišče ter vse, kar zemljišču pripada in je po zakonu nepremično.«
 »Nepremičnina je premoženje, dobrina ali vrsta imetja, ki se prične z zemljiščem in vsebuje
vse stalne izboljšave zemljišč.« 132
Do uveljavitve določb Izvedbene uredbe sveta EU št.1042/2013, 1. januarja 2017, si bomo pri
opredelitvi pojma nepremičnin še naprej, zraven ZDDV-1 in Pravilnika, najpogosteje pomagali z
ZGO-1 in Stvarnopravnim zakonikom133, ki pojem nepremičnin opredeljujeta kot »prostorsko
odmerjen del zemeljske površine skupaj z vsemi sestavinami, vse druge stvari so premične«.
Definicija nepremičnin v Stvarnopravnem zakoniku upošteva načelo povezanosti zemljišča in objekta
(»superficies solo cedit«). To pomeni, da so vsi objekti in zgradbe na, nad ali pod zemljiščem
sestavina nepremičnine. Kot nepremičnine se pojavljajo tudi posebni deli zgradb v etažni lastnini in
zgradbe, ki so na nepremičnini zgrajene na podlagi stavbne pravice. Ta dva primera predstavljata
izjemo od načela povezanosti zemljišča.
Računovodska obravnava nepremičnin temelji na predpostavki, da podjetje obvladuje gospodarske
koristi, ki jih nepremičnina prinaša. Od vrste gospodarskih koristi pa je odvisna razvrstitev
nepremičnin v skupine sredstev. Tako lahko gre za opredmeteno osnovno sredstvo, nekratkoročno
sredstvo, namenjeno prodaji, naložbeno nepremičnino, zalogo ali nepremičnino, ki jo podjetje oddaja
v finančni najem in je izkazana kot dolgoročna terjatev.134
V 189. členu Direktive o DDV je določeno, da lahko države članice same opredelijo pojem
investicijskega blaga, ki je pomemben predvsem zaradi popravka odbitka vstopnega davka, vendar ga
v ZDDV-1 ne najdemo. Opredelimo ga lahko s pomočjo sodne prakse Sodišča EU, ki je investicijsko
blago opredelilo kot blago, katerega pridobitev in nato prodaja nista integralni del običajne dejavnosti
davčnega zavezanca, ki je predmet DDV. Kadar sta ta pridobitev in odsvojitev sestavni del običajne
dejavnosti, se morajo blago in storitve, ki jih pridobi davčni zavezanec, dejansko uporabiti za izvajanje
njegove obdavčene dejavnosti.135
Člen 168.a Direktive o DDV je treba razlagati tako, da ima davčni zavezanec, ki je kot tak pridobil
investicijsko blago in ga vključil v poslovna sredstva podjetja, pravico do odbitka DDV v zvezi s
132

Cirman, A., Čok, M., Lavrač, I. in Zakrajšek, P.: Obdavčitev nepremičnin. Ljubljana, 2000, str. 2.
Stvarno pravni zakonik – SPZ (Uradni list RS, št. 87/2002 ), 18. člen.
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Prusnik, M.: Obravnava nepremičnin v skladu z novimi SRS in vpliv računovodske obravnave na obračun DDV. IKS,
revija za računovodstvo in finance, letnik 33, številka 7, 2006, str. 26.
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pridobitvijo tega blaga v davčnem obdobju, v katerem je davek zapadel v plačilo, ne glede na to, da se
to blago ne uporabi za poslovne namene takoj.136
V primeru nabave nepremičnine, ki ne predstavlja običajne dejavnosti zavezanca – zavezanec to
nepremičnino vključi v poslovna sredstva podjetja – lahko govorimo o investicijskem blagu, v
nasprotnem primeru nepremičnine predstavljajo trgovsko blago.

3.1 Definicija nepremičnin po ZDDV-1
ZDDV-1 pojma nepremičnin ne določa in ne pojasnjuje. Vendar so dobave nepremičnin opredeljene v
7. točki 44. člena kot oproščen promet pod določenimi pogoji. Glede na to, da smo v drugem poglavju
nepremičnine že podrobno opredelili, se bomo v tem poglavju posvetili le pojmom, katerih razlaga je
prepuščena posamezni državi članici.
Dobava objektov ali delov objektov in zemljišč, na katerih so objekti postavljeni, je oproščena – razen,
če je dobava opravljena preden so objekti ali deli objektov prvič vseljeni oziroma uporabljeni, ali
preden potečeta dve leti od začetka prve uporabe oziroma prve vselitve 137. Za transakcije dobav
objektov ali delov objektov in zemljišč, na katerih stojijo pred prvo uporabo, lahko države članice
določijo pogoje uporabe tega kriterija za spremembo objektov in zemljišč, na katerih stojijo.138
Nadalje 8. točka 44. člena ZDDV-1 določa, da je oproščena dobava zemljišč, razen stavbnih zemljišč.
Pravilnik v 77. členu določa še, da se med stavbna zemljišča iz 8. točke 44. člena štejejo zemljiške
parcele, ki so z občinskim prostorskim načrtom namenjene graditvi objektov. Ta določba je usklajena
s točkama j in k 135. člena v povezavi s točkama a in b prvega odstavka 12. člena Direktive o DDV.
Gradbeno zemljišče – kot ga opredeljuje Direktiva o DDV v 12. členu – pomeni vsako neopremljeno
ali opremljeno zemljišče, ki ga kot takega opredelijo države članice139. Že pri spremembah ZDDV
zaradi dodatnega približevanja obsegu davčnih oprostitev po 13. členu B-poglavja Šeste Direktive
(ZDDV-B) je zakonodajalec upošteval opredelitve in določbe iz tistih pravnih aktov slovenske
zakonodaje, ki specialno urejajo posamezna področja (Poročevalec DZ, št. 76). Iz slednjega tudi
izhaja, da sta bili točki 7 in 8 prej veljavnega 27. člena ZDDV usklajeni z kategorijama g in h Bpoglavja 13. člena Šeste Direktive v povezavi z 4.3.a oziroma 4.3.b členom Šeste Direktive. Navedeni
določbi imata kontinuiteto v 7. in 8. točki veljavnega 44. člena ZDDV-1, ki je z ZDDV-1B usklajen z
Direktivo Sveta 2006/112, oziroma v konkretnem primeru s točkama j in k 135. člena v povezavi z
točkama a in b prvega odstavka 12. člena te Direktive, ki je zamenjala Šesto Direktivo.140
Definicijo gradbenega zemljišča oz. stavbnega zemljišča je potrebno poiskati v nacionalni zakonodaji.
Ta loči med zazidanim in nezazidanim stavbnim zemljiščem. Po 2. členu Zakona o stavbnih zemljiščih
(v nadaljevanju ZSZ) je nezazidano stavbno zemljišče zemljiška parcela na območju, ki je s
prostorskim planom namenjeno za graditev. Zazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela na
136
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Dikcija 7. točke 44. člena ZDDV-1.
138
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območju iz prejšnjega odstavka, na kateri je zgrajen objekt. Podobno definicijo zazidanega in
nezazidanega stavbnega zemljišča podaja tudi 218. člen ZGO-1. Po slednjem so zazidana stavbna
zemljišča tista, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi
objekti, in tista, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb.
Navedeno pomeni, da se izjema od oprostitev ne nanaša na dobavo zazidanih stavbnih zemljišč.
Zazidana stavbna zemljišča so zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in
gradbenimi inženirskimi objekti ter tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega
dovoljenja začelo z gradnjo stavb.
Različno je zemljišče za gradnjo opredeljeno tudi v državah članicah.
Nizozemski zakon o DDV141 dokaj podrobno definira, kaj je gradbeno zemljišče. To je:
a) nepozidano zemljišče, na katerem se opravljajo ali so se opravljala dela,
b) zemljišče, ki se ureja ali se je uredilo za izključno uporabo zemljišča,
c) zemljišče, katerega okolica se ureja ali je bila urejena,
d) zemljišče, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, da bi se lahko na zemljišču gradilo.
Po slovenski zakonodaji mora biti zemljišče v območju, na katerem je dopustna gradnja objektov. V
nizozemskem primeru pa morajo na zemljišču potekati že določene aktivnosti.
Poljski zakon o DDV142 dokaj skopo opredeljuje zemljišče za gradnjo. V poglavju o oprostitvah je
med drugim določeno, da je prodaja nepozidanih zemljišč, razen gradbenih zemljišč in zemljišč,
namenjenih gradnji, oproščena plačila DDV. Pri tem pojma podrobneje ne pojasni.
V avstrijskem zakonu o DDV143 pojem gradbenega objekta zajema zgradbe in vse z gradbenimi stroji
izdelane konstrukcije – ob pogoju, da so povezane s tlemi. H gradbenim objektom sodijo tudi okna,
vrata, oprema in stroji, če so v objekt trajno vgrajeni. Nadalje se za gradbene objekte štejejo
elektrarne, ceste, silosi, tuneli, mostovi in napeljave, tako da zajamejo širok pojem.144
Od 1. januarja 2015 je tudi na Hrvaškem obdavčena dobava zemljišča za gradnjo. Kot zemljišče za
gradnjo se obravnava zemljišče, za katerega je izdan upravni akt, s katerim se na zemljišču dovoli
gradnja objekta.145
V zadevi C-543/11146 je Sodišče EU presojalo, ali šteti za gradbeno zemljišče dobavo nepozidanega
zemljišča, na katerem je bila v času dobave zgradba v celoti porušena in je obstajal dogovor med
strankama, da se bo prevleka parkirišča odstranila po dobavi na strošek prodajalca.
Nizozemsko sodišče Gerechtshofte Arnhem je odločilo, da zemljišča ni mogoče opredeliti kot
zemljišče za gradnjo, ker naj se rušenje zgradbe in odstranitev tlaka s parkirišča ne bi moglo šteti za
»dela« v smislu 11.4.a člena Zakona o DDV.147 Poleg tega se stranki nista dogovorili glede drugih del.
Sicer pa je isto sodišče menilo, da obstoječa ureditev v okolici zadevne parcele za novogradnjo ni
ureditev v smislu 11.4.c člena navedenega zakona.
141
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Sodišče EU je v zvezi s tem poudarilo, da morajo države članice, ko opredelijo zemljišča, ki se štejejo
za »gradbena«, upoštevati cilj, ki mu sledi 135. člen točke 1k Direktive o DDV, in sicer, da oprostitev
plačila DDV velja le za dobave nepozidanih zemljišč, ki niso namenjena gradnji. Za zagotovitev
spoštovanja načela davčne nevtralnosti – temeljnega načela skupnega sistema DDV, ki nasprotuje
temu, da se dobave med seboj konkurenčnega podobnega blaga obravnavajo različno z vidika DDV in
se gospodarski subjekti, ki opravljajo enake transakcije, glede plačila DDV obravnavajo različno148 –
mora ta nacionalna opredelitev zajemati vsa nepozidana zemljišča, na katerih se namerava graditi.
Zemljišča za gradnjo ne sodijo v okvir oprostitev in jih zato ne moremo razlagati ozko.
Sodišče EU je odločilo, da je bilo – tudi v primeru, če na datum te dobave razen navedene rušitve niso
bila izvedena nobena druga ureditvena dela – na ta datum zemljišče dejansko namenjeno za gradnjo.

3.1.1 Prva uporaba nepremičnin

V skladu s točko a 12. člena Direktive o DDV lahko države članice štejejo za davčnega zavezanca
vsakogar, ki priložnostno opravi dobavo objekta ali delov objekta in zemljišča, na katerem objekt stoji.
Nadalje je v drugem odstavku istega člena določeno, da lahko države članice namesto kriterija prve
uporabe uporabljajo tudi drugi kriterij – obdobje od datuma dokončanja objekta do datuma prve
dobave ali od datuma prve uporabe do datuma naslednje dobave – pod pogojem, da ta obdobja niso
daljša od petih oziroma dveh let.
Slovenski ZDDV-1 v 7. točki 44. člena določa, da se transakcija dobav objektov in delov objektov,
vključno z zemljišči, na katerih stojijo, šteje za obdavčljivo, če se opravi preden se objekt začne
uporabljati, ali preden potečeta dve leti od prve uporabe oziroma prve vselitve.
Zakon – kot merodajni trenutek za to, da se določena dobava objekta ali dela objekta opredeli kot
oproščena ali obdavčena – šteje dve leti od dneva začetka prve uporabe oziroma prve vselitve. Ne
zakon ne pravilnik pa ne pojasnjujeta, kaj se šteje za prvo vselitev oziroma prvo uporabo. Pri
opredelitvi teh pojmov bo treba upoštevati splošna in ustaljena pravila, enoznačnega odgovora na to
vprašanje pa zaradi različnih možnosti v praksi ni.149
V praksi tako največkrat kot datum prve uporabe upoštevamo datum izdaje uporabnega dovoljenja,
merodajen je lahko tudi datum predaje ključev lastniku ali datum dejanske vselitve. Ugotovljam, da
nekega merila, ki bi veljalo za vse primere univerzalno, ni.
Po 7. točki 44. člena ZDDV-1 je plačila DDV oproščena »dobava objektov ali delov objektov in
zemljišč, na katerih so objekti postavljeni, razen če je dobava opravljena, preden so objekti ali deli
objektov prvič vseljeni oziroma uporabljeni, ali če je dobava opravljena, preden potečeta dve leti od
začetka prve uporabe oziroma prve vselitve«. Po 8. točki istega člena pa je plačila DDV oproščena
»dobava zemljišč, razen stavbnih zemljišč«. Določbo 7. točke je treba v razmerju do 8. točke razlagati
po načelu specialnosti. Stavbna zemljišča, omenjena v 8. točki, so le nezazidana stavbna zemljišča.150
Na Nizozemskem dobava nepremičnin ni oproščena plačila DDV, če se je dobava nove ali prenovljene
nepremičnine zgodila:

preden je bila le-ta prvič dana v uporabo,
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na dan, ko je bila prvič dana v uporabo,
med obdobjem dveh let, ko je bila prvič dana v uporabo.

Nizozemska uporablja kriterij prve uporabe in obdobje dveh let. Podobno je to področje urejeno tudi
na Madžarskem. Tamkajšnja zakonodaja določa, da dobava nepremičnin ni oproščena plačila DDV, če
se le-ta zgodi preden je (nova) nepremičnina prvič dana v uporabo in če je nepremičnina sicer že bila
prvič dana v uporabo, vendar v obdobju med prvo uporabo in izdajo uporabnega dovoljenja še ni
preteklo dve leti.
Tudi na Poljskem in Hrvaškem je oprostitev vezana na prvo uporabo in obdobje dveh let. Poljska
zakonodaja določa, da oprostitev plačila DDV pri dobavi nepremičnin ni možna v primerih, ko je
dobava opravljena pred ali na dan prve uporabe nepremičnine oziroma v obdobju dveh let od prve
uporabe in dobave nepremičnine. Na Hrvaškem se za prvo uporabo šteje trenutek, ko je bila
nepremičnina dana v uporabo, kar lahko zavezanci dokazujejo z dokumentom pristojnega organa o
prebivališču, knjigovodsko evidenco, ki dokazuje, da je bila nepremičnina – oziroma njeni deli – dana
v uporabo, in kakršnokoli drugo dokumentacijo, ki dokazuje uporabo nepremičnine (npr. pogodba o
najemu, o dobavi električne energije, vode ipd.).
Merilo prve uporabe je pomembno zaradi možnosti, ki jo ponuja Direktiva o DDV – da je določena
nepremičnina oproščena plačila DDV pri dobavi, seveda ob izpolnjevanju določenih pogojev. Kadar
imamo nove nepremičnine, običajno zgradbe, nimamo težav pri presojanju o tem, ali gre za staro ali
novo nepremičnino. Tudi pri presoji glede časa od prve uporabe do poteka obdobja, ki je določeno, da
nepremičnina obdrži status »nove« nepremičnine, ne bi smelo biti težav, saj se lahko presoja od
primera do primera na podlagi objektivnih okoliščin posameznega primera.

3.2 Dobave nepremičnin
3.2.1 Splošno o dobavah blaga

Ker bom v nadaljevanju obravnavala dobave nepremičnin, moram na tem mestu opredeliti tudi pojem
dobav blaga.
Dobava blaga je v 1. odstavku 6. člena ZDDV-1 opredeljena kot prenos pravice do razpolaganja z
opredmetenimi stvarmi, kot da bi bil prejemnik lastnik. ZDDV,151 ki je veljal pred sprejemom
ZDDV-1, je namreč določal promet nepremičnin kot prenos stvarnih pravic in deležev, ki dajejo
imetniku lastninsko pravico oziroma pravico posesti na nepremičnini ali delu nepremičnine.
Definicija v ZDDV-1 je širša, saj vključuje tudi primere, ki se niso prej šteli za promet blaga (npr.
posojanje električne energije), medtem, ko na področju prometa nepremičnin ni bistvenih
vsebinskih razlik med obema definicijama.152
Tako se za dobave blaga v skladu z 2. odstavkom 6. člena štejejo tudi v nadaljevanju navedene točke
a, b in c.
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a) Prenos lastninske pravice na blagu proti plačilu odškodnine na podlagi zakona ali odločbe
državnega organa
Čeprav že splošna definicija pojma dobav blaga iz prvega odstavka 6. člena ZDDV-1 pokriva tudi
primere dobav blaga, določene v tej točki, bi bilo tudi brez pojasnjevalne določbe mogoče dokazati,
da se v teh primerih ne opravlja »ekonomska dejavnost«, oziroma ni bila opravljena obdavčljiva
dobava blaga.153 Tako se v skladu s to točko štejejo kot dobave blaga dobave nepremičnin ob
stečajih, likvidacijah ali izvršbah. Na takšno razlago napotuje tudi dikcija 11. člena PZDDV-1.
b) Dejanska izročitev blaga na podlagi pogodbe o najemu blaga za določeno obdobje ali
prodaji blaga z odloženim plačilom, ki določa, da se ob normalnem poteku dogodkov
lastništvo prenese najpozneje ob plačilu zadnjega obroka
Za dobavo blaga po tej točki se šteje izročitev blaga na podlagi pogodbe o najemu blaga za določeno
obdobje, če je v pogodbi določeno, da se lastništvo nad blagom, ki je bilo dano v najem, prenese s
plačilom zadnjega obroka. Večinoma gre za primere dajanja blaga v finančni najem, pri katerem je
opravljen prenos lastninske pravice s plačilom zadnjega obroka.
c) Prenos blaga po pogodbi, na podlagi katere se plača provizija na nakup ali prodajo
Določba se nanaša na primere prodaj in nabav blaga, ki jih komisionar 154 opravi v svojem imenu po
nalogu in za račun komitenta. Ta določba je povzeta po točki c 2. odstavka 14. člena Direktive o
DDV.
ZDDV-1 ne pojasnjuje pojma opredmetenih stvari, vendar izraz ustreza civilnopravnemu institutu
stvari, ki zajema premične in nepremične stvari. 155 Tako se transakcije z nepremičninami
obravnavajo kot transakcije z blagom.
V Direktivi o DDV namesto pojma opredmetenih stvari v 15. členu zasledimo premoženje v stvareh,
ki zajema tudi električno energijo, plin, toploto, energijo za hlajenje ipd. V nadaljevanju Direktiva o
DDV dopušča možnost, da se lahko med premoženje štejejo tudi:
a) določene pravice na nepremičninah,
b) stvarne pravice, ki dajejo imetniku pravico do uporabe nepremičnine,
c) deleži ali udeležbe, enakovredne deležem, ki dajejo imetniku »de iure« ali »de facto«
lastninsko pravico ali pravico do posesti nepremičnine ali dela nepremičnine.
Na tem mestu Direktiva dopušča možnost, da se države članice same odločijo, ali bodo posamezno
pravico štele kot dobavo blaga oziroma kot promet storitev.156
Glede na to, da pomeni davčna obravnava ustanovitve in prenosa stavbne pravice157 – kot dobave
blaga ali dobave storitev – pomembne posledice za finančni položaj davčnih zavezancev, morajo
države članice, če želijo tovrstne transakcije obravnavati kot dobave blaga, to navesti v svoji
zakonodaji.158
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Do leta 2006, ko je bil v veljavi ZDDV, je bil kot dobava blaga opredeljen tudi »prenos stvarnih
pravic in deležev na nepremičninah, ki dajejo imetniku lastninsko pravico oziroma pravico do
posesti na nepremičnini ali delu nepremičnine«. S sprejetjem ZDDV-1 pa se tovrstne transakcije
obravnavajo kot promet storitev. Tako sta se do leta 2006 ustanovitev in prenos stavbne pravice
obravnavala kot dobava blaga, po 1. januarju 2007 pa se obravnavata kot promet storitev.
Dobavo blaga, opravljeno za plačilo,159 opravi tudi davčni zavezanec, ko uporabi blago, ki je del
njegovih poslovnih sredstev, za svojo zasebno ali zasebno rabo njegovih zaposlenih. Enako velja za
brezplačno odtujitev tega blaga ali kakršnokoli uporabo blaga za druge namene – kot za namene
opravljanja njegove dejavnosti – če je za to blago ali sestavine tega blaga izkoristil pravico do
celotnega ali delnega odbitka DDV.

3.2.2 Dobave nepremičnin

V tretjem odstavku 14. člena Direktive o DDV je določeno, da lahko države članice za dobavo blaga
štejejo predajo določenih gradbenih del. Če država članica te opcije ne izkoristi, se dobava obravnava
kot storitev. Če bi za te storitve uporabili splošno pravilo iz 44. člena Direktive o DDV, bi prišlo do
dvojne obdavčitve ali neobdavčitve.160
Slovenija se za to možnost ni odločila, se je pa Nemčija. Četrti odstavek 3. člena nemškega zakona o
DDV161 določa, da če je podjetje prevzelo obdelavo ali predelavo blaga in je pri tem uporabilo
material, ki ga je samo priskrbelo, je storitev treba šteti za dobavo, če pri materialu ni šlo le za dodatke
ali druge pomožne sestavine. To velja tudi, kadar je blago trajno povezano z zemljiščem in tlemi. V
skladu s členom 3(4) UStG je treba zadevne transakcije opredeliti kot dobavo blaga, če jih je izvedlo
podjetje z materiali, ki jih je dobavilo zase – razen če gre za dodatke ali druge pomožne elemente.
Nemčija kot gradbena dela opredeljuje vse storitve gradnje, popravljanja, vzdrževanja, rekonstrukcije
in rušenja stavb.162
Načeloma so z DDV obdavčeni le novozgrajeni objekti ali deli objektov in zemljišč, na katerih so
postavljeni, medtem ko so »stari« objekti ali deli objektov z zemljišči, na katerih so postavljeni,
obdavčeni po Zakonu o davku na promet nepremičnin163. Zakon o davku na promet nepremičnin ureja
obdavčevanje prometa nepremičnin v primerih, ko takšen promet ni obdavčen z DDV164. Za povezavo
sistema DDV s sistemom davka na promet nepremičnin je še posebej pomemben 4. člen ZDPN-2, ki iz
predmeta obdavčitve izključuje prenos lastninske pravice na nepremičninah ter ustanovitev in prenos
stavbne pravice, od katere je bil obračunan DDV.
Tudi v primeru novih nepremičnin in stavbnih zemljišč, obdavčitev na notranjem trgu ni enotna. Na
Malti se dobava novih zgradb in stavbnih zemljišč obravnava kot oproščen promet, prav tako je v
Grčiji dobava novih zgradb oproščena, ob pogoju, da predstavlja glavno prebivališče lastnika.165
ZDDV-1 določa, da je predmet DDV vsaka dobava blaga in storitev, ki jo davčni zavezanec proti
plačilu opravi na davčnem območju Slovenije.166 V pojem obdavčljivih transakcij v skladu z ZDDV-1
159
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se uvršča tudi dobava nepremičnin – objektov oziroma zemljišč. V nadaljnjih določbah se obdavčljive
transakcije delijo na obdavčene in oproščene, pri čemer se izhaja iz načela, da se vsaka dobava blaga
ali storitve, ki se v skladu z zakonom šteje za obdavčljivo transakcijo, šteje za dobavo, obdavčeno s
splošno stopnjo DDV – razen če je z zakonom izrecno določeno, da je posamezna dobava blaga ali
storitev obdavčena po nižji stopnji DDV ali oproščena plačila DDV. Na ta način se v zakonu kažejo
temeljna načela, na katerih sloni sistem obdavčitve dobav blaga in storitev, predvsem načelo
nevtralnosti in nediskriminatornosti.167
Predmet DDV so dobave blaga, ki jih davčni zavezanec, ki deluje kot tak, opravi na ozemlju države
članice za plačilo.168
Sodba Sodišča EU Don Bosco Onroerend Goed BV proti Staatssecretaris van Financiën je odgovorila
na vprašanje, kako obravnavati dobavo blaga, kadar je predmet dobave zemljišče, na katerem stoji
delno porušen objekt – kot oproščeno ali kot obdavčljivo.
Družba Don Bosco je kupila zemljišče, na katerem je v času nakupa stal delno porušen objekt. Tega je
želela popolnoma porušiti, da bi na zemljišču, ki bi tako postalo prosto, zgradila nove objekte. V ta
namen je bilo dogovorjeno, da bo prodajalec zahteval dovoljenje za rušenje ter sklenil pogodbo s
podjetjem za rušenje zadevnih objektov in se bodo družbi Don Bosco zaračunali s tem povezani
stroški. V skladu s pogodbo med prodajalcem in družbo Don Bosco bi morala ta družba nositi
navedene stroške, ki so se prišteli k nakupni ceni. Nato so bili po naročilu in za račun družbe Don
Bosco na zadevnem zemljišču zgrajeni novi objekti, poslovni prostori. Zaradi pridobitve nepremičnine
je družba Don Bosco prejela odločbo o odmeri davka na promet z nepremičninami. Zoper odločbo se
je pritožila in kasneje vložila tožbo, v kateri je zatrjevala, da je v obravnavanem primeru dobava
nepremičnine obdavčena z DDV in se zato zanjo ne plača davka na promet z nepremičninami. V
bistvu je bilo potrebno odgovoriti na dve vprašanji – ali je dobava objekta, ki je delno porušen, da bi
se zgradil nov objekt, še vedno dobava tega starega objekta, ki je bil že prej prvič uporabljen in se kot
tak obravnava kot oproščena transakcija, ki zapade obdavčitvi z davkom na promet nepremičnin; ali pa
je treba šteti, da sta dobava nepremičnine in rušenje navedenih objektov različni in samostojni
transakciji, ki ju je treba presojati ločeno, ali pa enotna zapletena transakcija, sestavljena iz več
elementov.
Prodajalec nepremičnine je v razmerju do družbe Don Bosco dobavil nepremičnino in opravil storitev
v zvezi z rušenjem obstoječih objektov. Potrebno je ugotoviti, ali so z vidika DDV dejanja prodajalca
ozko povezana. Rušenje in dobava zemljišča sta celo sovpadala. Gospodarski cilj teh dejanj je dobava
zemljišča, pripravljenega za gradnjo. V zvezi s tem ni mogoče šteti, ne da bi izkrivili dejstva, da je
družba od iste osebe najprej pridobila stara objekta z zemljiščem, na katerem sta ta objekta stala, in ki
v tem stanju ni bilo uporabno za gospodarsko dejavnost, ter je ta oseba šele pozneje za družbo Don
Bosco zagotovila storitve rušenja objektov, zaradi česar je lahko zemljišče postalo uporabno za
gospodarsko dejavnost družbe.
Sodišče EU je odločilo, da oprostitev plačila davka na dodano vrednost ne velja za dobavo zemljišča,
na katerem je še vedno star objekt, ki ga je treba porušiti, da bi se na njegovem mestu zgradil nov, in
katerega rušenje (za katero bo poskrbel prodajalec) se je v ta namen začelo že pred dobavo. Taka
dobava in rušenje z vidika davka na dodano vrednost tvorita enotno transakcijo, katere namen kot
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celota ni dobava obstoječega objekta in zemljišča, na katerem ta stoji, ampak dobava nepozidanega
zemljišča, ne glede na to, koliko starega objekta je bilo ob dejanski dobavi zemljišča porušeno.
Sodišče EU je v predmetni zadevi upoštevalo namen in cilj družbe Don Bosco, da v navedeni
transakciji pridobi nezazidano stavbno zemljišče, torej zemljišče, primerno za gradnjo. Slednje izhaja
iz dogovorov med kupcem in prodajalcem.
Z vidika DDV so dejanja prodajalca ozko povezana, saj sta rušenje in dobava zemljišča celo
sovpadala. Gospodarski cilj teh dejanj je dobava zemljišča, ki je pripravljeno za gradnjo. Odločitev
sodišča, da je rušenje in dobavo zemljišča opredelila kot enotno transakcijo, je povsem razumljiva.
Tudi v primeru J. J. Komen169 je Sodišče EU odločalo o dobavi objektov in zemljišč, na katerih ti
objekti stojijo.
Družba J. J. Komen je s pogodbo pridobila lastninsko pravico na tistih delih nepremičnine, ki obsegajo
poslovne prostore v nakupovalni pasaži – dobava te nepremičnine je bila opravljena isti dan. Še preden
je družba pridobila poslovne prostore, so bila z namenom predelave zadevne nepremičnine v nov
objekt po naročilu in na račun prodajalca opravljena številna rušitvena dela. Družba je po tej pridobitvi
nadaljevala prenovitvena in predelovalna dela, tako da je bil rezultat vseh del, opravljenih na račun
prodajalca in družbe J. J. Komen, nastanek novega objekta. V okviru postopka predelave nepremičnine
ni bilo zemljišče z zadevnimi deli nikdar nepozidano. Družba J. J. Komen je prejela odločbo o odmeri
davka na promet z nepremičninami, zoper katero se je pritožila. Tako je predložitveno sodišče Sodišču
EU postavilo vprašanje, ali je dobavo objekta, ki je v fazi predelave z namenom, da se zgradi nov
objekt, mogoče šteti za dobavo novega objekta pred prvo uporabo, ali pa gre za dobavo starega
objekta, ki je bil prvič uporabljen v preteklosti.
Po navedbah nizozemske vlade je treba dobavo nepremičnine, ki jo sestavljata zemljišče in napol
porušen objekt – dokler ni odstranjen zadnji kamen – šteti za dobavo obstoječega objekta, za katerega
kot takega velja oprostitev plačila DDV. Šele ko bo položen prvi kamen, se bo dobava nanašala na
novi objekt. V zadevnem primeru je bila pred dobavo opravljena zgolj delna rušitev starega objekta, ne
da bi se začela gradnja novega objekta, tako da je – po mnenju iste vlade – zadevno transakcijo treba
oprostiti plačila DDV, ker se nanaša na dobavo obstoječega objekta.
Sodišče EU je odločilo, da oprostitev plačila davka na dodano vrednost170 zajema dobavo
nepremičnine, ki jo sestavljata zemljišče in star objekt, ki je v fazi predelave v nov objekt, če je bil
stari objekt v času te dobave zgolj deloma porušen in se je, vsaj deloma, še vedno uporabljal kot tak.
Odločitev sodišča je popolnoma smiselna ob upoštevanju določb, ki se nanašajo na dobave starih
objektov, delov objektov in zemljišč. V trenutku dobave so bila sicer na objektu opravljena določena
rušilna dela, vendar – kot je navedla nizozemska vlada – je bil objekt v tem obdobju v uporabi. Sam
namen družbe je resda bil pridobitev novega objekta, vendar pa je potrebno v zvezi s tem navesti, da se
okoliščine v postopku J. J. Komen razlikujejo od tistih, v katerih je bila izdana sodba Don Bosco. V
navedeni sodbi se je namreč prodajalec – čeprav je dobavil pozidano zemljišče – med drugim zavezal
kupcu, da bo zagotovil rušitev. Iz okoliščin predmetne transakcije pa tega ni mogoče razbrati, iz njih
celo izhaja, da je bil navedeni objekt v času dobave še v uporabi. O dobavi novega objekta bi lahko
govorili šele, ko so prenovitvena dela zaključena, ali vsaj dovolj napredujejo, da je mogoče govoriti o
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nastanku objekta, ki je bistveno drugačen in ga je mogoče uporabljati. To se v navedenem primeru ni
zgodilo.
Tudi v slovenski sodni praksi najdemo sodbo, v kateri je Upravno sodišče 171 dobave stanovanjskega
objekta, ki je bil v času opravljene dobave naseljen, odločilo, da gre za dobavo, ki je v skladu s 7.
točko 44. člena ZDDV-1 oproščena. Prav tako je Vrhovno sodišče Republike Slovenije v eni izmed
svojih sodb172 odločilo, da je prodajo zemljišča z obstoječimi stavbami – kljub namenu zavezanca za
kasnejšo rekonstrukcijo obstoječe enostanovanjske hiše in gospodarskih objektov v večstanovanjski
objekt – šteti za oproščeno transakcijo v skladu s 7. točko 44. člena ZDDV-1.173
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3.3 Davčna stopnja
Mnenja davčnih strokovnjakov o številu stopenj so deljena. Postavlja se vprašanje ali je v sistemu
DDV smiselno uvesti samo eno stopnjo in tako uresničiti fiskalne in gospodarske cilje ali pa slediti
socialnim ciljem in se odločiti za več davčnih stopenj. Večje število stopenj uničuje učinkovitost in
enostavnost sistema DDV, ter je bolj zapleten in povzroča več težav tako davčni administaciji, kakor
tudi samim davčnim zavezancem.174
DDV se obračunava in plačuje po splošni stopnji – 22 % od davčne osnove – in je enak za dobavo
blaga in storitev.175 DDV za dobave blaga in storitev iz Priloge I, ki je priloga k ZDDV-1, se
obračunava in plačuje po nižji stopnji – 9,5 % od davčne osnove. Priloga 1 v točkah 11 in 11a
določa, da se nižja davčna stopnja uporablja za:
 stanovanja, stanovanjske in druge objekte, namenjene trajnemu bivanju, ter dele teh
objektov, če so del socialne politike, vključno z gradnjo, obnovo in popravili le-teh,176
 obnove in popravila zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti
dobave.177
Pravilnik v 54. členu določa, da se med objekte iz 11. točke Priloge I k ZDDV-1 uvrščajo:
 stanovanjski objekti (v nadaljnjem besedilu: stanovanja), če so namenjeni za trajno bivanje
in so del socialne politike,
 stanovanjske stavbe za posebne namene,178 vključno s pripadajočimi deli teh objektov – pod
pogojem, da je njihova dobava, gradnja, obnova ali popravilo zaračunana neposredno
investitorju.
Za pripadajoče dele objektov se štejejo individualni ter skupni prostori, gradbeni elementi ali
instalacije ter naprave in oprema teh objektov – kadar so ti deli zaradi trajnega bivanja v souporabi
stanovalcev in v lasti lastnikov stanovanj ali stanovanjskih stavb za posebne namene v tem objektu.
Kot pripadajoči del objektov se ne štejejo individualni prostori, naprave in oprema športnih, fitnes in
drugih objektov, namenjenih za sprostitev.
Stanovanje je del socialne politike, če:
 v večstanovanjski stavbi ne presega 120 m2,
 v enostanovanjski stavbi ne presega 250 m2 uporabne površine stanovanjskega objekta.
Uporabna površina je seštevek površine bivalnih prostorov.179 Če so stanovanja ali stanovanjske
stavbe za posebne namene sestavni del poslovnih stavb ali stanovanj, od katerih se v skladu z 11.
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točko Priloge I k ZDDV-1 ne uporablja nižja stopnja DDV, se nižja stopnja uporabi v pripadajočem
deležu.180
Če vrednost obnove in popravil stanovanjskih objektov ali njim pripadajočih delov, ki niso del
socialne politike, presega vrednost dobavljenih materialov za 50 % celotne vrednosti opravljene
storitve brez DDV, se v skladu s tretjim odstavkom 54.a člena Pravilnika šteje, da gre za dobavo
blaga in ne za opravljanje storitev obnove in popravil.
Pri uporabi davčne stopnje je pomembna razvidnost, komu je bila opravljena dobava blaga ali
storitev. Gradnjo ali popravila pogosto naročajo druge osebe (ne investitorji), vendar je za izbiro
stopnje DDV pomembno, ali jih druga oseba naroča v svojem ali tujem (najpogosteje upravnik
stavbe) imenu za tuj račun. Če druga oseba naroča v svojem imenu in za tuj račun, mora izvajalec
obračunati davek po splošni stopnji, saj gradenj, obnov in popravil ne zaračunava neposredno
investitorju, ampak drugi osebi. V primeru, da druga oseba naroča v tujem imenu za tuj račun, mora
izvajalec obračunati davek po nižji stopnji, saj se šteje, da zaračuna storitev neposredno investitorju.
Pri tem je pomembno, da take osebe (upravniki) v pogodbah nedvoumno tudi zapišejo, kdo je
investitor in so sami le plačniki računov. Če izvajalec popravila dobi naročilo brez podatka, kdo je
dejanski naročnik oziroma investitor, obračuna DDV po splošni stopnji. 181
Definicije pojma investitor ne zasledimo niti v ZDDV-1 niti v Pravilniku. Ali ima naročnik status
investitorja, mora presoditi izvajalec storitve. 182 Finančna uprava RS navaja, da iz pojasnil
zakonodajalca izhaja široka razlaga tega pojma in se po tej razlagi kot neposredni investitor šteje
tudi podjetje, ki gradi stanovanjske objekte za trg. 183
Ugotavljam, da lahko za investitorja štejemo pravno ali fizično osebo, ki naroči graditev objekta, ali
jo izvaja sam. Kot investitor se lahko obravnava tisti, ki je bodisi lastnik zemljišča bodisi ima drugo
pravico, na podlagi katere lahko izvaja gradnjo objektov.

3.3.1 Stopnje DDV pri dobavah nepremičnin v EU

Približevanje stopenj, ki je bilo ključna faza usklajevanja za dosego enotnosti notranjega trga EU, je
obsegalo tri tehnične probleme:
 število stopenj DDV,
 višino stopenj DDV,
 uvrstitev izdelkov in storitev v obseg nižjih stopenj.184
Po Direktivi o DDV države članice uporabljajo splošno stopnjo DDV, ki jo določi vsaka država članica
kot odstotek od davčne osnove in je enaka za dobavo blaga in opravljanje storitev.185 Države članice
lahko uporabljajo eno ali dve nižji stopnji. Nižje stopnje se uporabljajo samo za dobave blaga in
opravljanje storitev iz kategorij, določenih v Prilogi III Direktive o DDV. Nižje stopnje se določijo kot
odstotek od davčne osnove, ki ne sme biti nižji od 5 %.
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184
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Direktiva o DDV omejuje samostojnost držav članic pri določanju nižjih davčnih stopenj tako, da:
 določa pravila, ki jih morajo države članice spoštovati pri določitvi višine nižje davčne stopnje
(največ dve nižji, nobena ne sme biti nižja od 5 %),
 določa vrste transakcij, za katere se lahko uveljavi nižja davčna stopnja – določa obseg
uporabe nižje davčne stopnje.186
Direktiva o DDV v zvezi z obsegom uporabe nižje stopnje določa maksimalni možni obseg njene
uporabe, pri čemer državam članicam prepušča, da s tega seznama izberejo primere, ki zadostijo
njihovim interesom. Države članice načeloma ne morejo uveljaviti nižjih davčnih stopenj za druge
vrste blaga in storitev, kot tiste, opredeljene v Direktivi o DDV. Dodaten problem pri uporabi nižjih
stopenj v sistemu DDV v EU so predhodne rešitve, ki so si jih zagotovile posamezne države članice.
V Direktivi o DDV so določene izjeme od splošnih pravil glede stopenj DDV, ki jih lahko države
članice zadržijo v prehodnem obdobju, ali pa so jih izpogajale. Tudi Sloveniji se je do 31. decembra
2010 dovolila uporaba nižje stopnje DDV za stanovanjske objekte, ki niso del socialne politike. Po
poteku navedenega prehodnega obdobja, ki je bilo Sloveniji odobreno v okviru pogajanj o pristopu
Republike Slovenije k Evropski uniji, uporaba nižje stopnje DDV – v skladu z zahtevami Direktive o
DDV – ni bila več dovoljena.
Zemljišča – razen stavbnih zemljišč – so oproščena plačila v vseh državah članicah, razen v Italiji, kjer
je prodaja oproščena »s krediti« – ničelno stopnjo, ki omogoča vračilo vstopnega davka.187 Tudi v
Sloveniji so zemljišča (razen stavbnih zemljišč) oproščena plačila davka. Zemljišča za gradnjo, ki jih
kot taka opredeli vsaka država članica, so v večini držav članic obdavčena s splošno stopnjo,188 vendar
je kar nekaj držav članic v svojih zakonodajah določilo, da so zemljišča za gradnjo oproščena dobave,
npr. Belgija, Danska, Litva, Malta in Finska.
Dobave novih nepremičnin so v večini držav članic EU obdavčene s splošno stopnjo, ne glede na to,
ali gre za stanovanja, ki so del socialne politike, ali za poslovne nepremičnine. Vendar je tudi tukaj
nekaj izjem. Slovenija loči med stanovanji oziroma zgradbami, ki so del socialne politike in so
obdavčene z nižjo stopnjo, stanovanji, ki niso del socialne politike, in zgradbami za druge namene, ki
so obdavčene po splošni stopnji189. Italija pozna – zraven splošne stopnje, po kateri so obdavčene vse
zgradbe, ki niso del socialne politike, in nižje stopnje za tiste, ki so del socialne politike – pri
obdavčitvi novih stanovanj še stopnjo nižje od najnižjega predpisa po Direktivi o DDV (5 %), in sicer
je dobava nove nepremičnine, ki pomeni prvo stanovanje, obdavčena s stopnjo 4 %. Podoben primer z
nižjo stopnjo od najnižje predpisane po Direktivi o DDV je tudi v Luxemburgu, kjer velja za
stanovanja, ki so del socialne politike, 3-odstotna stopnja obdavčitve. Nasprotno je v Litvi obdavčena
s splošno stopnjo samo prva dobava nepremičnine, ne glede na to, ali gre za rezidenčno ali poslovno
stavbo. Zraven Slovenije se nove nepremičnine obdavčuje s splošno in znižano stopnjo še v Španiji in
na Poljskem.
Že bežen pregled stopenj DDV za obdavčitev področja nepremičnin kaže zelo raznoliko ureditev
področja obdavčitve. To lahko davčnim zavezancem povzroča veliko administrativno breme, saj
zahteva dobro poznavanje področja, ki je v različnih državah članicah različno urejeno. Druga težava
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je pri opredeljevanju, kdaj katera nepremičnina sodi v posamezno kategorijo, kar omogoča različno
tolmačenje v mejnih primerih.

3.4 Davčna osnova
Temeljno izhodišče, zajeto v 36. členu ZDDV-1, ki opredeljuje davčno osnovo, je, da le-ta vključuje
vse, kar pomeni plačilo za opravljeno dobavo blaga oziroma opravljeno storitev. Ni pomembno, ali je
plačilo izvršeno v denarju, stvareh ali storitvah in ali ga dejansko neposredno prejme dobavitelj blaga
oziroma izvajalec storitve.
Davčna osnova mora biti določljiva, skratka takšna, da jo lahko izrazimo v denarni enoti na podlagi
nekih objektivnih kriterijev (npr. vrednosti na trgu na podlag primerljivih izdelkov in storitev ).190
Davčna osnova vključuje:
 trošarine in druge davke, takse, uvozne in druge dajatve, razen DDV,
 postranske stroške, kot so provizije, stroški pakiranja, prevoza in zavarovanja, ki jih
dobavitelj ali izvajalec zaračuna kupcu oziroma naročniku storitve. 191
Tudi subvencije, ki so neposredno povezane s ceno posamezne dobave, se vključijo v davčno osnovo.
V Direktivi o DDV je v 72. členu opredeljena »tržna vrednost« – celoten znesek, ki bi ga moral
pridobitelj ali prejemnik v prodajni fazi pridobitve zadevnega blaga ali opravljene storitve in pod
pogoji lojalne konkurence plačati neodvisnemu dobavitelju ali ponudniku na ozemlju države članice,
v kateri je transakcija obdavčljiva, da bi si v tistem trenutku zagotovil zadevno blago ali storitve.
Če ni mogoče ugotoviti primerljive dobave blaga ali opravljanja storitev, pomeni »tržna vrednost«
naslednje:
a) v zvezi z blagom pomeni znesek, ki ni manjši od nabavne cene blaga ali podobnega blaga;
če ni nabavne cene – od lastne cene, ki se določi v trenutku dobave,
b) v zvezi s storitvami pomeni znesek, ki ni manjši od celotnih stroškov, ki jih mora davčni
zavezanec plačati za opravljene storitve. 192
Če davčni zavezanec uporabi ali razpolaga z blagom, ki je del poslovnih sredstev podjetja, oziroma
davčni zavezanec ali njegovi pravni nasledniki obdržijo blago po prenehanju opravljanja njegove
obdavčljive ekonomske dejavnosti, davčno osnovo sestavlja nabavna cena blaga ali podobnega blaga,
ob odsotnosti nabavne cene pa lastna cena blaga, določena v trenutku uporabe, razpolaganja ali
zadržanja.193
V zadevi C-249/12 194 sta dve stranki – zavezani za plačilo DDV za obdavčljive transakcije – sklenili
več pogodb o prodaji nepremičnin, v katerih pa se nista opredelili glede plačila DDV. Ko so bile
transakcije izvršene, je bil opravljen nadzor s strani romunske davčne uprave, ki je ugotovila, da ima
dejavnost, ki jo opravljata C. Tulicǎ in C. I. Plavoşin, značilnosti gospodarske dejavnosti, in jima je
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izdala odločbi o odmeri davka, v katerih je zahtevala plačilo DDV. Ta je bil izračunan tako, da je bil
njegov znesek dodan ceni, ki sta jo določili pogodbeni stranki, dodane pa so bile še zamudne obresti.
C. Tulicǎ in C. I. Plavoşin sta vložila tožbo. V tej zadevi je predložitveno sodišče postavilo vprašanje
v zvezi s členoma 73 in 78 Direktive o DDV. Predložitveno sodišče je zanimalo, ali je treba
dogovorjeno ceno šteti za ceno, ki že vključuje DDV, ali za ceno brez DDV, ki jo je treba povečati za
ta davek. Želelo je izvedeti tudi, kako ravnati, kadar stranki določita ceno blaga, ne da bi se kar koli
dogovorili glede DDV, in je dobavitelj tega blaga oseba, zavezana za plačilo DDV na obdavčljivo
transakcijo.
Iz 73. člena Direktive o DDV je razvidno, da načelo skupnega sistema DDV pomeni uporabo
splošnega davka (povsem sorazmernega s ceno) za potrošnjo blaga in storitev. Davčna osnova zajema
vse, kar predstavlja plačilo, ki ga je ali ga bo za te dobave prejel dobavitelj blaga ali izvajalec storitev
od pridobitelja, prejemnika ali tretje osebe. V členu 78 te direktive so našteti nekateri elementi, ki jih
zajema davčna osnova. V skladu s členom 78a navedene direktive ta osnova ne vključuje DDV.
V skladu s splošnim pravilom iz 73. člena Direktive o DDV je davčna osnova za dobavo blaga ali
opravljanje storitev za plačilo, plačilo, ki ga je davčni zavezanec za to dejansko prejel. To plačilo
pomeni torej subjektivno vrednost – dejansko prejeto vrednost, in ne vrednost, ocenjeno po
objektivnih merilih.195
Prodajna pogodba je bila sklenjena, ne da bi bilo kar koli določeno glede DDV – pod predpostavko, da
dobavitelj na podlagi nacionalnega prava od pridobitelja ne more izterjati DDV, ki ga naknadno
zahteva davčna uprava – zato bi upoštevanje celotne cene brez odštetja DDV za osnovo, na katero se
zaračuna DDV, povzročilo, da bi DDV obremenil tega dobavitelja in bi bilo zato v nasprotju z
načelom, da je DDV davek na potrošnjo, ki ga mora plačati končni potrošnik.196
Sodišče EU je v zgornji zadevi odločilo, da je treba Direktivo o DDV, zlasti njena člena 73 in 78,
razlagati tako, da je, kadar sta stranki določili ceno blaga, ne da bi se kar koli dogovorili glede DDV,
in je dobavitelj tega blaga oseba, davčni zavezanec, zavezan za plačilo DDV na obdavčljivo
transakcijo, treba šteti, da dogovorjena cena že vključuje DDV, če dobavitelj nima možnosti od
pridobitelja izterjati DDV, ki ga zahteva davčna uprava.
Iz ustaljene prakse Sodišča EU197 izhaja, da je potrebno – tudi v primerih, kadar gre za transakcije med
povezanimi osebami in je bila plačana cena, nižja od tržne vrednosti istovrstnih transakcij, ali pa je
bila namesto plačila izvedena menjava oziroma za dobavljeno blago izvedena storitev – davčno
osnovo določiti v skladu s 73. členom Direktive o DDV, gre torej za odplačno transakcijo.

3.5 Oproščene dobave nepremičnin
V skladu z Direktivo o DDV morajo države članice v svoji zakonodaji predvideti oprostitev plačila
DDV za dobave objektov in delov objektov ter zemljišč, na katerih so objekti postavljeni, razen
novozgrajenih objektov.198 Vendar pa je potrebno oprostitve v sistemu DDV obravnavati strogo, saj
195
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zraven goljufij in uporabe nižjih davčnih stopenj, pomembno vplivajo na učinkovitost sistema
DDV199. Tako so nekateri avtorji mnenja, da je potrebno stanovanja v celoti obdavčiti z DDV, in
njihove dobave regulirati z optimalno davčno stopnjo.200
Ugotavljam, da oprostitev določenih dobav objektov in delov objektov ter zemljišč, ki niso stavbna
predstavlja nepravo oprostitev, kar pomeni, da zavezanec od dobav ne obračuna DDV, vendar pa tudi
nima pravice do odbitka vstopnega davka v povezavi z nabavami, povezanimi z nepremičninami.
Pravzaprav predstavlja davek, ki ga zavezanci plačujejo ob nabavah, njihov strošek. To pa pomeni, če
poenostavim, da je takšen zavezanec v enakem položaju kot potrošnik. 201
S spremembo ZDDV, uveljavljeno 1. oktobra 2002, so bile delno preoblikovane določbe o oprostitvi
plačila DDV od dobav nepremičnin, vendar niso posegle v osnovna načela obdavčitve, temveč so le
natančneje razmejile, kdaj se objekt šteje za novozgrajenega in kdaj ne. Kasnejše spremembe zakona v
letih 2003 in 2004 niso vplivale na obseg obdavčitve nepremičnin z DDV oziroma z DPN. Namen teh
sprememb je bilo usklajeno izvajanje obeh davčnih oblik tako, da se zagotovi obdavčitev vsake
nepremičnine (objekta ali zemljišča), vendar le z enim davkom – DDV ali DPN, ne pa z obema hkrati.
Oprostitve plačila DDV v zvezi z nepremičninami so opredeljene v 44. členu ZDDV-1, ki predpisuje
oprostitev plačila DDV tako za najem kot dobavo nepremičnin z določenimi izjemami. V skladu z 2.
točko 44. člena zakona je plačila DDV tako oproščen najem oziroma zakup nepremičnin (vključno z
lizingom), razen:
 nastanitev v hotelih ali podobnih nastanitvenih zmogljivosti, vključno z nastanitvijo v
počitniških domovih, počitniških kampih ali na prostorih, namenjenih kampiranju,
 dajanja v najem parkirnih prostorov, garaž in parkirišč,
 dajanja v najem trajno instalirane opreme in strojev,
 najema sefov.
Na podlagi 7. točke 44. člena zakona je plačila DDV oproščena dobava objektov ali delov objektov in
zemljišč, na katerih so postavljeni – razen če je dobava opravljena, preden so objekti ali deli objektov
prvič vseljeni oziroma uporabljeni, ali je dobava opravljena, preden potečeta dve leti od začetka prve
uporabe oziroma prve vselitve. Ta točka je nadomestila 2. točko 27. člena zakona, ki je veljal do 1.
oktobra 2002,202 in je določala oprostitev za vsak promet nepremičnin, razen prvega prenosa lastninske
pravice oziroma pravice razpolaganja na novozgrajenih objektih. Do takrat je bila predpisana
oprostitev plačila DDV za:
 promet s stavbnimi, kmetijskimi in drugimi zemljišči,
 promet s »starimi« stanovanjskimi oziroma »starimi« poslovnimi in drugimi objekti.
Z 8. točko 44. člena zakona je v obdavčitev vključena dobava stavbnih zemljišč, dobava vseh drugih
zemljišč pa je oproščena plačila DDV.
Oproščene so torej dobave »starih» nepremičnin in zemljišč, razen stavbnih zemljišč. Pri tem ne
smemo pozabiti, da imajo davčni zavezanci možnost, da v primeru opravljanja transakcije z
oproščenimi nepremičninami med davčnimi zavezanci, ki imajo pravico do celotnega odbitka
199
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vstopnega davka, finančnemu organu pred opravljeno transakcijo predložijo izjavo in tovrstne promete
obdavčijo.
Tradicionalne oprostitve v sistemu DDV lahko na grobo razdelimo na tiste, ki so v javnem interesu in
druge oprostitve. V tej drugi skupini prevladujejo tradicionalne oprostitve, ki imajo posebno težo za
gospodarstva držav, to so finančne storitve, zavarovalne storitve, dobave nepremičnin , oddajanje
nepremičnin in igre na srečo. Na žalost te tradicionalne oprostive predstavljajo potencialen del
davčne osnove, saj gre za sektorje gospodarske sfere ( predvsem zavarovalništvo in finančne storitve),
ki imajo eksponentno rast. Učinkovitost gospodarstev, ki imajo režim DDV z veliko oprostitvami, je
zato manjša. Res pa je, da manjšo učinkovitost potrebno pripisati tudi goljufijam in znižanim stopnjam
davka. Ni pa mogoče zanikati, da imajo tudi oprostitve v sistemu DDV pomembno vlogo pri
učinkovitm delovanju sistema DDV, zato je potrebno tudi iz tega vidika, oprostitve obravnavati
restriktivno.203
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Prikaz 1: Obdavčitev dobav nepremičnin

Dobava nepremičnin, razen stavbnih
zemljišč

KRAJ OBDAVČITVE

Tujina

ni DDV v Sloveniji

Slovenija

OBDAVČENO ALI
OPROŠČENO PO ZDDV-1
44. člen ZDDV-1)?

Promet, opravljen pred
prvo vselitvijo oz.
uporabo ali pred
potekom dveh let od
prve vselitve oz. do
začetka prve uporabe

Promet, opravljen po
poteku dveh let od prve
vselitve oz. od začetka
prve uporabe in JE
IZJAVA

Promet, opravljen po
poteku dveh let od prve
vselitve oz. od začetka
prve uporabe in NI
izjave

OBDAVČEN PROMET po
ZDDV-1

OBDAVČENO PO
STOPNJI 22 %

OBDAVČENO PO
STOPNJI 9,5 %

Promet blaga je
oproščen na podlagi 44.
člena ZDDV-1

OPROŠČEN PROMET po
ZDDV-1

PLAČA SE DPN PO
STOPNJI 2 %

Vir: Prirejeno po DURS, Davčni bilten, št. 10, 2002 , str.15.
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3.5.1 Opcija obdavčitve

Ne glede na navedene oprostitve, zapisane v prejšnji točki, se lahko davčni zavezanec dogovori z
najemnikom oziroma kupcem nepremičnine, da so te transakcije v zvezi z nepremičninami predmet
obdavčitve. Tak dogovor je možen le pod pogojem, da je najemnik oziroma kupec nepremičnine
davčni zavezanec, ki ima pravico do odbitka celotnega DDV, in sta pred opravljeno transakcijo podala
skupno izjavo pristojnemu finančnem uradu.204
V skladu s 137. členom Direktive o DDV dajejo države članice davčnim zavezancem pravico do izbire
obdavčitve dobave objektov ali delov objektov ter zemljišč, na katerih stojijo – razen dobave objektov
ali delov objekta in zemljišča, na katerem objekt stoji – pred prvo uporabo in dobavo nepozidanih
zemljišč, razen stavbnih zemljišč.
Sodba Sodišča EU v zadevi C-269/03205 pojasnjuje, da lahko države članice, ki uporabijo pravico iz
137. člena Direktive o DDV, sprejmejo zakonodajo, ki pogojuje celotni odbitek DDV. VOK je
luksemburški davčni zavezanec, ki je zgradil nepremičnino in jo dal 1. januarja 1993 v najem. Pri
obračunu najemnine je obračunal DDV, ne glede na to, da je izjavo podal šele 29. junija 1993. Pred
tem si je od celotne vrednosti gradnje odbijal vstopni DDV. Luksemburška davčna uprava na podlagi
sprejete nacionalne zakonodaje206 zaradi predložitve izjave šele konec junija zavezancu posledično ni
priznala celotnega odbitka DDV, s pojasnilom, da je VOK pred tem opravljal oproščen promet in nima
pravice do celotnega odbitka. Sodišče EU je v zadevnem primeru odločilo, da je obdavčitev dajanja v
najem izjema od splošnega pravila. Pravica do odbitka vstopnega davka se v tem primeru ne izvršuje
avtomatično, ampak samo, če posamezna država članica uporabi pravico, določeno v Direktivi o
DDV – torej davčnim zavezancem omogoči pravico do izbire. Pri tem je Sodišče EU opozorilo, da
lahko država članica omeji pravico do izbire na različne načine. Sodišče EU je v svoji obrazložitvi
tudi pojasnilo, da s tem, ko država članica postavi določene pogoje za izvrševanje pravice do izbire,
dejansko omogoči davčnim zavezancem, da predhodno preverijo, ali so izpolnjeni pogoji za odbitek.
Torej dovoljenja ni mogoče uporabljati retroaktivno.
Po 45. členu ZDDV-1, ki v slovenski zakonodaji določa pravico in pogoje do izbire obdavčitve v zvezi
z nepremičninami, se davčni zavezanec, ki opravlja transakcije, za katere je oprostitev DDV določena
(med drugim tudi v 7. točki 44. člena ZDDV-1), lahko dogovori s kupcem nepremičnine – davčnim
zavezancem, ki ima pravico do odbitka celotnega DDV – da bo od navedenih transakcij, ki bi morale
biti oproščene plačila DDV, obračunal DDV po predpisani stopnji. Po drugem odstavku 45. člena
ZDDV-1 davčni zavezanec obračuna DDV v skladu s prvim odstavkom omenjenega člena, če s
45. člen ZDDV-1.
Zadeva C-269/03, Veliko vojvodstvo Luksemburg in Administration de l'enregistrement et des maines
proti Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg SARL ( v nadaljevanju Veliko vojvodstvo Luksemburg in Administration de
l'enregistrement et des maines Proti Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg SARL) , ECLI:EU:C:2004:189.
206
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kupcem nepremičnine pred opravljeno dobavo davčnemu organu predložita vsak svojo izjavo v
elektronski obliki. Določba drugega odstavka 45. člena ZDDV-1 je jasna in nedvoumna glede načina
izvršitve pravice do izbire za obdavčitev transakcij v zvezi z nepremičninami. Iz te določbe
nedvoumno izhaja, da morata v primeru, ko se davčni zavezanec (prodajalec) dogovori s kupcem
nepremičnine (davčnim zavezancem), da bo od transakcij, ki bi morale biti oproščene in so tam
navedene, obračunal DDV po predpisani stopnji, oba pred opravljeno dobavo davčnemu organu
predložiti vsak svojo izjavo. V tem primeru morata prodajalec in kupec nepremičnine, ki nastopa kot
plačnik blaga, postopati v smislu 76.a člena ZDDV-1. Takšna transakcija je predmet obrnjene davčne
obveznosti.207
Tudi Upravno sodišče je v sodbi IU 1343/2014 z dne 26. maj 2015 odločilo, da zavezancu ne pripada
pravica do vračila vstopnega davka na podlagi izdanega računa z obračunanim DDV, saj gre v
zadevnem primeru za nepremičnino, ki je po 7. točki 44. člena ZDDV-1 plačila DDV oproščena
transakcija. Izjava v skladu s 45. členom je bila finančni upravi predložena šele nekaj mesecev
kasneje.
Davčni zavezanci morajo za obravnavo transakcije, povezane z nepremičnino kot obdavčeno
transakcijo, in odbijanje vstopnega DDV v skladu s slovensko DDV-zakonodajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
a) oseba, ki opravlja dobavo, je davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, in dobavo
opravi v okviru opravljanja svoje dejavnosti,
b) najemnik, zakupnik, lizingojemalec oziroma kupec nepremičnine mora biti davčni zavezanec,
identificiran za namene DDV,
c) najemnik, zakupnik, lizingojemalec oziroma kupec nepremičnine mora imeti pravico do
uveljavljanja odbitka celotnega DDV,
d) oba davčna zavezanca, udeležena v poslu, morata pred opravljeno dobavo davčnemu organu
predložiti vsak svojo izjavo v elektronski obliki.
Pri tretjem pogoju se postavlja vprašanje, kako je v primeru, ko zavezanec opravlja obdavčljivo
dejavnost (obdavčeno in oproščeno). Torej ali se mu prizna pravica do uveljavljanja izbire za
obdavčitev transakcije z nepremičnino s predložitvijo izjave po 45. členu ZDDV-1, če vodi bodisi
ločeno knjigovodstvo za obdavčen del dejavnosti bodisi ločeno ugotavlja odbitek vstopnega DDV za
obdavčeno dejavnost in namerava uporabljati nepremičnino za opravljanje svojega obdavčenega dela
dejavnosti. Z vidika zagotavljanja nevtralnosti sistema DDV in sodb Sodišča EU, lahko zavezanec
DDV, obračunan od nepremičnine, ki jo bo uporabil za namene svojih obdavčljivih transakcij, odbije
DDV, če bo to nepremičnino uporabljal za namene svojih obdavčljivih transakcij.
Za predložitev izjave po 45. členu ZDDV-1 je torej pomembno, da se bo nepremičnina, ki je predmet
transakcije, pri davčnem zavezancu (kupcu) v celoti uporabljala za opravljanje njegove obdavčene
dejavnosti. Če bi se priznala pravica do izbire za obdavčitev transakcije z nepremičnino z DDV v
primeru, ko je davčnemu zavezancu (kupcu) priznan le delni odbitek DDV, ali ko davčnemu
zavezancu (kupcu) nepremičnine sploh ni priznan odbitek DDV, bi obdavčitev zanje pomenila višji
strošek in večji kaskadni učinek davka, torej večje kopičenje DDV v stroških davčnih zavezancev, kar
pa ni v skladu s temeljnim načelom nevtralnosti v sistemu DDV. 208 V Sloveniji imajo davčni
zavezanci ob izpolnjevanju pogojev možnost izbire. V Bolgariji, Hrvaški, Litvi, Poljski in Španiji
možnosti izbire davčni zavezanci nimajo, saj je v teh državah najem izključen iz sistema oprostitev,
207
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razen, kadar imamo opravka s stanovanjskimi nepremičninami, torej tistimi, ki se ne uporaljajo v
komercialne namene.209
V Uradnem listu RS, št. 45 je bila dne 27.6. 2016 obavljena sprememba Pravilnika na podlagi katere
se je spremenila določba210 Pravilnika glede predložitve izjave po 45. členu ZDDV-1. Sprememba se
nanaša na rok oddaje izjave. V skladu s spremembo Pravilnika je potrebno izjavo oddati do zadnjega
delovnega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek. Oba davčna
zavezanca morata še vedno predložiti vsak svojo izjavo v elektronski obliki. Sprememba pomeni
podaljšanje roka za predložitev izjave iz do sedaj določenega roka pred opravljenim poslom, na rok, ki
je usklajen s predložitviji obračuna v skladu s 88. členom ZDDV-1. Res pa je, da sta nova določba
Pravilnika in 45. člen ZDDV-1 v nasprotju, saj se določba ZDDV-1 ni spremenila in je v 45. členu
ZDDV-1 še vedno zapisan pogoj oddaje izjave pred opravljenim poslom. Menim, da bo zakonodajelec
spremenil tudi to določbo in bo do tedaj davčni organ postopal v skladu z določbo Pravilnika,
predvsem zaradi namena spremembe določbe Pravilnika v smislu poenostavitve izpolnjevanja davčnih
obveznosti za tiste zavezance, ki se odločijo za opcijo obdavčitve.

3.5.2 Prenova, adaptacija in rekonstrukcija

Pri opredelitvi, ali gre v posameznem primeru za prvo vselitev (oz. prvo uporabo) v že obstoječ ali nek
nov (to je drug) objekt, nam lahko kot merilo služijo določila Zakona o graditvi objektov211. Ta namreč
v drugem členu, ki se nanaša na pomen v zakonu uporabljenih izrazov, poda obrazložitve pojmov
objekt, gradnja, gradnja novega objekta, rekonstrukcija, nadomestna gradnja itd. Ta kriterij je
pomemben z vidika obdavčitve oziroma opredelitve predmeta obdavčitve kot oproščen oziroma
obdavčljiv promet. Prav prenova, adaptacija in rekonstrukcija objekta lahko pod določenimi pogoji
status starega objekta spremenijo v nov objekt.
Pojem objekta je v skladu z ZGO-1 opredeljen že v začetku 3. poglavja, zato ga na tem mestu ne bom
ponavljala.
Gradnja je izvedba gradbenih in drugih del. Obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta,
nadomestno gradnjo in odstranitev objekta. 212
Gradnja novega objekta je izvedba del – s katerimi se zgradi nov objekt, oziroma se objekt dozida ali
nadzida – zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled objekta.213
Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje
le-tega spremenjeni namembnosti ali potrebam, oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne
spremenijo velikost, zunanji izgled in namembnost objekta, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski
elementi, zmogljivost in izvedejo druge njegove izboljšave.214
Nadomestna gradnja je izvedba del, ko se na mestu poprej odstranjenega objekta ali v njegovi
neposredni bližini, znotraj gradbene parcele, zgradi nov objekt, s katerim se bistveno ne spremenijo
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namembnost, zunanjost, velikost in vpliv na okolje dosedanjega objekta, ki se ga je pred začetkom
uporabe nadomestnega objekta odstranilo.215
Vprašanje, ki se pojavlja, je, kako na podlagi zapisanega opredeliti kriterije in pogoje, ko se staremu
objektu spremeni njegov status. Ne ZDDV-1 ne Pravilnik, niti Direktiva o DDV ne pojasnjujejo teh
meja.
Celotna obnova objekta, npr. poslovnih prostorov, ki po obnovi ostanejo poslovni prostori, ne
izpolnjujejo pogojev za novi objekt, če pa se po obnovi objekta spremeni njegov namen, npr. obnova
tovarne, ki se po obnovi uporablja kot apartmaji, zadosti pogojem novega objekta in ne moremo
govoriti o adaptaciji.216 Tudi Sodišče EU je v zadevi C-139/84217 odločilo, da je bistven pogoj, da
lahko govorimo o novogradnji, če se po končanju del, objekt uporablja za druge namene.
Stari objekt se bo po opravljenem posegu štel za novogradnjo vedno, kadar:
 se po predpisih o gradnji, urejanju prostora in evidence nepremičnin gradbena dela na objektu
lahko opravijo le z aktom upravnega organa,
 za izvedbo gradbenih del na objektu po predpisih o gradnji, urejanju prostora in evidence
nepremičnin ni dovolj le priglasitev del, upravni organ pa bo zahteval pridobitev lokacijskega
in gradbenega dovoljenja,
 za izvedbo gradbenih del na objektu po predpisih o gradnji, urejanju prostora in evidence
nepremičnin zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, za njegovo izdajo pa je postavljen
pogoj, da se lahko izda le ob hkratni ali predhodni izdaji lokacijskega dovoljenja. 218
Če nobeno od predstavljenih dejstev ni izpolnjeno, avtor ocenjuje, da se na objektu izvaja adaptacija.
Upravno sodišče je v sodbi U 2791/2006 z dne 7. april 2009 presojalo, ali zato, ker je bilo tožeči
stranki izdano enotno gradbeno dovoljenje za adaptacijo in rekonstrukcijo objekta, tak objekt šteti kot
nov objekt. Slednje je namreč odločil davčni organ in zavezancu za opravljeno prodajo adaptiranega
poslovnega objekta s parkirišči naložil plačilo DDV. Davčni organ je svojo odločitev utemeljil s tem,
da se za adaptacijo objekta ali dela objekta ne zahteva pridobitve lokacijskega niti gradbenega
dovoljenja, temveč gre za dela na delu objekta oziroma na objektu, za katera je potrebna zgolj
priglasitev del. To razlikovanje je bistveno za presojo, ali poseg na obstoječem objektu predstavlja
novogradnjo ali ne. V skladu s prvim odstavkom 3. člena ZGO-1 se za gradnjo šteje gradnja novih
objektov ali delov objektov in rekonstrukcija objektov ali delov objektov. Po 33. členu ZGO-1 pa je
gradnja iz 3. člena tega zakona možna samo na podlagi gradbenega dovoljenja. Zato je davčni organ
menil, da se v pogodbah opisani promet s poslovnimi in parkirnimi prostori v poslovni stavbi ne more
šteti za promet, po katerem bi bil del poslovne stavbe obdavčen z davkom na promet nepremičnin, del
pa z davkom na dodano vrednost, zato je celotni promet obdavčil z davkom na dodano vrednost po
splošni stopnji.219 Iz obrazložitve gradbenega dovoljenja, izdanega za sporni objekt, je izhajalo, da se
obstoječi objekti ohranjajo, dovoljena pa je tudi njihova prenova v obstoječih gabaritih. Po presoji
215
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sodišča glede na navedeno vsebino enotnega dovoljenja za gradnjo v obravnavani zadevi ni bilo
mogoče govoriti o novogradnji, temveč (zgolj) o adaptaciji in rekonstrukciji obstoječega objekta.
Sodišče je odločilo, da je stališče davčnega organ napačno, in sicer, da se za novogradnjo šteje objekt
ali del objekta, ki je določen v izreku gradbenega dovoljenja. Sodišče je zavzelo stališče, da je
potrebno za vsak posamezen primer preučiti in upoštevati vsebino konkretnega dovoljenja za gradnjo
in ugotoviti, ali gre za novogradnjo ali ne.
Za rekonstrukcijo nepremičnine se za namene DDV na Hrvaškem šteje izvedba gradbenih in drugih
del, s katerimi se spremeni nepremičnina glede na stanje pred rekonstrukcijo. Rekonstrukcija
nepremičnine zajema dograditev, nadgraditev ali odstranitev zunanjega dela zgradbe, izvajanje del
zaradi spremembe namembnosti nepremičnine ipd. Sem sodijo tudi izvedba gradbenih in drugih del na
ostankih nepremičnine za namene njene obnove.220

3.6 Pravica do odbitka vstopnega davka
3.6.1 Splošno o pravici do odbitka vstopnega davka

Področje ureditve pravice do odbitka je v Direktivi o DDV urejeno v petih poglavjih. Najprej jo
obravnavajo z vidika nastanka in obsega, nato odbitnega deleža, omejitve pravice do odbitka, pravil za
uveljavljanje pravice do odbitka in popravka odbitka.
Nastanek pravice do odbitka je v slovenski ZDDV-1 prenesen v 62. člen.221
Pravica do dobitka vstopnega davka lahko nastane le ob pogoju, če je davčni zavezanec blago ali
storitve pridobil za opravljanje svoje ekonomske dejavnosti. Davčni zavezanec mora biti prejemnik
dobave blaga oziroma storitve, pomeni, da blago ali storitve morajo biti dobavljene oziroma
opravljene zanj, za njegovo ekonomsko dejavnost.222
Uveljavljanje pravice do odbitka je eden temeljnih instrumentov evropskega DDV-sistema, saj se
preko pravice do odbitka zagotavlja nevtralnost sistema DDV. Načeloma lahko davčni zavezanec, ki je
nabavil blago in storitve, pridobi pravico do odbitka vstopnega davka v trenutku, ko je pri dobavitelju
oziroma izvajalcu storitve nastala obveznost obračuna izstopnega davka.
V skladu z logiko sistema, ki ga je vzpostavila že Šesta direktiva, se vstopni davki, ki so bili
obračunani za blago in storitve, ki jih je davčni zavezanec uporabil za namene obdavčljivih transakcij,
odbijejo. Odbitek vstopnih davkov je povezan s pobiranjem izstopnih davkov. Kadar so blago ali
storitve, ki jih pridobi davčni zavezanec, uporabljene za potrebe oproščenih transakcij, ali ki ne sodijo
na področje uporabe DDV, se ne more niti pobrati izstopnega davka, niti odbiti vstopnega davka.
Vendar pa, če se blago in storitve uporabijo za namene obdavčljivih transakcij, se mora uveljavljati
odbitek davka, ki je bil obračunan za te transakcije, da se izogne dvojni obdavčitvi.223
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Obseg pravice do odbitka je v slovenski ZDDV-1 prenesen v 63. členu in določa, da sme davčni
zavezanec odbiti tisti znesek DDV, ki ga je dolžan plačati, ali ga je plačal pri nabavah blaga, oziroma
storitev, če je to blago ali storitve uporabil, ali jih bo uporabil za namene svojih obdavčenih
transakcij.224
V 63.a členu ZDDV-1 je določeno uveljavljanje pravice do takojšnega odbitka za nabavo
nepremičnine, ki je namenjena tako poslovni kot neposlovni rabi, in z nepremičnino povezanih
izdatkov.
Posebno pravilo uveljavljanja odbitka DDV v primeru novih prevoznih sredstev225 določa pravila pri
t. i. priložnostnih davčnih zavezancih, ki dobavijo novo prevozno sredstvo v drugo državo članico.
Temeljno pravilo glede ugotavljanja odbitnega deleža za tiste zavezance, ki opravljajo obdavčeno in
oproščeno dejavnost, je določeno v 65. členu ZDDV-1.
Omejitve pravice do odbitka so določene v 66. členu ZDDV-1. Za primere, ki so navedeni v tem členu,
velja, da predstavljajo izjemo od splošnega načela – DDV, ki je bil plačan v zvezi z opravljanjem
obdavčljive dejavnosti, se lahko odbije od davčne obveznosti.
Namen teh določb je preprečiti zlorabe na tem področju, predvsem pa preprečiti, da bi se v končni
porabi znašlo blago ali storitve, od katerih ne bi bil obračunan DDV. V nekaterih primerih je namreč
možnost nadzora nad tem, ali se določeno blago uporablja za opravljanje obdavčene dejavnosti ali za
zasebne namene, zelo omejena.226
V 67. členu ZDDV-1 so določeni formalni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko zavezanec
uveljavi odbitek DDV, in način uveljavljanja. Pogoji za uveljavljanje odbitka vstopnega DDV so
določeni za vsako transakcijo posebej.
Popravki odbitka vstopnega davka se lahko izvedejo tako v smeri povišanja kot tudi v smeri znižanja.
Popravek se izvede, če se po opravljenem obračunu spremenijo dejavniki, ki so bili uporabljeni pri
določitvi zneska za odbitek. Zakon primeroma navaja zaradi odpovedi nakupov in znižanja cen. Hkrati
so v tretjem odstavku določeni primeri, ko davčni zavezanec ne popravi prvotnega odbitka, in sicer v
primeru uradno dokazanega uničenja ali izgube ter dajanja daril manjših vrednosti ali vzorcev.227

3.6.1.1 Ureditev pravice do odbitka vstopnega davka v izbranih državah

Avstrija
Pravica do odbitka vstopnega DDV se na splošno prizna za dobave blaga in/ali storitve, ki so bile
opravljene, oziroma bodo opravljene za namene podjetja podjetnika – prejemnika dobav – in za katere
je podjetnik, ki je omenjene dobave opravil, izdal račun, ter za uvoz blaga, opravljen za namene
podjetja podjetnika. Vstopni DDV se lahko odbije takoj, ko je dobava opravljena podjetniku –
prejemniku dobav – in je račun izdan, ne glede na to, kdaj je le-ta plačan.
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Podjetnik, ki opravlja dobave brez pravice do odbitka in tiste s pravico do odbitka vstopnega DDV,
mora vstopni DDV razdeliti na odbitni in neodbitni del. Za razdelitev vstopnega DDV so določene tri
metode:
 razdelitev glede na ekonomsko povezavo z zadevnimi dobavami,
 razdelitev glede na odstotek dobav, opravljenih brez pravice do odbitka v povezavi z drugimi
dobavami, ki jih opravi podjetnik (razdelitev glede na promet),
 presoja na podlagi ekonomske povezave do obsega, ki je možen, in razdelitev glede na promet
(kombinirana metoda).228
Odbitek vstopnega davka ni dovoljen za nabave povezane z zabavo, osebnimi avtomobili, vključno z
izdatki za popravilo in vzdrževanje ter hrano, če le ta ni povezana izključno ali pretežno z
opravljanjem dejavnosti.229

Nemčija
Davčni zavezanec ima možnost odbitka vstopnega DDV za dobave blaga oziroma storitve od nabav v
Uniji in od uvoza blaga, če je blago oziroma storitve uporabil za namene njegovih obdavčenih dobav.
Za priznavanje odbitka vstopnega DDV je pomembno tudi, da je DDV posebej izkazan na računu in
obračunan od pravilne davčne osnove, sicer davčni organ odbitka ne sprejme.
Če se blago in storitve uporabljajo za oproščene oziroma neposlovne dejavnosti, DDV ni mogoče
odbiti. To velja za nabave, ki so povezane s potovanji, razen, če so ti izdatki davčno priznani iz vidika
obdavčitve z davkom od dobička, izdatki za darila in prevozna sredstva, razen, če se uporabljajo le za
namene opravljanja obdavčljive dejavnosti. 230 Če davčni zavezanec opravlja obdavčene in oproščene
transakcije, mora vstopni DDV razdeliti med obdavčene in vse druge dobave. Razdelitev se opravi na
podlagi razporeditvenih kriterijev (npr. za stavbe kvadratni metri), lahko pa tudi na podlagi drugih
kriterijev (npr. vrednost dobička). Če razdelitev po kriterijih ni možna, se odbitek opravi na podlagi
ocene uporabe za obdavčene namene.231
Nizozemska
Pravica do odbitka in povračil vstopnega DDV se na splošno prizna za dobave blaga in/ali storitev, ki
so bile opravljene s strani davčnega zavezanca za blago in/ali storitve, dobavljene davčnemu
zavezancu in se uporabljajo za namene obdavčljivih transakcij, ter za uvoz. Vstopni DDV se lahko
odbije takoj, ko je dobava opravljena davčnemu zavezancu in je bil izdan račun. Če davčni zavezanec
opravlja tako obdavčene kot oproščene transakcije, razdelitev vstopnega DDV opravi z odbitnim
deležem na podlagi celotnega prometa. Če pa bi bil takšen način razdelitev nepravičen oziroma
neprimeren, se kot ključ za razdelitev uporabi dejanska raba blaga.
Odbitek vstopnega davka ni mogoč od prejetih storitev hotelov in cateringa, reprezentance in hrane ter
pijače za zaposlene ter od osebnih avtomobilov, če so namnjeni za zasebno rabo.
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Za izbrane države članice lahko rečem, da je ureditev odbitka vstopnega davka urejena podobno,
razlike so pri določanju razmerja, ključa med obdavčljivim in oproščenim prometom. Naj omenim še
kot zanimivost, ki kaže na pomembnost pravice odbitka vstopnega davka. Med leti 1970-2010 je
Sodišče EU prejelo več kot 500 predhodnih vprašanj glede razlage direktiv iz področja DDV, največ
zadev se je nanašalo na pravico do odbitka vstopnega DDV.232
3.6.2 Pravica do odbitka vstopnega davka pri nepremičninah

Davčni zavezanec ima pravico do odbitka vstopnega davka, če so kumulativno izpolnjeni naslednji
pogoji:233
a) da se DDV nanaša na dobavo blaga ali storitev drugega davčnega zavezanca,
b) da ima davčni zavezanec ustrezni račun,
c) da gre za uporabo tega blaga ali storitev za namene njegovih obdavčenih transakcij,
d) da ne gre za goljufijo ali zlorabo sistema DDV (oziroma da davčni zavezanec ni vedel, da je
bila transakcija, na katero se sklicuje pri utemeljitvi pravice do odbitka, povezana z goljufijo,
ki jo je storil izdajatelj računa ali drugi gospodarski subjekt, višji v dobavni verigi.
Za uveljavljanje pravice do odbitka vstopnega DDV morajo biti izpolnjeni vsi pogoji (s tem, da je 4.
pogoj »negativni« in za uveljavljanje pravice do odbitka ne sme biti izpolnjen). Če torej eden izmed
pogojev ni izpolnjen (oziroma v primeru 4. pogoja – če je izpolnjen), davčnemu zavezancu ne gre
pravica do odbitka vstopnega DDV, zato davčnim organom in sodišču izpolnjenosti drugih pogojev
niti ni treba ugotavljati.234
Osnovni pogoj za pravico do odbitka je torej, da je oseba davčni zavezanec ter blago in storitve
uporablja za namene obdavčljivih transakcij. V skladu s 63.a členom ZDDV-1 bo davčni zavezanec
začetni odbitek ob nabavi nepremičnine določil sam, glede na predvideno uporabo nepremičnine za
poslovno ali neposlovno rabo, pri čemer pa bo moral v okviru poslovne rabe razlikovati še med
transakcijami, pri katerih DDV lahko odbije, in transakcijami, pri katerih ga ne sme odbiti. Če se bo
delež uporabe nepremičnine pozneje spremenil, se bo popravek opravil na način, kot določajo členi
glede popravka prvotnega odbitka DDV, popravka odbitka DDV pri osnovnih sredstvih in prodaje
osnovnih sredstev v obdobju popravkov.235
Pravico do odbitka vstopnega davka pri nepremičninah ima davčni zavezanec tudi, kadar nakupuje
oziroma nabavlja končno blago (nakup nepremičnine) in so mu opravljene gradbene storitve, oziroma
mu je dobavljen gradbeni material.
Bistvena razlika med zavezanci in nezavezanci za DDV je v pravici do odbitka vstopnega DDV.
Pravica do odbitka je načeloma priznana le zavezancem za DDV, oziroma zavezancem, ki bodo
opravljali obdavčljivo dejavnost.236
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Tudi to področje ni enotno urejeno med državami članicami. Tako imajo v Angliji možnost povračila
plačanega DDV tudi nezavezanci za DDV, kadar kupijo ali gradijo nepremičnine.237
Za to morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
 gradbene storitve morajo obsegati gradnjo stanovanja oz. več stanovanj,
 storitve morajo biti izvedene zakonito, zgradba ne sme biti namenjena opravljanju dejavnosti.
Povračilo lahko nezavezanci zahtevajo za material, ki je bil vgrajen v zgradbo, pod pogoji in na način
kot ga določa angleška davčna uprava. Pravico do povračila ima lastnik, če izpolnjuje prej zapisane
pogoje. Prav tako se lahko povračilo zahteva za dela, povezana z zgradbo, ob pogoju, da so bila
izvedena istočasno kot zgradba. Tak način povračila velja samo za tisti material, ki je bil obdavčen po
splošni stopnji. Ni pa mogoče zahtevati povračila davka pri storitvah nadzora, najema orodja in
opreme, storitvah arhitektov in svetovalcev, najemu dvigal, postavitvi začasnih ograj ter potrošnem
materialu, ki ji vključen v zgradbo.238 Te možnosti nezavezanci za DDV v Sloveniji nimajo.
Pravica do odbitka velja za vse davčne zavezance, ki opravljajo obdavčljivo dejavnost. Nimajo pa
pravice do odbitka vstopnega davka tisti zavezanci, ki se bodisi ne štejejo za davčne zavezance, bodisi
opravljajo oproščeno dejavnost od katere nimajo pravice do odbitka. Odrekanje pravice do odbitka pri
tovrstnih dejavnostih vpliva na načelo nevtralnosti, ki pride najbolj do izraza v fazi, ko prodajalec,
dobavitelj, ki od svojih nabav ni smel odbiti vstopnega davka, le tega ob dobavi prevali na končnega
kupca. Cena dobave končnemu kupcu je tako višja.239 Tipičen primer je gradnja stanovanjskih
objektov, ki se dajejo v oproščen najem fizičnim osebam. Investitor ne glede na status od tovrstnih
nabav nima pravice do odbitka vstopnega davka. Tako je dejansko v položaju končnega potrošnika,
zato je na nek način prisiljen znesek DDV prevaliti v najemnine.

3.6.2.1 Pravica do odbitka vstopnega davka pri uporabi nepremičnine za zasebne in poslovne namene

Davčni zavezanec, ki opravlja obdavčljivo dejavnost, ima ob nabavi nepremičnine možnost, da bo
nepremičnine uporabljal kot del poslovnih sredstev podjetja, zato lahko že takrat odbije vstopni DDV.
V praksi se večkrat zgodi, da davčni zavezanec nabavi nepremičnino, ki jo delno želi uporabljati tudi
za zasebno rabo. V zvezi s tovrstno situacijo je Sodišče EU v zadevi C-97/90 240 določilo podlage, na
katerih temelji – od tistega časa ustaljena – sodna praksa v zvezi z odbitkom vstopnega davka pri
investicijskem blagu, ki se delno uporablja v zasebne namene. V omenjeni sodbi se je opredelilo tudi
glede vprašanj poznejše uporabe za dejavnost. Čeprav je ta sodba s samega začetka razvoja sodne
prakse v zvezi z odbitkom vstopnega davka pri investicijskem blagu v mešani uporabi, že vsebuje
temeljne usmeritve.
Na podlagi te sodbe ima davčni zavezanec pri uporabi investicijskega blaga v mešani uporabi izbiro,
da bodisi to blago v celoti vključi med poslovna sredstva podjetja bodisi ga v celoti izvzame iz
premoženja podjetja, ali pa ga vključi med poslovna sredstva le delno. V prvem primeru ima pravico
do odbitka vstopnega davka v celoti, v drugem pravice do odbitka vstopnega davka ni, saj se
nepremičnina ne uporablja za opravljanje obdavčljive dejavnosti, ampak je namenjena zasebni rabi. V
tretjem primeru pa ima pravico do sorazmernega dela odbitka. V primeru, da davčni zavezanec z
237
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nabavljeno nepremičnino ravna kot z investicijskim blagom – kot s poslovnimi sredstvi podjetja, ki ga
uporablja tako za namene dejavnosti kot zasebne – ima pravico do odbitka celotnega davka. To
pomeni, da se mora uporaba blaga v zasebne namene obdavčiti, saj bi v nasprotnem primeru davčni
zavezanec, ki je v primeru zasebne rabe deloval kot končni potrošnik, imel neupravičeno davčno
ugodnost.
Sodišče EU je v tej sodbi ugotovilo, da do odbitka vstopnega davka pri investicijskem blagu, ki se
delno uporablja v zasebne namene, niso upravičeni davčni zavezanci, ki opravljajo le transakcije,
oproščene davka.
O pravici do odbitka vstopnega davka, kadar se nepremičnina uporablja delno za poslovno in delno za
zasebno rabo, je Sodišče EU odločalo v zadevi C-25/03 241. Odločilo je, da se oseba, ki pridobi ali
zgradi hišo, da bo v njej stanovala s svojo družino, vendar hkrati enega od prostorov v tej
nepremičnini uporablja kot pisarno za opravljanje gospodarske dejavnosti – čeprav je to zanjo le
dodatna dejavnost – in ta del nepremičnine vključi v poslovna sredstva svojega podjetja, šteje za
davčno zavezanko in je torej upravičena do odbitka vstopnega DDV.
G. He je leta 1990 skupaj z ženo kupil zemljišče, s čimer je nad njim pridobil solastništvo. Možev
solastniški delež je znašal četrtino, ženin pa tri četrtine. Nato sta zakonca različna podjetja pooblastila,
da so na tem zemljišču zgradila stanovanjsko hišo. Zadevna nepremičnina je v četrtinski lasti moža in
tričetrtinski lasti žene. Vsi računi, povezani z izgradnjo te nepremičnine, so bili izdani na g. ali go. He
brez razlikovanja – glede na delež posameznega solastnika. G. He je enega od prostorov v tej hiši
uporabljal kot pisarno za dodatno poklicno dejavnost pisanje člankov in knjig, ki jo je opravljal poleg
svoje poklicne dejavnosti in kot zaposlena oseba.
G. He je na podlagi računov, povezanih z izgradnjo nepremičnine, opravil sorazmerne odbitke, za
katere je upošteval 12-odstotni odbitni delež, tj. sorazmerni delež med površino pisarne in celotno
bivalno površino hiše.
Iz ustaljene sodne prakse namreč izhaja, da ima pri uporabi investicijskega blaga tako za namene
dejavnosti kot v zasebne namene zadevna oseba za potrebe DDV izbiro blago v celoti vključiti v
poslovna sredstva svojega podjetja, ga v celoti ohraniti v svojem zasebnem premoženju in ga s tem v
celoti izvzeti iz sistema DDV, ali ga – kot se je to zgodilo v primeru g. He – v svoje podjetje vključiti
toliko, kolikor se dejansko uporablja za dejavnost.
Dilema Sodišča EU je bila, v kakšnem razmerju si lahko g. He odbija vstopni DDV – ali pri tem
upoštevati površino pisarne v primerjavi s celotno hišo ali njegovim deležem, to je 12 % od četrtine
celotne hiše. Pojavi se torej vprašanje, ali si lahko od celotnega vstopnega DDV odbije 12 %, ali
četrtino od 12 % celotnega vstopnega davka.
Ni sporno, da g. He pripada pravica do odbitka vstopnega DDV. Sodišče EU je odločilo tudi, v
kakšnem deležu si g. He lahko odbije vstopni DDV v razmerju med površino pisarne in celotno hišo,
ob pogoju, da znesek odbitka ne presega njegovega celotnega deleža. To pomeni, da sme odbiti do
25% celotnega vstopnega DDV.
Kot razlaga Sodišče EU v sodbi zadeve C-184/04,242 je sistem popravkov odbitkov v 20. členu Šeste
Direktive243 bistveni del sistema DDV, ki ima namen zagotoviti pravilnost odbitkov in nevtralnost
241
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davčnega bremena, zlasti kadar pride po obračunu do sprememb dejavnikov, ki so se prvotno
upoštevali za določitev zneska odbitkov.
Popravek odbitka vstopnega DDV za investicijsko blago je dovoljen, tudi če se je nepremičnina sprva
uporabljala za oproščeno dejavnost brez pravice do odbitka in je bilo blago šele pozneje, med
obdobjem popravka, uporabljeno za dejavnost, ki je predmet DDV. V tej sodbi je Sodišče EU razložilo
tudi, da je uporaba popravkov odbitkov iz 20. člena Šeste Direktive zavezujoča.
Kadar davčni zavezenec nepremičnino v celoti vključi med poslovna sredstva podjetja, kljub temu pa
del te iste nepremičnine uporablja za zasebno uporabo, je dolžan od zasebne uporabe obračunati DDV,
pri tem pa si lahko po drugi strani ob nabavi nepremičnine, odbija ves DDV. Iz vidika denarnega toka
predstavlja to za zavezanca določeno prednost, saj znižuje davčno breme zavezanca. Kadar davčni
zavezanec po prvotni zasebni rabi, prenese nepremičnino v poslovna sredstva, ki se tudi uporabljajo za
poslovne namene s pravico do odbitka, se pravica do odbitka ne izgubi.244

3.6.2.2 Odbitni delež vstopnega davka

Če davčni zavezanec zraven obdavčljive dejavnosti opravlja še oproščeno dejavnost, sme odbiti le tisti
del DDV, ki se nanaša na obdavčljivo dejavnost.245 Praviloma zavezanec ugotavlja en odbitni delež za
vso svojo dejavnost. Lahko pa ugotavlja odbitek DDV ločeno za posamezna področja svoje
dejavnosti, kar pomeni, da mora za vsako izmed teh področij voditi tudi ločeno knjigovodstvo.
ZDDV-1 in Pravilnik omogočata tri različne možnosti ugotavljanja upravičenosti odbitka vstopnega
davka, kadar zavezanec opravlja oproščeno in obdavčljivo dejavnost:
 po dejanskih podatkih,246
 na podlagi odbitnega deleža, ki ga zavezanec določi za svojo dejavnost kot celoto,
 na podlagi več odbitnih deležev, ki jih zavezanec določi za posamezna področja svoje
dejavnosti.
Odbitni delež se ugotavlja enkrat letno. V tekočem letu davčni zavezanec sprva uveljavlja odbitni
delež na podlagi začasnega odbitnega deleža, ki se določi na podlagi poslovanja preteklega leta, po
koncu koledarskega leta pa mora določiti dokončni odbitni delež.
Na podlagi določb Direktive o DDV247 se odbitni delež izračuna kot ulomek, ki ima v števcu seštevek
prometa obdavčljivih transakcij, v imenovalcu pa seštevek obdavčljivega in oproščenega prometa. Pri
izračunu odbitnega deleža se ne upoštevajo zneski prometa, ki se nanašajo na:
 dobave osnovnih sredstev, ki jih je davčni zavezanec uporabljal za namene svoje dejavnosti,
 priložnostne transakcije z nepremičninami,
 priložnostne finančne transakcije.
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Direktiva pojma priložnostnih transakcij ne pojasni. Delno je definicijo občasnosti postavilo Sodišče
EU, ki je odločilo, da je dejavnost možno obravnavati kot občasno, če:
 ni direktno del siceršnje ekonomske aktivnosti zavezanca, vendar pa ima z njo povezavo,
 zahteva le neznaten del resursov zavezanca in bi njeno upoštevanje vodilo k bistveno
manjšemu odbitku vstopnega davka,
 promet te dejavnosti ne presega prometa redne dejavnosti zavezanca.
Vendar pa je treba vsak primer presoditi posebej.248
Sodišče EU je v zadevi C-174/08 249 pojasnilo, da je namen priložnostnih transakcij razviden iz
obrazložitve Predloga Šeste Direktive250. V skladu s to obrazložitvijo se morajo dejavniki, navedeni v
tem odstavku, izključiti iz izračuna odbitnega deleža, z namenom, da se izognemo izkrivljanju
njegovega dejanskega pomena, kadar ti dejavniki ne odražajo poslovne dejavnosti davčnega
zavezanca. Tak primer so prodaje investicijskega blaga in nepremičninske ali finančne transakcije, ki
so opravljene zgolj priložnostno – so le sekundarnega ali postranskega pomena glede na skupni promet
podjetja. Med drugim so te transakcije izključene le, če ne spadajo v redno poslovno dejavnost
davčnega zavezanca.
Nadalje Sodišče EU pojasnjuje, da v smislu člena drugega odstavka 19. člena Šeste Direktive,
gospodarske dejavnosti ni mogoče šteti za priložnostno, če gre za neposredno, trajno in nujno
razširitev obdavčljive dejavnosti podjetja.
V slovenski DDV zakonodaji ni podrobnejših navodil kaj pomeni občasen promet nepremičnin251. Pri
določanju občasnega prometa z nepremičninami si tako moramo pomagati s prakso Sodišča EU.

3.6.2.3 Popravek odbitka DDV

Davčni zavezanec mora prvotni odbitek popraviti, če je ta višji ali nižji od tistega, do katerega je bil
upravičen. Če se po opravljenem obračunu spremenijo dejavniki, ki so bili uporabljeni pri določitvi
zneska za odbitek (npr. odpovedi nakupov ali znižanja cen), razen v primeru uradno dokazanega
uničenja ali izgube ter dajanja daril manjših vrednosti ali vzorcev,252 mora davčni zavezanec opraviti
popravek.
Pravila za popravke odbitkov Direktive o DDV253 pri uresničevanju tega namena izhajajo neposredno
iz odbitka. Odbitek se na podlagi 167. člena – v povezavi s 63. členom Direktive o DDV – vedno
prizna že ob pridobitvi blaga na podlagi njegove nameravane uporabe. Člena 168 in 169 Direktive o
DDV določata vrste uporabe, na podlagi katerih je mogoče uveljavljati pravico do odbitka. Pogoj za to
je vedno, da davčni zavezanec uporablja pridobljeno blago za izvajanje obdavčenih transakcij. Namen
pravil glede odbitkov je v skladu s sodno prakso izboljšati natančnost odbitkov, tako da se po
pridobitvi blaga nadzoruje, koliko ga davčni zavezanec tudi dejansko uporablja za namene, na podlagi
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katerih je mogoče uveljavljati pravico do odbitka. Na podlagi 187. člena Direktive o DDV tak nadzor
pri investicijskem blagu traja od pet do dvajset let.254
Za odbitek DDV je tako odločilno merilo dejanska ali nameravana uporaba tega blaga ali storitev.
Glede na to uporabo se namreč določi začetni odbitek, do katerega ima davčni zavezanec pravico, in
obseg morebitnih popravkov, ki jih je treba opraviti.
V skladu z drugim odstavkom 68. člena ZDDV-1 mora davčni zavezanec opraviti popravek, če se po
opravljenem obračunu spremenijo dejavniki, uporabljeni pri določitvi zneska za odbitek, npr.
odpovedi nakupov in znižanja cen. Navedena določba pomeni splošno pravilo o popravku odbitka
DDV. Le-ta se izvede takoj, ko so za to izpolnjeni pogoji, in to v celotnem znesku.
ZDDV-1 v 69. členu določa posebno pravilo o popravkih odbitka pri osnovnih sredstvih, vključno z
nepremičninami. V nasprotju s splošnim načelom iz 68. člena ZDDV-1, 69. člen ZDDV-1 določa, da se
za osnovna sredstva popravek razporedi na pet let, pri nepremičninah, pridobljenih kot osnovna
sredstva, pa na 20 let. Na Poljskem je za to določeno obdobje 10 let.255
Tudi iz sodbe v zadevi C-107/13256 izhaja, da se tak popravek opravi zlasti, če se po obračunu DDV
spremenijo dejavniki, uporabljeni za določitev navedenega odbitka. Namen tega mehanizma je uvedba
tesne in neposredne zveze med pravico do odbitka ter uporabo predmetnega blaga za poznejše
obdavčene transakcije. Po drugi strani pa je uveljavljanje pravice do odbitka omejeno le na davke,
ustrezne transakciji, ki je predmet DDV.257
Razlika med popravkom odbitka pri oddaji stavbe v najem in njeni prodaji je, da se pri oddaji v najem
popravek razporedi na naslednja obdobja (leta), v katerih davčni zavezanec stavbe ne bo več
uporabljal pri opravljanju obdavčene dejavnosti, pri prodaji pa se popravi v celoti za vsa preostala
obdobja popravka.258

3.7 Nepremičnine kot stvarni vložek

3.7.1 Splošno o prenosu podjetja

ZDDV-1 v 10. členu določa, da se pri prenosu podjetja ali dela podjetja na drugega davčnega
zavezanca – ne glede na to, ali gre za odplačni oziroma neodplačni prenos ali vložek v podjetje – šteje,
da dobava blaga ni bila opravljena. V tem primeru se za potrebe DDV prevzemnik šteje za pravnega
naslednika prenosnika. Prevzemnik, ki uporablja prevzeta sredstva za druge namene, kot za tiste, za
katere ima pravico do odbitka DDV, mora plačati DDV v skladu z določbami tega zakona, ki veljajo
za obračun DDV od uporabe blaga in storitev za zasebne namene.259
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Navedeno zakonsko določbo pojasnjuje Pravilnik v 8. členu. Določeno je, da se pri prenosu podjetja
ali dela podjetja na drugega davčnega zavezanca šteje, da dobava blaga ni bila opravljena, ob pogoju,
da prevzemnik podjetja ali njegovega dela nadaljuje dejavnost kot pravni naslednik prenosnika.
Prenos podjetja ali njegovega dela na drugega davčnega zavezanca se torej ne šteje za dobavo blaga,
ne glede na to, ali gre za odplačni ali neodplačni prenos. Da se transakcija lahko po določbi 10. člena
ZDDV-1 obravnava kot neobdavčljiva, mora biti podjetje ali del le-tega preneseno na davčnega
zavezanca, ki je identificiran za namene DDV.
Zakonska določba je namenjena temu, da omogoči olajšan prenos podjetij ali njihovih delov, s tem da
prenose poenostavi in preprečuje preobremenitev virov prevzemnika z nesorazmernim obračunom
davka, ki bi bil v vsakem primeru kasneje povrnjen z odbitkom plačanega DDV.
Direktiva o DDV v 19. členu določa, da lahko države članice ob prenosu celotnih sredstev podjetja ali
delov sredstev podjetja štejejo, da ni bila opravljena nobena dobava blaga in je prejemnik obravnavan
kot naslednik prenosnika. Direktiva ne določa, da se pojem prenosa celotnih sredstev ali dela sredstev
določi v pravu držav članic, zato je ta pojem samostojen pojem prava Unije, ki ga je treba razlagati
enako, da se izognemo razlikam pri uporabi sistema DDV v državah članicah. Slovenija je to možnost
izkoristila, zato je v primerih, ko so izpolnjeni pogoji iz 10. člena ZDDV-1, uporaba te določbe
obvezna. Taka razlaga je tudi skladna z načelom davčne nevtralnosti, ki je neločljivo povezan s
skupnim sistemom DDV. V neskladju s tem načelom je zlasti to, da se gospodarski subjekti, ki
opravljajo enake transakcije, obravnavajo različno glede obdavčitve z DDV, kar bi se zgodilo, če bi
bila uporaba 10. člena ZDDV-1 opcijska.260

3.7.2 Prenos nepremičnin

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko govorimo o prenosu podjetja ali dela podjetja, so:
 identifikacija za DDV,
 predmet prenosa je samostojna celota, ki omogoča neodvisno opravljanje ekonomske
dejavnosti,
 nadaljevanje oziroma uporaba prenesenih sredstev.
Prenos podjetja ali dela podjetja bo mogoč le, kadar bosta obe pogodbeni stranki identificirani za
DDV. Čezmejni prenos – prenos med dvema davčnima zavezancema, ki sta identificirana za DDV v
različnih državah članicah, torej ni mogoč. V določeni meri je taka obravnava logična. Če prevzemnik
nadaljuje z dejavnostjo kot pravni naslednik prenosnika, se bo tako moral identificirati za DDV v
prenosnikovi državi.261
Ob upoštevanju namena je pojem »prenos celotnih sredstev podjetja ali dela sredstev podjetja«
potrebno razlagati tako, da zajema prenos sredstev podjetja ali samostojnega dela podjetja. To
vključuje premoženje v stvareh in glede na okoliščine zadeve v pravicah, ki skupaj tvorijo podjetje ali
del podjetja, ki lahko opravlja samostojno gospodarsko dejavnost, vendar ne zajema preprostega
prenosa sredstev podjetja, kot je prodaja zalog proizvodov.262
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Podjetje kot organizirana ekonomska celota sredstev združuje kopico elementov, ki družbi omogočajo
zasledovanje ekonomskih ciljev (materialne in nematerialne sestavine, npr. stroji, nepremičnine
»know-how«, zaposleni, liste kupcev, dobaviteljev, blagovna znamka itd). Preneseno podjetje ali del
prenesenega podjetja mora biti sposobno neodvisno opravljati dejavnost kot samostojna celota ali v
okviru prevzemnikovega podjetja.263
V ZDDV-1 in Direktivi o DDV ni zaslediti, da bi se moral prevzemnik za uporabo 10. člena ZDDV-1
prenosniku pogodbeno zavezati, da bo nadaljeval opravljanje dejavnosti. V vsakem konkretnem
primeru je tako treba presojati vse okoliščine, potrebne za zagotovitev pravilne davčne obravnave
konkretnega posla. Iz sodne prakse Sodišča EU izhaja, da se pri presoji vseh okoliščin neke transakcije
lahko upoštevajo, ali se v nekaterih primerih celo morajo upoštevati nameni pridobitelja, če jih je
mogoče razbrati iz objektivnih elementov.
Institut prenosa podjetja se lahko uporabi tudi v primeru, ko je za opravljanje dejavnosti potrebno
pridobiti dovoljenje organov. Države članice ne smejo omejevati uporabe instituta zgolj zaradi
manjkajočega dovoljenja, ki ga ima prevzemnik namen pridobiti, ali je že v postopku pridobivanja. 264
Iz sodne prakse Sodišča EU prav tako izhaja, da je treba vprašanje, ali mora sklop vsebovati tako
nepremičnine kot tudi premičnine, presojati glede na naravo gospodarske dejavnosti, ki se opravlja. Če
se za opravljanje dejavnosti ne zahteva uporaba posebnih prostorov, se lahko prenos celotnih sredstev
podjetja v smislu 19. člena Direktive opravi tudi brez prenosa lastninske pravice na nepremičnini.265
V praksi ob prenosu nepremičnine kot stvarnega vložka v drugo podjetje nimamo težav. Ta nastane pri
presojanju, kadar zavezanec prenese del podjetja, oziroma je sklenjena klasična kupoprodajna
pogodba, kar pomeni, da gre za odplačni promet. Takrat je potrebno presoditi, ali je predmet pogodbe
samostojna enota, ki omogoča opravljanje ekonomske dejavnosti. Kadar se prenaša nepremičnina in je
»sposobna« opravljanja ekonomske vloge, pomeni to za udeležence transakcije, da ni bila opravljena
dobava blaga, zato je prejemnik obravnavan kot naslednik prenosnika v smislu določb ZDDV-1.
Pomembno je, da prevzemnik namerava poslovati s preneseno nepremičnino, ne pa takoj likvidirati
dejavnosti in prodati nepremičnine.
Postavlja se tudi vprašanje, kako obravnavati prenos nepremičnine, kadar se del te uporablja za
obdavčljivo, del pa za oproščeno dejavnost. Odgovor najdemo v sodbah Sodišča EU266, iz katerih
izhaja, da mora država članica – če velja, da se transakcije prenosa dejavnosti ali vložitve sredstev v
drugo podjetje kot stvarni vložek ne štejejo za opravljeno dobavo – to pravilo uporabiti za vse
transferje in ne sme omejiti uporabe tega določila samo na določene transakcije (npr. samo na prenos
sredstev za opravljanje dejavnosti, od katerih ima davčni zavezanec pravico do celotnega odbitka
DDV). To pomeni, da se določba 10. člena ZDDV-1 ne sme omejiti le na prenos sredstev oziroma
dejavnosti ali njihovih del, ki se bodo uporabljale za obdavčeno dejavnost. Kot prenos podjetja ali dela
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podjetja na drugega davčnega zavezanca iz 10. člena ZDDV-1 se šteje tudi prenos sredstev, od katerih
prevzemnik ne bi imel pravice do odbitka, če bi bil ta prenos obdavčen. Ko se torej prenaša
nepremičnina, s katero se opravljajo tako obdavčene kot oproščene dejavnosti, so izpolnjeni pogoji iz
10. člena ZDDV-1 in se šteje, da dobava blaga ni bila opravljena.
V praksi ima glavno težavo pri izvajanju te določbe predvsem davčni organ. Pojavlja se namreč
vprašanje, kako spremljati tovrstne transakcije, ki se ne štejejo kot dobave in o katerih zavezanci niso
dolžni poročati. To je pomembno predvsem zato, ker mora prevzemnik kot pravni naslednik
upoštevati tudi določbe v zvezi s popravki odbitka, v kolikor se spremenijo pogoji po prenosu
nepremičnine, oziroma pravni naslednik nepremičnino odtuji (glede na to, da je obdobje popravkov pri
nepremičninah 20 let).
V tovrstnih primerih lahko govorimo tudi o navideznih pravnih poslih.267 Če želita prodajalec in kupec
skleniti kupoprodajno pogodbo za nakup rabljene nepremičnine, je prodajalec dolžan ob prodaji
plačati davek na promet nepremičnin v višini dveh odstotkov od vrednosti nepremičnine v skladu z
ZDPN-2. Prodajalec se lahko plačilu davka izogne tako, da nepremičnino kot stvarni vložek vloži v
novoustanovljeno družbo z omejeno odgovornostjo in kupcu proda lastniški delež v tej družbi. Kupec
po nakupu družbo likvidira in postane lastnik nepremičnine. Ker nobena od posameznih transakcij
(prenos nepremičnine na družbo v okviru stvarnega vložka, prodaja poslovnega deleža v družbi in
prenos nepremičnine na družbenika po opravljeni likvidaciji) ni predmet davka na promet
nepremičnin, sta prodajalec in kupec lahko s tem dosegla nižjo obdavčitev, kot če bi prodajala zgolj
nepremičnino.268 Podobno lahko ugotovimo, če imamo dva davčna zavezanca, ki želita skleniti
kupoprodajno pogodbo za prodajo nepremičnine in sta oba zavezanca za DDV. Prenos nepremičnine
kot stvarni vložek v skladu z ZDDV-1 ni predmet obdavčitve, prav tako pa bi bil tudi prenos stare
nepremičnine oproščen plačila davka na promet nepremičnin. Na opisan način se lahko prodajalec
izogne plačilu davka tako, da kasneje kupcu proda lastniški delež in se ponovi zgoraj opisan scenarij.
Omenjena izognitev plačila davka pa ni mogoča, kadar se prodaja nepremičnina in ne gre za stvarni
vložek oziroma dokapitalizacijo družbe. Takrat se z vidika DDV opravi prenos po 10. členu ZDDV-1,
vendar je potrebno v skladu z določili ZDPN-2 plačati DPN.

3.8 Finančni najem nepremičnin

3.8.1 Splošno o finančnem najemu

Z vidika računovodskih standardov je v skladu s SRS 1 (2006) in MRS 17 finančni najem, najem, pri
katerem se pomembna tveganja in koristi, povezane z lastništvom nad najetim opredmetenim
osnovnim sredstvom, prenesejo na najemnika. Lastninska pravica lahko preide na najemnika, ali pa
tudi ne. Takega najema praviloma ni mogoče enostransko razveljaviti, najemodajalcu pa zagotavlja
povrnitev naložbe v najem in še dobiček.
Pri tem je potrebno ločiti med:
 finančnim najemom,
267
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poslovnim najemom.

Za kakšno obliko najema gre, je odvisno od vsebine posla, ne pa od oblike pogodbe.269
Dajanje blaga v najem za določeno obdobje se z vidika obračunavanja DDV lahko obravnava kot
dobava blaga (finančni najem) ali pa kot opravljena storitev (poslovni najem). Način obdavčitve je
odvisen od tega, ali je v pogodbi o najemu dogovorjeno, da se lastništvo nad blagom prenese
najkasneje ob izteku pogodbe. Kadar je v pogodbi o najemu blaga za določeno obdobje dogovorjen
prenos lastninske pravice na blagu najpozneje ob plačilu zadnjega obroka, gre za finančni najem.
Izročitev blaga v finančni najem se obravnava kot dobava blaga.
V primeru »sale and lease back« transakcij gre za povratni najem, ki predstavlja transakcijo, v kateri
lastnik (prodajalec – najemojemalec) sredstvo proda in nato nemudoma vzame celotno ali del sredstva
od novega lastnika (kupec – najemodajalec) nazaj v najem – v tem primeru govorimo o dveh posebnih
(in ločenih) transakcijah. Pri tovrstnih transakcijah ne pride do fizičnega prenosa sredstva. Prodajalec
prenese lastništvo na kupca na sredstvu, medtem pa kupec na prodajalca prenese pravico do uporabe
sredstva.
Transakciji dobave in povratnega najema na podlagi »sale and lease back« pogodbe se torej za namene
DDV obravnavata kot dve ločeni dobavi blaga (prodaja nepremičnine in finančni najem nepremičnine)
in ne kot transakcija financiranja.
Davčni zavezanci, ki »nabavijo« blago na podlagi pogodbe o finančnem najemu, v zvezi z odbitkom
DDV upoštevajo predpisana splošna pravila za odbitek DDV. Pri finančnem najemu nastane
obveznost obračuna DDV ob izročitvi blaga za celotno vrednost le-tega. Najemodajalec obračuna
DDV od osnove, ki vključuje vse, kar predstavlja najemojemalčevo plačilo.
Obravnava obresti je pri finančnem najemu lahko različna. Odvisna je od tega, ali se obresti vključijo
v davčno osnovo dobavljenega blaga, ali pa se obravnavajo kot samostojna storitev. Iz splošne določbe
izhaja, da se pri finančnem najemu – kadar se obresti ne obravnavajo kot samostojna storitev –
vključujejo v davčno osnovo dobavljenega blaga. Obresti v teh primerih povečujejo davčno osnovo za
obračun DDV od blaga, ki je dano v finančni najem in so torej tudi enako davčno obravnavane kot
blago, ki se daje v najem.270
Pod določenimi pogoji lahko najemodajalec obresti izvzame iz osnove za obračun DDV. Pravilnik
predpisuje, kdaj lahko najemodajalec obresti in druge storitve financiranja obravnava kot samostojno
finančno storitev. Najemodajalci v okviru finančnega najema opravijo vrsto različnih operacij
(odobritev financiranja, priprava zastavnega sporazuma, notarski stroški priprave zastavnega
sporazuma …) in zastavlja se vprašanje, katere aktivnosti so lahko oproščene plačila DDV.
Pri finančnem najemu so plačila DDV oproščene tiste operacije, ki jih lahko štejemo za pomožne
transakcije in se zato davčno obravnavajo enako kot obresti (glavna transakcija). Operacije, ki jih
zaračuna najemodajalec (npr. odobritev financiranja po pogodbi o finančnem najemu, priprava
zastavnega sporazuma, notarski stroški priprave zastavnega sporazuma), tako predstavljajo elemente
glavne transakcije, se pravi storitve kreditiranja oziroma pomožne transakcije, ki se davčno
obravnavajo enako kot storitev kreditiranja.271
269
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Pri finančnem najemu se izročitev blaga v najem obravnava kot dobava blaga, pri čemer je DDV
obračunan od celotne vrednosti na začetku najema ob izročitvi blaga. Če katera od strank prekine
pogodbo o finančnem najemu, najemojemalec vrne blago, ki je bilo dano v finančni najem. Ker je od
celotne vrednosti ob izročitvi blaga obračunan DDV, so zaradi vračila blaga izpolnjeni pogoji za
naknadni popravek obračunanega DDV.
Na koncu poglavja izpostavljamo problem, na katerega pogosto naletimo v praksi. Zanj je največkrat
krivo napačno tolmačenje, da je vsak finančni lizing dobava blaga272. Sodišče EU je v sodbi Eon Asset
Eon Aset Menidjmunt273 potrdilo, da lahko govorimo o finančnem lizingu kot o dobavi blaga, kadar je
to dogovorjeno v pogodbi. V kolikor takšnega dogovora ni, govorimo o pogodbah za nakup na obroke,
torej pogodbah, pri katerih se najprej sklene najemna pogodba z namenom, da se po prenehanju le-te
prenese tudi lastninska pravica, gre torej za opravljanje storitev. Tako je torej ključnega pomena, da se
po pogodbi o finančnem lizingu dogovori tudi prenos lastninske pravice ob koncu najemnega
razmerja.
3.8.2 Finančni najem nepremičnin

V nadaljevanju bom predstavila v strokovni javnosti zelo dolgo pričakovano sodbo Sodišča EU
zadevi C-209/14 274 z dne 2. julija 2015 in odločitev Vrhovnega sodišča v tej zadevi.275

Dejansko stanje zadeve
NLB d. d. (tožnik) in družba Domino sta sklenila pogodbi o finančnem lizingu nepremičnine za dobo
približno dveh let, nato sta prvotno sklenjeni pogodbi o namenskem kratkoročnem posojilu spremenila
v »sale and lease back« lizing, pri čimer je bil namen nakup nepremičnine. Pri tem je bil DDV
obračunan od celotne pogodbene vrednosti, ki je vključevala lizing obroke in visoko odkupno opcijo.
Družba Domino ni plačevala obrokov, zato ji je NLB d. d. (sicer že po zapadlosti vseh lizing obrokov)
odvzel predmet lizinga in ga za višjo kupnino prodal tretji osebi.
Družba Domino in NLB d. d. sta nato naredila dokončni obračun, pri čemer je NLB d. d. od prejete
kupnine od tretje osebe odštela DDV, obračunan pri nadaljnji prodaji tej osebi, od neto zneska pa še
zapadle neplačane obveznosti in vrednost za odkupno opcijo. Razliko med presežkom in temi odprtimi
obveznostmi je izplačala družbi Domino. NLB d. d. je na podlagi prejetega dobropisa popravljala
obračunani DDV v višini odkupne opcije, ki je predstavljala pretežen del pogodbene obveznosti, in
zahtevala vračilo presežka obračunanega DDV.

Odločilo je, da dobavitelj blaga ali storitev, ki stranki odobri odložitev plačila v zameno za plačilo obresti, opravi storitev
odobritve kredita, ki je oproščena na podlagi 135. člena Direktive o DDV. Kadar dobavitelj blaga ali storitev odobri stranki
odloženo plačilo v zameno za plačilo obresti samo do dobave blaga ali storitev, te obresti ne predstavljajo plačila za odobreni
kredit, ampak del plačila, prejetega za dobavo blaga ali storitve v smislu 73. člena Direktive o DDV. Ta v 73. členu določa, da
pri dobavah blaga in opravljanju storitev davčna osnova zajema vse, kar predstavlja plačilo, ki ga je prejel, ali ga bo prejel
dobavitelj ali izvajalec od pridobitelja, prejemnika ali tretje osebe za te dobave. Na podlagi 135. člena Direktive o DDV je
plačila DDV oproščeno dajanje kreditov in posredovanje v zvezi z njimi ter upravljanje kreditov s strani osebe, ki le-tega
odobri.
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Sporna vprašanja:
NLB d. d. je v postopku zatrjevala, da je s prevzemom posesti nad nepremičnino (ob vračilu
nepremičnine s strani družbe Domino) nastopila situacija vračila blaga po opravljeni dobavi v smislu
drugega odstavka 39. člena ZDDV-1 in prvega odstavka 90. člena Direktive o DDV. Sporno je bilo, ali
lahko (ob sicer izpolnjenih formalnih pogojih iz 39. člena ZDDV-1) popravi (zmanjša) znesek
obračunanega DDV za znesek odkupne opcije, oziroma ali se lahko davčna osnova ustrezno zmanjša.
Davčna organa in sodišče prve stopnje so menili, da tega ne more storiti.
Vrhovno sodišče je ocenilo, da so v zvezi s tem, kaj predstavlja znesek za odkupni opciji, ki ga je
družbi Domino plačala NLB d. d. tako, da je zaradi delnega neplačila obveznosti NLB d. d. odvzela
predmet lizinga nazaj v svojo posest, ga prodala tretji osebi in presežek kupnine iz te prodaje izplačala
družbi Domino – pri čemer je v dokončnem obračunu od presežka kupnine odštela tudi zneske
odkupnih opcij – mogoče tri razlage.
 Razlago, po kateri ni podlage za vračilo obračunanega izstopnega DDV NLB d. d., zastopajo
davčna organa in sodišče prve stopnje. Slednje je ugotovilo, da je bil predmet vrnjen šele po
zapadlosti vseh obrokov po lizing pogodbah in da odstop od pogodbe ni dokazan. Po mnenju
Vrhovnega sodišča lahko nastane dvom, ali je opisani način obračuna DDV v skladu z
načelom nevtralnosti.
 Razlago, po kateri je NLB d. d. navajala, da se transakcija namesto dobave blaga obravnava
kot plačilo za storitev najema oziroma uporabe nepremičnine (in kot tako za predmet DDV po
izbiri davčnih zavezancev). Tožnik je pri tem navajal, da je upravičen do vračila obračunanega
DDV, saj je najem nepremičnin transakcija, oproščena plačila DDV (razen če se stranki ne
dogovorita drugače).
 Naslednjo razlago je zagovarjal sodnik: glede na pogodbena določila šteje odškodnina za
odpoved pogodbe plačilo za odpravo škode, utrpljene zaradi neizpolnitve lizingojemalca, ki
nima neposredne zveze s kakršnokoli odplačno storitvijo, in kot taka ni predmet DDV. Iz
sodne prakse Sodišča Evropske unije izhaja, da je treba plačilo šteti kot plačilo za opravljeno
storitev, če obstaja neposredna zveza med opravljeno storitvijo in prejeto protivrednostjo, pri
čemer plačani zneski pomenijo ustrezno nadomestilo za individualno storitev, opravljeno v
okviru razmerja, v katerem se storitve opravljajo vzajemno. Predmet lizinga je bil vrnjen
lizingodajalcu, kar v smislu določb ZDDV-1 in 90. člena Direktive o DDV pomeni povratno
dobavo, oziroma „vračilo blaga po opravljeni dobavi", pri kateri je (ob izpolnitvi drugih
predpostavk iz 39. člena ZDDV-1) dopusten popravek obračunanega DDV v višini izdanih
dobropisov.
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Vrhovno sodišče je ocenilo, da gre pri navedenih vprašanjih za razlago členov 90, 2(1), 14, in 24(1)
Direktive o DDV, zato je v skladu s členom 267 Pogodbe o delovanju Evropske unije prekinilo
postopek pred nacionalnim sodiščem in postavilo vprašanja za predhodno odločanje:
1. Ali je možen popravek DDV-obveznosti skladno s členom 90 (1) DDV Direktive o DDV, če je bil
predmet lizinga odvzet po zapadlosti vseh obrokov?
2. Ali se plačilo po odkupnih opcijah šteje kot plačilo za dobavo blaga kot dobava storitev ali
odškodnina? Kako je potrebno to plačilo obravnavati?
3. Če bi štelo, da je plačilo odkupne opcije po odvzemu predmeta lizinga plačilo za dobavo blaga, ali
je v nasprotju z načelom nevtralnosti, da bi se od ponovne prodaje odvzetega predmeta lizinga
obračunal DDV? 276
Odločitev Sodišča EU
Sodišče EU je uvodoma pojasnilo, da je za namen Direktive o DDV treba šteti, da pojem »dobave
blaga« pokriva tudi pogodbe o finančnem lizingu nepremičnin, na podlagi katerih postane ob izteku
pogodbe lizingojemalec bodisi formalni lastnik bodisi »razpolaga z glavnimi upravičenji lastninske
pravice«, zlasti tako, da se nanj prenese večina prednosti in tveganj, povezanih s pravnim lastništvom
navedene nepremičnine, diskontirana vsota lizingških obrokov pa je enaka ali skoraj enaka tržni
vrednosti blaga.
Pri odgovoru na prvo vprašanje Sodišče EU navaja, da morajo v skladu s členom 90(1) Direktive o
DDV, ki se nanaša na preklic naročila, zavrnitev, celotno ali delno neplačilo ali znižanje cene po
dobavi, države članice zmanjšati davčno osnovo – znesek DDV, ki ga dolguje davčni zavezanec –
vsakič ko davčni zavezanec po transakciji ni prejel dela ali celotnega plačila. Ta določba je izraz
temeljnega načela Direktive o DDV, na podlagi katerega davčno osnovo tvori dejansko prejeto plačilo,
njegov korelat pa je, da davčna uprava iz naslova DDV ne more prejeti zneska, višjega od tistega, ki
ga je prejel davčni zavezanec.277
Davčne osnove davčnega zavezanca ni mogoče zmanjšati, če je ta v pogojih, določenih s pogodbo,
dejansko prejel celotno plačilo v zameno za storitev, ki jo je opravil, ali če prejemnik te storitve – ne
da bi bila pogodba razvezana ali razveljavljena – v razmerju do davčnega zavezanca ni več zavezan k
plačilu dogovorjene cene. Popravek davčne osnove je torej možen v primerih razveljavitve ali razveze
pogodb, v katerih so stranke znova postavljene v položaj pred sklenitvijo pogodbe, ali če druga
pogodbena stranka terjatve ne poravna, ali jo poravna le delno.
Člen 90(1) Direktive o DDV je potrebno razlagati tako, da davčnemu zavezancu ne dopušča zmanjšati
svoje davčne osnove, če je dejansko prejel celotno plačilo v zameno za storitev, ki jo je opravil, ali če
druga pogodbena stranka, ne da bi bila pogodba razvezana ali razveljavljena, ni več zavezana plačati
dogovorjene cene.
Sodišče EU je v odgovoru na prvo vprašanje odgovorilo, kdaj je v skladu z 90. členom ZDDV-1
možno zmanjšati obračunani DDV. Ni pa pojasnilo, kako naj Vrhovno sodišče postopa v konkretnem
primeru. Vrhovnemu sodišču je naložilo, da mora pravno okvalificirati transakcije, ki sta jih izvedli
družbi.
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Sodišče EU je drugo vprašanje Vrhovnega sodišča razumelo v smislu, ali je opravljeno transakcijo
potrebno obravnavati kot dobavo blaga ali opravljanje storitev. Sodišče EU se v odgovoru na to
vprašanje ni opredelilo, temveč je samo podalo merila za finančni oziroma poslovni lizing. Merili, po
katerih je potrebno presojati, ali v konkretnem primeru govorimo o finančnem najemu, sta prenos
lastništva ob izteku pogodbe (da lizingojemalec razpolaga z glavnimi upravičenji lastninske pravice
nad to nepremičnino, zlasti da se nanj prenese večina prednosti in tveganj, povezanih s pravnim
lastništvom navedene nepremičnine) in enakost diskontirane vsote obrokov tržni vrednosti. Tako se ni
opredelilo do same odkupne opcije in tega, kaj naj bi le-ta predstavljala. Opozorilo pa je, da je
Vrhovno sodišče dolžno samo opraviti pravne klasifikacije, potrebne za rešitev zadeve.
V zvezi s tem je moralo Vrhovno sodišče preveriti dejansko stanje, ki zadeva spor o glavni stvari,
zlasti določila dogovorov o »poslovnem sodelovanju« ter transakcije, opravljene na podlagi
dokončnega obračuna.
V tretjem vprašanju, ki se dejansko nanaša na razlago načela nevtralnosti, je Sodišče EU odgovorilo,
da načelo davčne nevtralnosti, ki je neločljiv element skupnega sistema DDV, nasprotuje temu, da
obdavčitev poslovnih dejavnosti davčnega zavezanca povzroči dvojno obdavčenje in je treba za
namene DDV vsako transakcijo običajno obravnavati kot ločeno in samostojno. Kljub temu je treba v
nekaterih okoliščinah več formalno ločenih transakcij, ki bi lahko bile opravljene ločeno in bi bile zato
ločeno predmet obdavčitve ali oprostitve, obravnavati kot enotno transakcijo, če transakcije niso
samostojne.278
Predložitveno sodišče mora preveriti, ali je treba transakcije iz postopka v glavni stvari – na eni strani
storitve, opravljene za družbo Domino, na drugi pa prodajo nepremičnin tretji družbi – šteti za »enotno
dobavo«. To velja zlasti, če sta dva oziroma več elementov ali dejanj, ki jih dobavi davčni zavezanec,
tako tesno povezani, da objektivno sestavljajo eno samo nedeljivo gospodarsko dobavo, katere
razdelitev bi bila umetna. Če se izkaže, da navedenih transakcij ni mogoče šteti za enotno dobavo,
načelo davčne nevtralnosti ne nasprotuje temu, da so (kar zadeva DDV) posebej obdavčene.
Odgovor je presenetljiv, saj se vprašanje neenotne obravnave več transakcij postavi le, kadar se
opravijo enemu samemu zavezancu in ne dvema različnima, kakor v tem primeru. Ne le to, omenjeni
transakciji si tudi časovno sledita in torej nista opravljeni sočasno, zato je govoriti o enotnosti še toliko
težje.279
Odločitev Vrhovnega sodišča z dne 7. 1. 2016
Uvodoma je Vrhovno sodišče presodilo naravo pogodb, sklenjenih med NLB d. d. in Družbo Domino.
Odločilo je, da sta bili med NLB d. d. in družbo Domino po vsebini sklenjeni pogodbi o finančnem
lizingu, njuna izpolnitev pa ustreza obdavčljivi dobavi blaga v smislu Direktive in ZDDV-1. Pri tem je
Vrhovno sodišče posebej poudarilo, da se ni opredelilo do vprašanja, ali je vsak finančni lizing treba
šteti za transakcijo dobave blaga v smislu ZDDV-1 in Direktive o DDV.
Evropska komisija je v obravnavani zadevi izrazila mnenje, da se v takšnih okoliščinah pogodba, s
katero prodajalec proda nepremičnino kupcu, da bi jo nato slednji s pogodbo o finančnem lizingu kot
lizingodajalec dal v najem istemu prodajalcu kot lizingojemalcu, šteje za transakcijo dajanja kreditov
in sklepanja garancij v smislu člena 135/1(b) in (c) Direktive o DDV. Ne glede na več različnih
278
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pogodb, gre po mnenju Evropske komisije za eno finančno transakcijo, ki sestoji iz dajanja kredita in
garancije, zaradi česar je oproščena plačila DDV.
Zaradi takšnega mnenja Evropske komisije se lahko hitro zgodi, da se bodo – odvisno od nadaljnjega
razvoja davčne in sodne prakse ter okoliščin posameznih primerov – transakcije prodaje in povratnega
nakupa (»sale and leaseback«) obravnavale kot transakcije dajanja kreditov, ki so oproščene DDV.
Sodišče se do vprašanja »sale and leaseback« v navedeni sodbi ni opredelilo.
Če bi Vrhovno sodišče v obravnavanem primeru sledilo mnenju Evropske komisije, bi imeli opravka z
oproščenimi transakcijami, kar bi v konkretnem primeru za NLB d. d. pomenilo, da v primeru družbe
Domino ne bi obračunala DDV, vendar pa bi na ta način tudi ne smela odbijati vstopnega DDV od
nabave nepremičnine, torej bi morala izvesti popravek celotnega odbitka za nazaj.
V skladu s tretjim odgovorom Sodišča EU, se je moralo Vrhovno sodišča opredeliti, ali se finančni
lizing nepremičnin med NLB d. d. in Družbo Domino na podlagi pogodb o finančnem lizingu in
prodaja teh nepremičnin tretji osebi B., ki ni stranka pogodb o finančnem lizingu, štejeta za ločeni
dobavi ali za »enotno dobavo« v smislu obdavčitve z DDV.
Vrhovno sodišče je v obravnavani zadevi menilo, da dejanji, ki ju je opravil davčni zavezanec, nista
bili tako tesno povezani, da bi objektivno sestavljali eno samo nedeljivo gospodarsko dobavo, katere
razdelitev bi bila umetna. Tako so po mnenju Vrhovnega sodišča vsi posli, ki sledijo odvzemu
predmeta lizinga zaradi kršitev določil pogodbe o finančnem lizingu, deležni samostojne DDV
obravnave.
Ključno vprašanje je, ali je lahko NLB d. d. zaradi dejstva, da ji je bil predmet lizinga zaradi kršitev
določb pogodb vrnjen, upravičena do popravka davčne osnove v višini odkupnih opcij, v skladu s
členom 90 Direktive o DDV oziroma 39. členom ZDDV-1.
NLB d. d. je DDV od pogodbene vrednosti nepremičnin obračunala dvakrat, in sicer ob sklenitvi
pogodb o finančnem lizingu z družbo Domino in nato od celotne pogodbene vrednosti pri prodaji istih
nepremičnin družbi B. Pri tem pa je NLB d. d. za navedene nepremičnine prejel le (eno) kupnino od
kupca B. Po mnenju Vrhovnega sodišča je DDV za dobavo istega predmeta s strani lizingodajalca kot
davčnega zavezanca dvema različnima osebama lahko obračunan dvakrat samo pod pogojem, da se
davčno-pravno prizna tudi vrnitev predmeta lizinga nazaj lizingodajalcu. Vrnitev predmeta lizinga
lizingodajalcu v obravnavanem primeru po mnenju Vrhovnega sodišča tako v smislu 39. člena
ZDDV-1 pomeni vračilo blaga. Za takšno davčno-pravno obravnavo transakcije za potrebe DDV ni
nujni pogoj, da bi bili pogodbi o finančnem lizingu odpovedani oziroma razdrti zaradi neuresničitve
običajnega in pričakovanega načina izpolnitve, ki je glede na dejansko stanje bil v prenosu lastninske
pravice na lizingojemalca na podlagi plačila dogovorjenih obrokov. V pogodbah o finančnem lizingu
je opredeljena možnost lizingodajalca, da ob kršitvi obveznosti s strani lizingojemalca (ponovno)
razpolaga s predmetom lizinga za namen njegove prodaje, pomeni, da ob uresničitvi te pogodbene
možnosti lizingodajalec (ponovno) razpolaga s predmetom lizinga kot lastnik tudi v davčnopravnem
smislu; kar tudi smiselno ustreza primerom »dobave blaga« v smislu 14. člena Direktive o DDV in
prvega odstavka 6. člena ZDDV-1. Zato je tudi navedeno vrnitev predmeta lizinga v razpolagalno
upravičenje NLB d. d. kot lizingodajalca treba šteti kot vračilo blaga za potrebe obračuna DDV.
Slednje pomeni, da je potrebno na zgoraj zastavljeno vprašanje odgovoriti pritrdilno.
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Prav tako je Vrhovno sodišče odločilo, da se sklenjena pogodba finančnega lizinga ne more
prekvalificirati v pogodbo o poslovnem najemu zgolj zato, ker lizingojemalec ni izpolnil vseh
pogodbenih obveznosti.
V obravnavani zadevi sta bili pogodbi o finančnem lizingu le delno izpolnjeni, zato je po mnenju
Vrhovnega sodišča pravilno, da se za obroke, ki jih je bil lizingojemalec dolžan plačati zaradi uporabe
nepremičnine, obračuna DDV. Tisto, kar po pogodbah predstavlja plačilo za odkupno opcijo, pa po
mnenju Vrhovnega sodišča predstavlja podlago za popravek davčne osnove. Pri tem Vrhovno sodišče
ponovno poudarja, da je obravnavani primer specifičen, saj so bile tudi vrednosti odkupnih opcij
opredeljene kot obroki lizing pogodbe, glede na potek časa pa bi lahko šteli, da so vsi obroki lizing
pogodbe tudi zapadli, torej vključno z obroki za odkupno opcijo. Vendar pa je treba glede na opisane
posebnosti pogodbe v obravnavani zadevi upoštevati tudi namen samih obrokov, saj so nekateri vezani
na uresničenje opcije s strani lizingojemalca glede odkupa predmeta lizinga, do česar pa v obravnavani
zadevi ni prišlo.
Po mnenju Vrhovnega sodišča tako znesek, ki predstavlja znesek za realizacijo odkupne opcije, ni
predmet obdavčitve z DDV. Glede na posebnosti sklenjene pogodbe pa je lahko stvar nadaljnje
presoje dejanskega stanja, ali sta zneska odkupne opcije in uporabnin, predvidena v obeh pogodbah
(glede na tržno vrednost nepremičnine) določena realno.280
Vrhovno sodišče je reviziji ugodilo in izpodbijano sodbo razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve
stopnje v novo sojenje. Sodišče prve stopnje bo moralo pri svoji presoji upoštevati stališča iz te
odločitve – predvsem, da je za potrebe DDV treba obravnavati pogodbi o finančnem lizingu med NLB
d. d. in Družbo Domino kot ločen pravni posel od prodaje predmeta finančnega lizinga kupcu B. Poleg
tega je potrebno z vidika pravilne uporabe Direktive o DDV in ZDDV-1 NLB d. d. omogočiti, da
popravi obračun DDV na podlagi vračila predmeta lizinga, ne da bi bil pogoj za to, da sta bili pogodbi
o finančnem lizingu odpovedani.
Pri tem bo moralo sodišče prve stopnje tudi ustrezno ugotoviti vrednost osnove za plačilo DDV ter
njen popravek v obračunu, ki sledi vračilu predmeta lizinga. Glede na citirano stališče Evropske
komisije pa Vrhovno sodišče opozarja, da se lahko v novem sojenju pojavi tudi potreba po ustrezni
ugotoviti dejanskega stanja ter ponovnem ovrednotenju povezav med pogodbami, sklenjenimi med
revidentom in družbo Domino v okviru razmerja prodaje in povratnega najema (»sale and leaseback«),
da bi se na podlagi svojih ugotovitev sodišče prve stopnje lahko opredelilo tudi do vprašanja, ali gre v
obravnavani zadevi pri takem pravnem razmerju za transakcije, ki so podvržene obdavčitvi z DDV ali
ne.
Vrhovno sodišče je na vprašanje, ali so izpolnjeni pogoji za znižanje davčne osnove, odgovorilo
pritrdilno, s čimer je zavezancu priznalo pravico do popravka oziroma znižanja davčne osnove.
Pomembno vprašanje je tudi določitev davčne osnove, kar pa je naloga sodišča prve stopnje.
Odločitev Vrhovnega sodišča glede odločitve, da odkupne opcije ne predstavljajo obdavčljive
transakcije blaga, se mi zdi sporna, saj je Vrhovno sodišče odločilo, da sklenjeni pogodbi o finančnem
lizingu po vsebini ustrezata obdavčljivi dobavi blaga v smislu Direktive o DDV in ZDDV-1. V skladu
z omenjenima zakonoma je pogodba finančnega lizinga kratkotrajna pogodba (le nekaj mesecev, pri
čemer so pogodbe o finančnem lizingu nepremičnin običajno sklenjene za več let) in v primerjavi z
obroki uporabnine predmet lizinga visoka vrednost odkupnih opcij. Tako govori o pogodbi, katere
predmet je po vsebini dobava blaga. Strinjam se z odločitvijo sodišča, da lahko zaradi delne izpolnitve
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pogodb o finančnem lizingu zavezanec za del, ki ni bi izpolnjen, zmanjša davčno osnovo, vendar ne iz
naslova, da odkupne opcije niso predmet DDV, ampak kot posledico neizpolnitve pogodb o finančnem
lizingu.
Trenutno je težko oceniti, ali se bo na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča dejansko spremenila praksa v
Sloveniji, torej ali bodo transakcije prodaje in povratnega najema nepremičnin obravanvane kot do
sedaj, kot dve ločeni dobavi blaga, ali pa bo odločitev povzročila spremembo in bomo tovrstne
transakcije obravnavali kot eno finančno transakcijo, ki sestoji iz dajanja kredita in garancije, zaradi
česar je oproščena plačila DDV. Vsekakor bo pa zanimivo videti, kako bo sodišče prve stopnje
določilo vrednost osnove za plačilo DDV ter njen popravek v obračunu.
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4 STORITVE, POVEZANE Z NEPREMIČNINAMI KOT PREDMET
OBDAVČITVE Z DDV
Za pravilno obdavčitev storitev, povezanih z nepremičninami, moramo v prvi vrsti najprej opredeliti
tiste storitve, ki so dovolj neposredno povezane z nepremičninami. V skladu z Direktivo o DDV in
ZDDV-1 so obdavčene tam, kjer nepremičnina leži. Ker sem v drugem poglavju v skladu z Izvedbeno
uredbo zelo natančno opredelila pojem nepremičnin in storitev, povezanih z njimi, se bom v tem
poglavju osredotočila
na posamezne skupine storitev.

4.1 Splošno o storitvah
Če želimo opredeliti pojem storitev, si moramo pomagati z definicijo, ki pravi, da dobava blaga
pomeni prenos pravice do razpolaganja s premoženjem v stvareh kot lastnik.281 Opravljanje storitev pa
pomeni vsako transakcijo, ki ni dobava blaga.282 Gre torej za negativno opredelitev definicije dobav
storitev v sistemu DDV: vse, kar ni dobava blaga in predstavlja prenos gospodarskih koristi na
drugega, pomeni opravljanje storitev.
Za opravljanje oziroma dobavo storitev se štejejo tudi:
a)
odstop premoženjskih pravic,
b)
obveznost opustitve oziroma dopustitve dejanja ali stanja,
c)
opravljanje storitev na podlagi zakona ali odločbe državnega organa.283
Za opravljanje storitev za plačilo se šteje tudi opravljanje le-teh za neposlovne namene.284 Obdavčene
so opravljene storitve za zasebno rabo oziroma neposlovne namene, torej vse tiste, ki ne sodijo v okvir
opravljanja dejavnosti.
Države članice lahko obravnavajo kot opravljanje storitev za plačilo – po posvetovanju z Odborom za
DDV za preprečitev izkrivljanja konkurence – storitev, ki jo opravi davčni zavezanec za namene
svojega podjetja, če za takšno storitev (če bi jo opravil drug davčni zavezanec) ne bi bila priznana
pravica do celotnega odbitka DDV.285 Ta določba v slovensko zakonodajo ni bila vnesena.
V sistemu DDV je potrebno razlikovati med storitvami v »ekonomskem » smislu in storitvami, ki so
tako obravnavane le v pravnem pomenu. Za potrebe sistema DDV so pomembne samo tiste v
»ekonomskem« smislu, saj lahko zaradi teh, fizična oseba, ki ni davčni zavezanec, ob določenih
pogojih, postane davčni zavezanec.286
Kadar davčni zavezanec opravlja storitve v svojem imenu in za račun drugih, se šteje, da prejme in
opravi storitve sam.287 To pomeni, da od vsake storitve, ki jo opravi v svojem imenu in za račun druge
osebe, obračuna davek od celotne vrednosti storitve in ne le od plačila.
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Za obdavčitev storitev z DDV mora biti storitev opravljena:
 s strani davčnega zavezanca,
 v okviru dejavnosti davčnega zavezanca, ne glede na njen namen ali rezultat,
 neodvisno,
 na ozemlju določene države,
 za plačilo,
 za določenega ali določljivega prejemnika.288

4.2 Storitve, povezane z nepremičninami
Kaj pravzaprav razumeti pod pojmom storitve v zvezi z nepremičninami, se iz Direktive o DDV ne da
razbrati. Obstajajo različne razlage, kako široko je potrebno zajeti storitve, za katere se uporablja
pravilo kraja obdavčitve po legi nepremičnine. Nekaterim se zdi, da je lega nepremičnine navezna
okoliščina, ki jo je potrebno uporabljati čim širše. Ob tem pozabljajo, da obstaja – glede na to, da
obveznosti obračuna praviloma nima prejemnik storitve – velika verjetnost neobdavčitve, če
nepremičnina leži v državi, ki ni država sedeža dobavitelja storitve, saj države pogosto ne izvedo za
storitve, ki so bile opravljene na območju njihove pristojnosti.289
V Veliki Britaniji se za storitve, povezane z nepremičninami, šteje kraj opravljene storitve oziroma
kraj nahajanja nepremičnine, neodvisno od tega, od kod sta dobavitelj in kupec storitve. Za storitve,
povezane z nepremičninami, se štejejo naslednje storitve: najem (hotelskih sob, parkirišč, športnih
objektov, kegljišč in razstavnih sejemskih površin), privez ladje, popravilo in vzdrževanje zelenih
površin, storitve, neposredno povezane s prenosom nepremičnin, cenitve nepremičnin, storitve
odvetnikov v zvezi z nepremičninami ter storitve upravnikov ali posrednikov pri prodaji ali nakupu.
Skupna točka vsem naštetim storitvam je neposredna povezanost s točno določeno nepremičnino. Če
ta pogoj ni izpolnjen, storitev ne sodi med storitve, povezane z nepremičnino.290 Podobno je storitve,
povezane z nepremičninami, opredelila tudi Slovenija.291
Nova pravila Izvedbene uredbe glede določanja pojma nepremičnin in primerov storitev, povezanih z
njimi, so jasnejša. V obeh primerih gre za širitev obeh pojmov. Omenjena uredba vstopi v veljavo šele
1. januarja 2017, zato se nam upravičeno zastavlja vprašanje, kako do takrat postopati pri posameznih
storitvah, ki jih po sedanjih pravilih obravnavamo kot storitve v skladu s 30.d členom ZDDV-1.292 Pri
tem imamo v mislih predvsem storitve odvetnikov in notarjev, ki izvajajo različne storitve pri prodaji
po naročilu fizičnih oseb, posredovanja osebja, dajanja gradbenih strojev v najem ipd. Ker Izvedbena
uredba v tem delu še ni vstopila v veljavo, najbrž ni nič narobe, če zavezanci postopajo po sedaj
veljavnih pravilih. Ali lahko postopajo že po novih, ki še niso stopila v veljavo, pa bo moralo pojasniti
Ministrstvo za finance.
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Kot sem že zapisala,293 je pravilo, določeno v skladu s 47. členom Direktive o DDV, posebno pravilo
in ne izjema od splošnih pravil iz členov 44 in 45 Direktive o DDV. V ZDDV-1 je to 27. člen, ki se
uporabi vedno, kadar so storitve dovolj neposredno povezane z nepremičnino. Zakon sicer primeroma
navaja, katere storitve so storitve, povezane z nepremičninami. Kadar se znajdemo v dilemi, pa je
potrebno presojati vsako posebej, predvsem po kriteriju tesne povezanosti s predmetno nepremičnino.
Iz Direktive o DDV se omejitve tesne povezananosti ne da izpeljati. Pojem tesne povezananosti
najdemo kot besedno zvezo pri oprostitvah, v 47. členu Direktive o DDV pa tega pogoja ni, zato iz
tega izhaja, da je zakonodajalec zahtevo tesne povezanosti namenoma izvzel.294 Vendar pa, glede na
to, da iz Direktive o DDV na drugih mestih izhaja pogoj neposredne povezanosti295 ter glede na
dejstvo, da tudi iz prakse Sodišča EU izhaja, da mora storitev biti dovolj neposredno povezana z
nepremičnino, da jo lahko opredelimo kot tako, nam opredelitev povezanosti storitev z nepremičnino
ne bi smela povzročati težav, pomembno je, da je ta povezanost zadostna.
Storitve, neposredno povezane z nepremičninami, so:
 najem oziroma zakup nepremičnin (vključno z lizingom),
 nastanitev v hotelih ali podobnih nastanitvenih obratih, vključno z nastanitvijo v počitniških
domovih, počitniških kampih ali na prostorih, namenjenih kampiranju,
 dajanje garaž in drugih površin v najem za parkiranje,
 najem sefov,
 cenitev nepremičnin,
 storitve, opravljene na sami nepremičnini, npr. pripravljalna dela v gradbeništvu, storitve
arhitektov, geodetov in pooblaščenih nadzornikov ter druge storitve, neposredno povezane s
točno določeno nepremičnino.296
V primeru najemov, zakupov ter nastanitev v hotelih in drugih nastanitvenih obratih gre za prenos
pravic do uporabe. Temeljna značilnost dajanja nepremičnin v najem je, da se zadevni osebi za
določen čas proti plačilu prizna pravica, da ima nepremičnino v posesti tako, kot bi bila njen lastnik, s
čimer lahko iz te pravice izključi vsako drugo osebo. Nastanitev v hotelih ali podobnih nastanitvenih
obratih pomeni nastanitev v »sektorjih s podobno funkcijo kot počitniški tabori ali prostori, urejeni za
uporabo kot prostori za taborjenje«. To pomeni, da vrsta ali kraj nastanitve nista pomembna za
opredelitev storitve. Pomembno merilo je, ali se nepremičnina uporablja za nastanitvene namene ali
ne. Med storitve, povezane z nepremičninami, sodijo tudi pravne storitve, povezane s prenosom
lastninske pravice na nepremičninah ter ustanovitvijo ali prenosom nekaterih pravic na le-teh – npr.
notarska dejavnost ali pravne storitve, povezane s pripravo pogodbe za prodajo ali nakup nepremičnin
ipd. Pravne storitve, povezane s financiranjem nakupa nepremičnine, niti naložbenega svetovanja ne
štejejo med storitve, povezane z nepremičninami, saj niso neposredno namenjene prenosu lastninske
pravice na nepremičninah.

4.2.1 Kraj obdavčitve storitev, povezanih z nepremičninami

Storitve, povezane z nepremičninami, so obdavčene v kraju, kjer le-te ležijo. Pri tem ni pomembno,
kdo je dobavitelj in od kod prihaja, niti kdo je kupec in od kod prihaja. Pomembni sta le lokacija
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nepremičnine in opredelitev storitev, opravljenih neposredno, kot storitve, povezane z
nepremičnino.297 To za zavezance, ki opravljajo storitve, povezane z nepremičninami, v drugih
državah članicah (ne v državi, v kateri so registrirani za DDV), velikokrat pomeni dodatno
administrativno breme v povezavi z obvezno registracijo in poročanjem v državi, kjer nepremičnina
leži.

4.2.2 Davčna stopnja

Z nižjo stopnjo so obdavčene naslednje storitve, povezane z nepremičninami:
 gradnja, obnova in popravilo stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov ter delov teh
objektov, če so namenjeni za trajno bivanje in so del socialne politike,
 obnova in popravila zasebnih stanovanj (ta niso del socialne politike – razen materialov, ki so
bistveni del vrednosti dobave).298
Če v vrednosti obnove in popravil stanovanjskih objektov ali njim pripadajočih delov, ki niso del
socialne politike, vrednost dobavljenih materialov presega 50 % celotne vrednosti opravljene
storitve brez DDV, se v skladu s tretjim odstavkom 54.a člena Pravilnika šteje, da gre za dobavo
blaga in ne za opravljanje storitev obnove in popravil. Tudi kadar gre za dobavo in gradnjo teh
objektov, se uporabi splošna stopnja.
Kadar imamo opravka z opravljanjem storitev obnove in popravil stanovanjskih objektov ali njim
pripadajočih delov, ki niso del socialne politike in so zaračunani neposredno investitorju, se lahko
uporabi nižja davčna stopnja, vendar ne tudi od dobave in gradnje teh objektov. Kot storitve obnove in
popravil iz prejšnjega odstavka se obravnavajo storitve, uvrščene pod točko F – GRADBENIŠTVO –
Standardne klasifikacije dejavnosti.
Tako se od storitev obnove in popravil vseh stanovanj obračunava DDV po nižji davčni stopnji, če
so izpolnjeni naslednji pogoji:
 storitve so zaračunane neposredno investitorju,
 gre za storitve, uvrščene pod šifro F (Gradbeništvo) Standardne klasifikacije dejavnosti,
 pri stanovanjih, ki niso del socialne politike, je pomembno, da:
o ne gre za storitve novogradnje,
o vrednost dobavljenih materialov ne presega 50 % celotne vrednosti opravljene
storitve brez DDV.
Znižana stopnja se tako uporablja za obnove in popravila zasebnih stanovanj, če:
 se materiala sploh ne uporablja,
 materiala ne dobavi izvajalec storitve,
 vrednost materiala pri obnovah in popravilih zasebnih stanovanj ne preseže 50 % celotne
vrednosti.
Z vidika nadzora je ta opredelitev liberalna, saj se lahko v praksi kaj hitro zgodi, da se bo zaradi
doseganja davčne ugodnosti vrednost materiala prevalila v vrednost storitve.
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Države članice pri obdavčitvi gradnje, obnove in popravil nepremičnin kot storitev, povezanih z
nepremičninami, uporabljajo različne davčne stopnje. V Avstriji je za gradnjo, obnovo in popravilo
socialnih stanovanj določena splošna stopnja – 20 %, enako velja tudi za gradbena dela na vseh ostalih
objektih299. Danska vse navedene storitve obdavčuje s splošno stopnjo – 25 %. V Belgiji se za tovrstne
storitve uporabljajo kar tri različne stopnje, in sicer za gradnjo, obnovo in popravilo socialnih
stanovanj nižja stopnja (12 %), ob določenih pogojih velja še znižana (6 %), za gradbena dela na vseh
ostalih zgradbah pa splošna stopnja (21 %). Češka za vse storitve uporablja nižjo davčno stopnjo,
15 %. Italija ima za gradnjo ali nakup prve hiše ali stanovanja predpisano stopnjo 4 %, ki je nižja od
najnižje predpisane po Direktivi o DDV. Izjava, da gre za prvo hišo, je obvezujoča za lastnika oziroma
naročnika del in jo mora izročiti izvajalcu. Za gradnjo drugih stanovanjskih zgradb in vsa popravila pa
velja 10-odstotna stopnja obdavčenja.
Kot smo že ugotovili pri stopnji obdavčitve dobav nepremičnin, smo pri obdavčitvi storitev, povezanih
z nepremičninami, priča še bolj neenotni obdavčitvi – različne stopnje držav članic in različni pogoji,
kdaj se uporablja katera stopnja.

4.3 Sestavljene dobave storitev
V skladu s sodno prakso je transakcijo za DDV, ki je sestavljena iz več elementov, torej iz sklopa
storitev ali dobave blaga in opravljanja storitev, mogoče obravnavati kot enotno transakcijo v različnih
primerih.
Vsaka odplačna dobava, ki jo opravi davčni zavezanec, je predmet obdavčitve z DDV in enotna
transakcija. Načelo enotnosti od tega principa odstopa v dveh primerih, in sicer:



kadar je več medsebojno enakovrednih elementov tako povezanih, da pri normalnem
opazovanju predstavljajo celoto,
kadar je več dobav v medsebojnem razmerju glavne in stranskih transakcij. 300

Načelo enotnosti v Direktivi o DDV ni posebej določeno, prav tako tudi ne v ZDDV-1.
V načelu se vsako dobavo blaga in storitev obravnava posebej. Na splošno lahko rečemo, da je enotna
dobava storitev sestavljena iz glavne ter ene ali več postranskih, pomožnih storitev. Pravzaprav enotna
dobava storitev predstavlja neke vrste izjemo od splošnega pravila v sistemu DDV, saj je potrebno
vsako dobavo obravnavati samostojno in ločeno. Dobav, ki so po svoji naravi sicer sestavljene iz več
dobav, vendar iz gospodarskega vidika obsegajo le eno, ne smemo umetno ločiti.
O enotni dobavi govorimo, kadar:
 je potrebno vsako dobavo načeloma obravnavati posamezno in ločeno od drugih,
 posamezne transakcije, ki sestavljajo dobavo, niso samostojne, ali pa so tako povezane, da
sestavljajo nedeljivo celoto, katere delitev bi bila umetna,
 dobav ne smemo enotno deliti,
 enotne dobave vključujejo glavno in pomožno dobavo, lahko pa tudi dve ali več enakovrednih
dobav,
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pomožne dobave za zavezanca same po sebi niso cilj, ampak sredstvo za boljše užitje glavne
dobave,
je treba vsakokrat vnaprej ugotoviti značilnosti dobave in pri tem upoštevati vse okoliščine,
je treba presojo opraviti z vidika povprečnega potrošnika. 301

Zelo pomembno vprašanje je, kdaj posamezne storitve obravnavati kot enotno storitev. Pomembno je
predvsem z vidika pojavljanja tovrstnih težav na vseh gospodarskih področjih, tudi pri opravljanju
storitev, povezanih z nepremičninami. Poleg tega je od opredelitve storitve odvisno tudi, kako je le-ta
obdavčena. Navkljub opredelitvi posamezne storitve kot enotne, pa v praksi prihaja velikokrat do
različne obravnave. Najem pisarniških prostorov in opreme v njem, se lahko obravanva kot enotna
storitev najema nepremičnine, poslovnih prostorov, ali pa se deli na najem poslovnih prostorov in
najem opreme, ki zahteva različno davčno obravnavo.302
Sodišče EU je v zadevi C-111/05 303 odločalo, kako šteti dobavo in položitev podmorskega kabla iz
optičnih vlaken med Švedsko in drugo državo članico, ki sta med seboj ločeni z mednarodnimi vodami
– kot enotno dobavo blaga, dve ločeni transakciji ali kot storitev, povezano z nepremičnino. Kabli so
bili nameščeni in zakopani na celinskem ozemlju Švedske, nato pa meter za metrom položeni na
morsko dno. Najprej so bili napeljani na morskem območju Švedske, tj. v notranjih morskih vodah in
teritorialnem morju te države članice, nato pa v mednarodnih vodah. Nato so bili položeni v
teritorialnem morju in notranjih morskih vodah druge države članice ter nazadnje zakopani na njenem
celinskem ozemlju. Ocenjena vrednost dobave kabla in storitev njegovega polaganja je bila v razmerju
85:15 v korist materialnih stroškov. Lastninska pravica je na kupca prešla po položitvi kabla in
opravljenih preizkusih. Za opredelitev zadevne transakcije je Sodišče EU najprej opravilo primerjalno
presojo pomena dobave blaga in opravljanja storitev v tej transakciji. Ugotovilo je, da je to enotna
dobava, ker gre za odsvojitev položenega in tehnično uporabnega kabla šele po napeljavi in
poskusnem zagonu. Za transakcijo v obravnavanem postopku so potrebni vsi deli, ki jo sestavljajo, saj
so tesno povezani med seboj. Za položitev kabla je bila potrebna izvedba zapletenih tehničnih
postopkov, uporaba posebne opreme in strokovnega znanja, zato je bila storitev neločljivo povezana s
samo dobavo. Položitev kabla ni bila le pomožni del dobave, vendar se je bilo treba vseeno odločiti,
katera dobava je glavna, dobava kabla ali njegova položitev. Sodišče EU je na koncu odločilo – glede
na to, da je bila vrednost kabla večja od vrednosti storitev njegovega polaganja – da ne gre za običajno
dobavo blaga znotraj EU, ampak za dobavo blaga z montažo. Opozorili so tudi, da je vrednost
posameznih dobav, združenih v enotno dobavo, le eden od kriterijev za odločitev o tem, katera dobava
je glavna, prevladujoča in katera je postranska.
Tudi v sodbi Donnelley304 iz Poljske je Sodišče EU v primeru skladiščenja in opravljanja različnih
drugih storitev, kot so prevzem blaga v skladišču, njegovo spravljanje na ustrezne skladiščne regale,
shranjevanje za stranko, odprema, razkladanje in nakladanje ter – za nekatere stranke – prepakiranje
materialov, odločilo, da se storitev skladiščenja šteje za glavno storitev, vse ostale naštete storitve pa
za pomožne, saj nimajo lastnega namena, ampak le omogočajo uporabo glavne storitve pod boljšimi
pogoji. Le enotno opravljena storitev skladiščenja, ki zajema prevzem blaga v skladišču, njegovo
spravljanje na ustrezne skladiščne regale, shranjevanje, pakiranje, odprema, razkladanje in nakladanje,
ne spada na področje uporabe tega člena, razen če skladiščenje predstavlja glavno storitev enotne
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transakcije in je njenim prejemnikom dodeljena pravica do uporabe celotne, izrecno določene
nepremičnine ali njenega dela.
V sodbi Sodišča EU v zadevi C-572/07 305 je najemodajalka poleg najemnine najemnikom zaračunala
še čiščenje skupnih prostorov in to prikazala na skupnem računu kot ločeni postavki. Oboje je štela za
eno storitev, oproščeno DDV. Sodišče EU je v tej sodbi ponovilo značilnosti enotne dobave in
poudarilo opredelitev oproščenega najema. Storitev čiščenja skupnih prostorov nepremičnine, čeprav
spremlja uporabo najete zgradbe, ne spada v okvir oproščenega najema. To storitev je mogoče opraviti
na različne načine. Lahko jo opravi tretja oseba in jo zaračuna neposredno najemniku, ali pa
najemodajalec najame čistilni servis, oziroma zaposli osebo za čiščenje. Tako se dajanje nepremičnine
v najem in s tem povezana storitev čiščenja skupnih prostorov štejeta kot dve samostojni storitvi.

4.4 Najem, zakup in uporaba nepremičnin
4.4.1 Najem in zakup nepremičnin

Najem oziroma zakup nepremičnin (vključno z lizingom) – razen nastanitev v hotelih ali podobnih
nastanitvenih zmogljivostih, vključno z nastanitvijo v počitniških domovih, kampih ali na prostorih,
namenjenih kampiranju; dajanja v najem garaž in površin za parkiranje vozil; dajanja v najem trajno
instalirane opreme in strojev ter najema sefov – se šteje za oproščen promet.306 Oprostitev, ki se
navezuje na dajanje v najem komercialnih nepremičnih (torej nepremičnin, ki se uporabljajo v
poslovne namene in ne gre za stanovanjski namen), krši sistem delovanja DDV, v smislu, da ne pride
do odbitka vstopnega davka v verigi proizvodnje in distribucije. Zaradi tega imajo države članice
možnost (pravico), da se omogoči vpletenim stankam obdavčitev s pravico do odbitka.30773. člen
Pravilnika pojasnjuje, kaj se šteje za najem oziroma zakup nepremičnin. Vključuje tudi dajanje
nepremičnin v podnajem. Temeljna značilnost pogodbe o najemu oziroma zakupu nepremičnin
(vključno s podnajemom) je, da je najemniku oziroma zakupniku za dogovorjeno obdobje (za plačilo)
dana pravica neovirano zasedati točno določeno nepremičnino ali njen del (kot bi bil njen lastnik) in je
iz te pravice izključena vsaka druga oseba.
Storitve in dobave blaga v zvezi z najemom oziroma zakupom nepremičnin (npr. dobava vode,
električne energije, plina, energije za ogrevanje, odvoz smeti) so – če jih najemodajalec ali upravnik
stavbe le prerazdeli najemnikom oziroma lastnikom stavb – neobdavčljive. Če je vrednost storitev in
blaga iz prejšnjega stavka vključena v najemnino, so te storitve in blago oproščene plačila DDV.
Dajanje nepremičnine v zakup ali najem pomeni, da se sopogodbeniku da pravica, da za dogovorjeni
čas in proti plačilu uporabi nepremičnino kot njen lastnik in od uživanja te pravice izključi vse druge
osebe.308 Ta opredelitev zajema ključne elemente dajanja nepremičnine v zakup ali najem.
Obdavčitve najema nepremičnin za stanovanjske namene v EU, je enotno urejeno v skoraj vseh
državah članicah, razen v Avstriji, ki se je odločila, da bo najem stanovanj obdavčila in jih tako
izvzela iz oprostitev.309
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Družba Field Fisher Waterhouse310 je sklenila pogodbo za najem nepremičnine za plačilo najemnine
treh vrst. Prva najemnina ustreza znesku za uporabo prostorov, druga je delež družbe FFW pri stroških
za zavarovanje nepremičnine, tretja pa se nanaša na storitve, ki jih je po tej pogodbi zavezan opraviti
najemodajalec. Tretja vrsta najemnine so stroški za opravljene storitve (v nadaljevanju stroški
vzdrževanja), ki med drugim vključujejo oskrbo z vodo, ogrevanje celotne stavbe, popravila
infrastrukture in naprav stavbe (med drugim dvigala), čiščenje skupnih prostorov in storitev varovanje
objekta. V najemni pogodbi je določeno, da jo lahko najemodajalec odpove, če najemnica ne plača
vseh treh vrst najemnin.
Sodišče EU je odločalo o vprašanju, ali dajanje nepremičnin v najem in storitve, povezane s tem,
obravnavati kot eno storitev, ki je v celoti oproščena DDV, ali kot več samostojnih storitev, ki se glede
obdavčitve z DDV obravnavajo ločeno. Sodišče EU je poudarilo, da je vsebina najemne pogodbe
pomemben dejavnik za presojanje vrste storitev. V konkretnem primeru kaže, da gospodarski razlog za
njeno sklenitev ni le pravica, da se zasedejo prostori, ampak tudi to, da najemnik prejme vse storitve,
kar napotuje k enotni storitvi. V prid enotni dobavi govori tudi možnost prekinitve najemne pogodbe,
če najemnik ne plača obravnavanih storitev. Sodišče EU je posebej poudarilo, da zgolj dejstvo, da so
storitve vključene v najemno pogodbo, ni odločilno pri opredelitvi o tem, ali gre za enotno storitev.
Prav tako ni odločilno dejstvo, da obravnavane storitve lahko opravi tretja oseba. V obravnavanem
primeru je naloga predložitvenega sodišča, da ugotovi, ali so – glede na sestavine razlage, ki jih je
podalo Sodišče EU in ob upoštevanju vseh okoliščin te zadeve – obravnavane storitve toliko
medsebojno povezane, da jih je treba šteti za enotno storitev dajanja nepremičnine v najem, torej kot
oproščeno storitev.
V slovenski zakonodaji je to urejeno s Pravilnikom, ki v teh primerih določa, da so – če je vrednost
storitev in blaga vključena v najemnino – te storitve in blago oproščene plačila DDV. V primeru, da so
dobave blaga in storitev zaračunane ločeno, se obravnavajo kot samostojne transakcije, torej kot
obdavčljiv promet.
Tudi plavajoča naprava (Sodišče EU jo je opredelilo kot nepremičnino, kar je tudi osnovni pogoj, da
se jo lahko najame kot nepremičnino), ki jo najemnik daje v najem kot restavracijo, je oproščena
storitev.311
Iz sodne prakse Sodišča EU izhaja tudi, da se podelitev pravice do ribolova ne šteje za dajanje
nepremičnine v najem oziroma zakup.312 Predložitveno sodišče je Sodišču EU postavilo vprašanje, ali
je treba oprostitve iz 13. člena Šeste Direktive razlagati tako, da »zakup in dajanje v najem
nepremičnin« pomeni tudi to, da lastnik vodnih površin in imetnik pravice do ribolova na vodni
površini, ki spada pod javno dobro, s sklenitvijo zakupne pogodbe za obdobje desetih let proti plačilu
podelita pravico do ribolova na teh vodnih površinah.
Zaradi neobstoja opredelitve pojma »zakup« in »dajanje nepremičnin v najem« v DDV-zakonodaji
EU, je Sodišče EU dajanje nepremičnin v najem opredelilo kot pravico, ki jo lastnik nepremičnine da
najemniku v zameno za plačilo za dogovorjeni čas – ta uporablja nepremičnino in od njene uporabe
izključi vse tretje osebe. Na podlagi ustaljene sodne prakse se izrazi, ki so bili uporabljeni za opis
oprostitev, razlagajo ozko – glede na to, da te oprostitve pomenijo izjeme od splošnega načela, na
podlagi katerega se DDV plačuje za vsako storitev, ki jo davčni zavezanec opravi za plačilo.

310

Zadeva C-392/11, Field Fisher Waterhouse LLP proti Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,
ECLI:EU:C:2012:597, točka 25.
311
Susanne Leichenich proti Ansbertu Peffekovenu in Ingu Horeisu.
312
Zadeva C-451/06, Gabriele Walderdorff proti Finanzamt Waldviertel, ECLI:EU:C:2007:761, točka 17.

95

Zavezanka je z ribiškim društvom proti plačilu sklenila desetletno pogodbo o dodelitvi pravice do
ribolova na več vodnih površinah. Sodišče EU je že odločilo, da je lahko površina, ki je popolnoma ali
delno preplavljena, opredeljena kot nepremičnina in tako predmet dajanja v najem ali zakupa.313 V tem
primeru se z zakupom ali dajanjem nepremičnine v najem podeli pravica do uporabe navedene
nepremičnine in ribolova proti plačilu v obliki zakupne pogodbe, sklenjene za dobo deset let med
lastnikom zemljišča, na katerem so vodne površine, in imetnikom pravice do ribolova na vodni
površini, ki je na javno dobrem. Ta transakcija ne pomeni niti zakupa niti dajanja nepremičnine v
najem, saj ne podeljuje pravice do uporabe zadevne nepremičnine in izključitve vseh drugih oseb od te
pravice.
Tudi v primeru Rudi Heger je Sodišče EU presojalo o pridobitvi pravice do ribarjenja v obliki
odplačnega prenosa ribolovnih dovoljenj na določenem ribolovnem območju, vendar je presojalo o
tem, ali so te pravice povezane z nepremičninami in jih kot takšne lahko opredelimo kot storitve,
povezane z njimi. Slednje v sodbi Walderdorff sploh ni sporno.
Za storitve najema se šteje tudi dajanje privezov, namenjenih privezovanju plovil v vodi, in prostorov
za skladiščenje teh plovil na kopnem na območju pristanišča.314

4.4.2 Uporaba nepremičnin

Če storitev nima značilnosti najema oziroma zakupa nepremičnin, je pa povezana z uporabo oziroma
koriščenjem nepremičnine, pri čemer to predstavlja njen postranski oziroma spremljajoči del (npr.
uporaba športnih objektov, rezervacija mize v restavraciji, postavitev prodajnega avtomata znotraj
nepremičnine, uporaba stranišča ...), je obdavčitev le-te odvisna od vsebine storitve.315
Postavlja se vprašanje, kako ločiti najem od uporabe nepremičnin, saj najem predstavlja oproščeno
dejavnost, uporaba objekta pa je obdavčljiva dejavnost. Pravilnik sicer primeroma navaja, kaj se šteje
za uporabo nepremičnin, vendar je potrebno v vsakem posameznem primeru presojati po kriterijih
glede na okoliščine primera. Kadar konkretne storitve ne moremo opredeliti kot najem, lahko
govorimo o uporabi. Kot kriteriji za najem se uporabljajo v nadaljevanju navedeni kriteriji, čeprav je
ločnica velikokrat zelo nejasna.316
1) Transakcija najema nepremičnine običajno zajema relativno pasivno dejavnost, povezano le s
potekom časa, in ne vsebuje znatne dodane vrednosti. Da bi tako transakcijo lahko ločevali od
drugih dejavnosti, je pomembno merilo trajanje najema:
Trajanje najema sicer ni odločujoči element, na podlagi katerega bi bilo pogodbo o najemu
nepremičnine mogoče opredeliti v smislu prava Unije, čeprav lahko kratko trajanje nastanitve pomeni
ustrezno merilo za ločevanje med npr. nastanitvijo v hotelu in najemom stanovanja.
2) Plačilo najemodajalcu, ki je strogo povezano z dejstvom, koliko časa najemnik stvar
uporablja, bolje izraža pasivnost transakcije najema:
Vendar pa na podlagi tega ni mogoče sklepati, da bi bila pri plačilu, ki upošteva tudi druge elemente,
izključena opredelitev »dajanje v najem nepremičnin« v smislu Direktive o DDV, zlasti kadar so drugi
313
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upoštevani elementi glede na del plačila, vezanega na potek časa, očitno postranski, ali je z njimi
plačano le zagotavljanje stvari.
3) Pravice najemnika do izključne uporabe nepremičnine:
Potrebno je poudariti, da jo je mogoče omejiti v pogodbi, ki je sklenjena z najemodajalcem in se
nanaša le na nepremičnino, kot je opredeljena v pogodbi. Najemodajalec si lahko torej pridrži pravico
do rednega obiska najete nepremičnine. Poleg tega se lahko najemna pogodba nanaša na določene dele
nepremičnine, ki se lahko uporabljajo skupaj z drugimi uporabniki. Omejitve pravice do uporabe
najetih prostorov, navedene v pogodbi, ne izključujejo, da gre za izključno pravico do uporabe v
razmerju do vseh drugih oseb, na katere se zakon ali pogodba ne nanaša, in ki lahko uveljavljajo
pravico na stvari, ki je predmet najema.
Da bi se določila narava obdavčljive transakcije, je treba biti pozoren na vse okoliščine, v katerih je
določena transakcija opravljena. Treba je torej preveriti:
 ali je glavni predmet določene posamezne pogodbe (in s tem sklenjenega posla) pasivna
uporaba prostorov, zemljišča nepremičnine proti plačilu (vezanemu na potek časa), ali
opravljanje storitve, ki bi jo bilo mogoče opredeliti drugače,
 ali ima storitev navadno za posledico samo pasivno aktivnost dajanja na razpolago
nepremičnine ali vključuje tudi veliko število komercialnih aktivnosti, npr. nadzor, upravljanje
in stalno vzdrževanje s strani izvajalca storitev, priprava drugih objektov itd.
V praksi tako presojamo posamezne primere, pri katerih ni jasno, ali gre za opravljanje storitve najema
ali uporabo nepremičnine, predvsem iz samih določb pogodbe. Da govorimo o najemu in ne uporabi,
mora v pogodbi biti najemniku dodeljena pravice uporabe točno določenega dela nepremičnine proti
plačilu, ki je največkrat odraz uporabljene površine (običajno se cena določi za m2). Plačilo je
večinoma vezano na potek časa – pogodbe o najemu so torej sklenjene za določeno časovno obdobje.
Zlasti pomembno pa je, da plačilo najema ni vezano na opravljanje storitev, ki bi jih lahko opredelili
drugače.
Iz prakse Sodišča EU izhaja, da se dajanje nogometnega stadiona na voljo na podlagi pogodbe, s
katero so nekatere pravice in pristojnosti pridržane za lastnika nogometnega stadiona in določa, da ta
opravlja različne storitve (storitve vzdrževanja, čiščenja, oskrbe in usklajevanja s standardi, ki
zajemajo 80 % pogodbeno določenega nadomestila dajanje nogometnega stadiona v najem), načeloma
ne pomeni »dajanja nepremičnin v najem« v skladu z Direktivo o DDV.317
Sodišče EU je odločalo tudi glede najema igrišča za golf in pojasnilo, da dejavnost vzdrževanja igrišča
za golf ne vključuje le pasivnega dajanja igrišča na voljo, ampak med drugim tudi številne trgovske
dejavnosti (npr. nadziranje, upravljanje in redno vzdrževanje, ki ga izvaja ponudnik storitev) in dajanje
drugih objektov na voljo, če niso podane povsem posebne okoliščine. Dajanje igrišča za golf v najem
ne more biti opravljanje storitve najema, ampak uporaba igrišča za golf.318
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4.4.3 Obdavčljivi najem in zakup nepremičnin

Najem in zakup nepremičnin je, kot smo že zapisali v prejšnjem poglavju, oproščena transakcija. Ne
glede na to, pa se davčni zavezanec lahko dogovori z najemnikom, da so te transakcije predmet
obdavčitve. Tak dogovor je možen le pod pogojem, da je najemnik nepremičnine davčni zavezanec, ki
ima pravico do odbitka celotnega DDV, ter sta najemnik in najemodajalec pred opravljeno transakcijo
podala skupno izjavo pri pristojnem finančnem uradu.319
Sodišče EU je v zadevi Uudenkaupungin kaupunki,320 presojalo, ali pogoji, ki jih AVL321 zahteva za
pravico do odbitka DDV, nasprotujejo Šesti Direktivi,322 saj v skladu s finskim pravom ni mogoče
opraviti popravke odbitkov DDV v okviru dajanja nepremičnine v najem, če je nepremičnina prvotno
(preden je bila namenjena za obdavčljivo dejavnost) začela obratovati v okviru dejavnosti, oproščene
DDV, razen če bi bila zahteva za obdavčitev dajanja v najem predložena v roku šestih mesecev po
začetku obratovanja nepremičnine. Finski zakon torej ne omogoča popravka odbitka, če je izjava
predložena v roku šestih mesecih po začetku obratovanja. Sodišče EU je odločilo, da država članica, ki
je dovolila davkoplačevalcem pravico do izbire za obdavčitev dajanja nepremičnin v najem, v skladu s
točko c 13. člena Šeste Direktive, s to določbo ne sme izključiti odbitka DDV za nepremičninske
naložbe, opravljene pred uveljavljanjem te pravice do izbire, če zahteva za uveljavljanje le-te ni bila
vložena v roku šestih mesecev od začetka obratovanja nepremičnine.
Nedvomno lahko države članice opredelijo pogoje postopka, pod katerimi se uveljavlja pravica do
odbitka, kar vključuje možnost določiti, da bi obdavčitev učinkovala šele po vložitvi zahteve in bi bil
odbitek plačanih vstopnih davkov mogoč samo po tem datumu. Uporaba nacionalnih postopkovnih
pravil predvsem ne bi smela posledično omejiti obdobja, v katerem se lahko opravijo popravki
odbitkov, na obdobje, ki je krajše od tistega, določenega z Direktivo o DDV za popravke odbitkov.
Sodišče EU je v tej sodbi odločilo, da je popravek odbitka dovoljen, tudi če se je nepremičnina najprej
uporabljala za oproščeno in nato, po uveljavljanju opcije za obdavčitev, za obdavčeno dejavnost.323
V praksi se velikokrat zgodi, da zavezanci pri sklepanju najemnih pogodb, ob izpolnjevanju vseh
ostalih pogojev za uporabo 45. člena ZDDV-1324, prepozno predložijo izjavo. To seveda v skladu z do
sedaj zapisanim pomeni, da lahko davčni zavezanec uveljavlja možnost izbire po predloženi izjavi.

4.4.4 Operativni ali poslovni lizing nepremičnin

Operativni ali poslovni lizing predstavlja obliko najema, pri kateri je lizingojemalec zgolj najemnik,
zanima pa ga zlasti uporaba in ne nakup predmeta lizinga. Po pretečeni pogodbeni dobi ima
lizingojemalec načeloma pravico do odkupa predmeta lizinga po tržni ceni, sicer predmet lizinga vrne
lizingodajalcu.
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Operativni lizing se obravnava kot promet storitev. Vsebinsko to pomeni, da je DDV obračunan
skladno z izdanimi računi, to je vsakič za posamezno najemnino, in predstavlja vstopni DDV.
Lizingojemalec posamezno najemnino knjiži izključno kot direktni strošek najema.325
Primerjava med finančnim in operativnim lizingom je predvsem v davčni obravnavi. Kot sem že
zapisala gre pri finančnem lizingu za promet blaga, pri operativnem pa za promet storitev. Pravno
lastništvo v obeh primerih ostane na dajalcu lizinga, medtem ko ekonomsko pri finančnem lizingu
preide na jemalca lizinga. Davčno priznani stroški lizinga so pri jemalcu finančnega lizinga
amortizacija in obresti, pri operativnem pa vsak obrok lizinga. Bistvena razlika med obema vrstama je
tudi v prevzetem tveganju v zvezi z nepremičnino. Pri operativnem lizingu se tveganja ne prenesejo na
jemalca lizinga. Tudi pri obračunu DDV je bistvena razlika – pri finančnem se DDV obračuna in plača
v enkratnem znesku glede na celotno vrednost, pri operativnem pa pri vsakem obroku.

4.5 Stvarne pravice
V drugem členu SPZ je določeno, da so stvarnopravne pravice lastninska, zastavna in stavbna pravica
ter služnost in pravica stvarnega bremena.
V 15. členu Direktive o DDV je v zvezi s stvarnimi pravicami, ki dajejo imetniku pravico do uporabe
nepremičnine, določeno, da lahko države članice le-te štejejo za premoženje v stvareh, kar pomeni, da
je opredelitev prenosa stvarnih pravic na nepremičnini kot dobave blaga oziroma storitev, v
pristojnosti posamezne države. Glede na to, da pomeni davčna obravnava ustanovitve in prenosa
stavbne pravice ter ustanovitev služnosti kot dobave blaga ali storitev, pomembne posledice za
finančni položaj davčnih zavezancev, morajo države članice – če želijo tovrstne transakcije
obravnavati kot dobave blaga – to navesti v svoji zakonodaji.326
Na podlagi določb ZDDV-1 se stavbna pravica obravnava kot opravljanje storitev. ZDDV-1 namreč v
14. členu določa, da »opravljanje storitev« pomeni vsako transakcijo, ki ni dobava blaga. Opravljanje
storitev med drugim vključuje tudi odstop premoženjskih pravic, med katere spada stavbna pravica.
Med opravljanje storitev štejemo tudi obveznost opustitve ali dopustitve dejanja ali stanja, kamor po
definiciji v SPZ sodi tudi služnost.
V tem poglavju bom obravnavala stavbno in služnostno pravico.

4.5.1 Stavbna pravica

Stavbna pravica je stvarna pravica. Gre za pravico imeti v lasti zgrajeno zgradbo nad ali pod tujo
nepremičnino. Stavbna pravica ne sme trajati več kot devetindevetdeset let. Je pravica, ki je
prenosljiva; za prenos pa se smiselno uporabljajo določila, ki veljajo za prenos lastninske pravice na
nepremičninah. Nastanek stavbne pravice, poleg veljavnega pravnega posla, iz katerega izhaja
obveznost ustanoviti stavbno pravico, zahteva še zemljiškoknjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo.
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Tovrstna pravica se lahko ustanovi tudi kot posebna pravica uporabe, če se s tem ne posega v splošno
rabo javno dobrega.327
Stavbna pravica preneha z izbrisom iz zemljiške knjige in v skladu s 263. členom SPZ postane zgradba
sestavina nepremičnine.
Ta pravica predstavlja odstopanje od načela »superficies solo cedit«, saj je lahko odplačne ali
neodplačne narave, vedno pa se ustanovi na podlagi pogodbe in vpiše v zemljiško knjigo.
»Superficies« je omejena stvarna pravica na tuji nepremičnini. Iz same definicije stavbne pravice je
mogoče razbrati, da gre za odstopanje od načela povezanosti zemljišča in objekta, kot je opredeljeno v
8. členu SPZ, ter od načela specialnosti, opredeljenega v 7. členu SPZ.
Če velja načelo ločenosti zemljišča in objekta, je objekt pravno gledano ločen od nepremičnine in torej
ni več njena sestavina. Velja fikcija, da je objekt sestavina stavbne pravice in ne pripada več zemljišču.
Stavbna pravica sama prevzame »vlogo zemljišča«, na katerem je zgrajeni objekt, sam objekt, ki sicer
stoji na pravem zemljišču, pa pravno pripada temu umetnemu zemljišču – stavbni pravici. V primeru
stavbne pravice pa le-ta njenemu pridobitelju oziroma imetniku omogoča, da na tujem zemljišču
zgradi stavbo, oziroma ima na tujem zemljišču že zgrajen objekt. Lastnik zemljišča lahko prosto
razpolaga s svojo lastninsko pravico na zemljišču. Stavbna pravica ugasne po poteku časa, za katerega
je bila ustanovljena, in od tega trenutka dalje spet v celoti učinkuje načelo »superficies solo cedit«.
Časovna omejitev tovrstne pravice tako preprečuje, da bi to postala trajna pravica, in kaže, da gre za
pravico na tuji stvari in ne za lastninsko pravico. Ta – za razliko od stavbne – ne more biti nikoli
vezana na rok. Zgradba, ki je sicer le sestavina zemljišča in deli pravno usodo zemljišča, se v pravnem
smislu osamosvoji in ni več sestavina nepremičnine, temveč stavbne pravice, zato se skupaj z njo
prenaša, obremenjuje ... Lastninska pravica na zgradbi je strogo vezana na stavbno pravico, lastnine na
zgradbi ni mogoče samostojno prenašati, prenaša se lahko le stavbna pravica.328
Bistvena značilnost stavbne pravice je torej njena prenosljivost, za razliko od osebnih služnosti, ki so
neprenosljive.
S stavbno pravico se lahko obremeni že obstoječa stavbna pravica, takrat govorimo o podstavbni
pravici ali sekundarni stavbni pravici. Prav tako je možna ustanovitev stavbne pravice na etažni
lastnini.329
Za lažje razumevanje si poglejmo prenos stavbne pravice na primeru.
Družba A je lastnik zemljišča. Z notarsko listino na tem zemljišču je ustanovila stavbno pravico za
družbo B. Družba B se je zavezala, da bo na tem zemljišču postavila poslovni objekt. Stavbna pravica
naj bi bila prenesena na družbo A za obdobje 25 let, družba B pa bi družbi A mesečno nakazovala
pravico do uporabe stavbne pravice. Tako bo družba A v 25 letih prejela skupno nadomestilo, ki po
dogovoru med strankama predstavlja tržno vrednost zemljišča v času ustanovitve stavbne pravice.
Vprašanje, ki se zastavi, je, kdaj pride do obveznosti obračuna DDV, glede na to, da se bo nadomestilo
za podeljeno stavbno pravico plačevalo mesečno. Družba A bo družbi B izstavljala mesečne račune v
skladu z drugim odstavkom 33. člena ZDDV-1, ki določa, da se za opravljanje storitev, pri katerih se
izdajajo zaporedni računi, ali se izvršijo zaporedna plačila, šteje, da so storitve opravljene v trenutku,
ko poteče obdobje, za katero so izdani računi in se nanj nanašajo plačila, vendar to obdobje ne sme biti
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daljše od enega leta. V našem primeru se računi izdajajo mesečno, kar pomeni, da pride do
obdavčljivega dogodka – in s tem obveznosti obračuna DDV – mesečno, ob izstavitvi računa. Ob
pogoju, da bi se nadomestilo za uporabo stavbne pravice plačalo v enkratnem znesku, bi do obveznosti
in obračuna DDV prišlo ob podpisu pogodbe.
Sodišče EU je v zadevi C-549/11330 med drugim odločalo tudi o tem, ali nastane obdavčljiv dogodek
ob podelitvi stavbne pravice ob podpisu pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice, ali pa v primeru kot je
bil obravnavan v tej sodbi, ko je bila ustanovljena stavbna pravica v korist družbe, ki bo v zameno za
podelitev stavbne pravice lastnikom zemljišča izvedla gradbena dela za gradnjo stavbe in lastnikom
predala ključe posameznih delov objekta, ob predaji gradbenih del. Sodišče EU je odločilo, da
obveznost obračuna DDV za te gradbene storitve nastane, ko je ustanovljena stavbna pravica, torej
preden se opravijo te storitve, če so ob ustanovitvi te pravice vse informacije glede teh prihodnjih
storitev že znane in so tako zadevne storitve zlasti jasno opredeljene ter je mogoče vrednost navedene
pravice izraziti v denarju.

4.5.2 Služnostna pravica

Sodišče EU je v svojih sodbah že večkrat zapisalo, da so pojmi iz Direktive o DDV pojmi prava EU,
zato njihovih obrazložitev zavezanci načeloma ne smejo iskati v nacionalni zakonodaji; vendar se mi
zdi pomembno, da institut poznamo tudi iz stvarnopravnega vidika. SPZ loči med stvarnimi in
osebnimi služnostmi.


Stvarna služnost

Stvarna služnost je po 213. členu SPZ pravica lastnika nepremičnine (gospodujoča stvar) izvrševati za
njene potrebe določena dejanja na tuji nepremičnini (pozitivna služnost), ali zahtevati od lastnika
služeče stvari opuščanje določenih dejanj, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji nepremičnini
(negativna služnost). Stvarna služnost nastane z zakonom, na podlagi pravnega posla ali z odločbo
državnega organa. Stvarna služnost preneha na podlagi pravnega posla, odločbe ali zakona.331


Osebna služnost

Osebna služnost je pravica imetnika, da uporablja tujo stvar ali izkorišča pravico, ki traja najdlje do
imetnikove smrti. Če je osebna služnost ustanovljena v korist pravne osebe, čas njenega trajanja ne
sme biti daljši od trideset let.332 Osebne služnosti so užitek, raba in služnost stanovanja. Bistvena
razlika med njimi je v obsegu uporabe tuje stvari, do katere je upravičen imetnik pravice. Ta
osebnostne služnosti ne more prenesti, lahko pa prenese njeno izvrševanje, če tako določa SPZ.
Služnosti so lahko odplačne, ali pa tudi ne. Za njih je potrebno v vsakem konkretnem primeru
ugotoviti, ali so izpolnjeni pogoji za obdavčenje z DDV, da bi od zneska nadomestila za ustanovljeno
služnost dejansko obračunali DDV.
V skladu s splošnimi pravili ZDDV-1 se DDV obračunava le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
 transakcija po vsebini pomeni promet storitve ali blaga, kakor ga opredeljuje ZDDV,
 transakcijo opravi oseba, zavezanka za DDV, v okviru opravljanja svoje dejavnosti,
330

Zadeva C-549/11,Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ – grad Burgas pri Centralno upravlenie
na Nacionalnata agencija za prihodite proti Orfey Balgaria EOOD, ECLI:EU:C:2012:832, prva točka izreka sodbe.
331
214. in 220. člen SPZ.
332
227. člen SPZ.
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transakcija se opravi za plačilo, pri čemer veljajo na podlagi zakonske fikcije posamezne
neodplačne transakcije za odplačne,
transakcija se opravi na območju Slovenije,
transakcija ni ena od tistih, v zvezi s katerimi je v ZDDV-1 izrecno navedeno, da se od njih ne
obračunava DDV (torej ni oproščena transakcija).333

V kolikor so v konkretnem primeru kumulativno izpolnjeni pogoji, se ustanovitev služnosti šteje za
opravljanje obdavčljive storitve.
Služnost v praksi velikokrat enačijo z najemom, vendar je potrebno pri tem biti pazljiv. Potrebno je
upoštevati kriterije, ki veljajo za najem.334 Šele, ko ima posamezna vrsta služnosti vse značilnosti
najema, jo moramo zaradi zagotavljanja nevtralnosti obdavčitve tako tudi obravnavati.335
Upravno sodišče je v sodbi IU 412/2011 z 20. marca 2012 naložilo plačilo DDV za promet storitev, ki
sta jih zavezanca v pogodbi poimenovala »odškodnina po služnostni pravici na zemljiški parceli«.
Zavezanec je po služnostni pogodbi zaračunal znesek za dovolitev uporabe svoje nepremičnine za
služnost poti za hojo in vožnjo. Upravno sodišče je ugotovilo, da gre za služnostno pravico v smislu
SPZ (členi 210, 213 in 214). Služnostna pravica nastane tudi na podlagi pravnega posla, tako kot v
obravnavanem primeru. Kljub poimenovanju »odškodnina« pa v konkretnem primeru tudi po mnenju
sodišča ne gre za odškodnino, od katere se v smislu ZDDV-1 ne obračunava in plačuje DDV, temveč
za obdavčljiv promet storitev po ZDDV-1. To pomeni opravljanje, opustitev oz. dopustitev vsakega
dejanja v okviru opravljanja dejavnosti, ki ni promet blaga. V takem primeru dopustitev dejanja
pomeni tudi dovolitev uporabe premičnih oz. nepremičnih stvari in premoženjskih pravic. Odškodnina
na podlagi pogodbe o služnosti po mnenju sodišča pomeni, da prejemnik odškodnine plačniku nudi
določeno pravico v povezavi z zemljiščem. Zato mora, če sta oba s tožnikom registrirana za DDV, na
znesek odškodnine obračunati in plačati DDV po splošni davčni stopnji. V obravnavanem primeru je
šlo za uporabo nepremičnine oz. dopustitev uporabe nepremičnine proti plačilu in torej z davčnega
vidika za obdavčljivo transakcijo in odplačni pravni posel.

333

Davčna uprava RS: Pogodba o ustanovitvi služnosti. Pojasnilo št. 421–12/2005 z dne 31. 7. 2006.
Glej poglavje 4.4.2.
335
Stichting Goed Wonen proti Staatssecretaris van Financiën , točka 56.
334

102

5 OBVEZNOSTI DAVČNIH ZAVEZANCEV
DDV, ki ga plačujejo državljani in pobirajo podjetja, prestavlja več kot 20 % nacionalnih prihodkov
držav članic.336 Evropska komisija je že leta 2010 sprejela Zeleno knjigo o prihodnosti DDV337 z
namenom enostavnejšega, učinkovitejšega in zanesljivejšega sistema DDV, saj je enostaven in
učinkovit sistem pobiranja DDV v interesu vseh udeležencev. Tako je potrebno na eni strani zagotoviti
čim enostavnejša pravila poslovanja na notranjem trgu za vse davčne zavezance, na drugi strani pa
med državami članicami vzpostaviti mehanizme, ki bodo na podlagi že zbranih podatkov omogočali
učinkovito sodelovanje na področju nadzora, ter stremeti še k večji harmonizaciji na področju DDV.
Slednje je temeljnega pomena za pravilno delovanje enotnega trga in pošteno konkurenco v EU.
Davčni zavezanci pri mednarodnih transakcijah z nepremičninami in storitvami, povezanimi z njimi,
velikokrat posežejo na davčno ureditev druge države članice, zato morajo biti pri svojem poslovanju
dobro poučeni o pravicah in obveznostih, ki jih prinaša takšno poslovanje na notranjem trgu EU.

5.1 Identifikacija za namene DDV
Pojem davčnega zavezanca opredeljujeta Direktiva o DDV in ZDDV-1338 kot davčnega zavezanca, ki
kjerkoli neodvisno opravlja kakršnokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat te
dejavnosti. Definicija davčnega zavezenca kot je zapisana, ne loči med fizičnimi in pravnimi osebami,
prav tako ni pomembna pravna oblika. Kot davčni zavezanec se šteje tako fizična kot pravna oseba,
kakor tudi osebe javnega ali zasebnega prava in podobno.339
V tem poglavju se bom osredotočila predvsem na obveznosti identifikacije iz naslova opravljanja
dobav nepremičnin in opravljanja storitev, povezanih z nepremičninami.340
V 214. členu Direktive o DDV je določeno, v katerih primerih morajo države članice davčnim
zavezancem podeliti posamično identifikacijsko številko.341
Tako so države članice v skladu s 214. členom Direktive o DDV med drugim dolžne identificirati za
namene DDV vsakega davčnega zavezanca, ki na njihovem ozemlju dobavlja blago ali opravlja
storitve, v zvezi s katerimi ima pravico do odbitka DDV – razen, če opravlja dobave blaga ali storitve,
za katere DDV plača izključno prejemnik storitev ali oseba v skladu s členi 194 do 197 in členom 199
Direktive o DDV.
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Hojnik, J.: Davčno-finančne novosti z institucij EU. Prihodnji sistem DDV, Davčno-finančna praksa, letnik XII, št. 12,
2011, str.29.
337
Zelena knjiga je dokument, ki ga objavi Evropska komisija, da bi na evropski ravni odprla razpravo o določenem
vprašanju. Ustrezne deležnike (organizacije in posameznike) tako povabi, da se udeležijo posvetovanja in razprave o
predstavljenih predlogih. Na podlagi posvetovanja o zeleni knjigi se lahko začne priprava zakonodajnih ukrepov: ti so nato
predstavljeni v beli knjigi.
338
9. člen Direktive o DDV in 5. člen ZDDV-1.
339
Terra, B. in Kajus, že citirano delo, 2011, str. 365.
340
Države predpisujejo pogoje za obvezno registracijo, prav tako pa tudi pogosto dovolijo davčnim zavezancem, da lahko
vstopijo v sistem DDV prostovoljno (to omogoča tudi slovenska zakonodaja). Predvsem je to ustrezno za tiste zavezance, ki
predvidevajo, da bodo v prihodnosti imeli visoke promete, v tem trenutku pa izkazujejo predvem velike nabave ali pa za
zavezance, ki ne želijo, da bi njihove stranke vedele, da ne dosegajo praga za vstop v sistem. Povzeto po: Wiliams D.: ValueAdded Tax, Tax Law Design and Drafting, International monetary Fund,Washington, 1996, str 180.
341
Davčni zavezanci lahko preverijo veljavnost identifikacijske številke za DDV kupcev in prodajalecev v drugih državah
članicah ter pravilnost naziva in naslova poslovnega partnerja preko sistema VIES ( VAT Information Exchange System).
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Države članice prav tako lahko štejejo za davčnega zavezanca vsakogar, ki priložnostno opravi zlasti
eno od naslednjih transakcij:
 dobavo objekta ali delov objekta in zemljišča, na katerem objekt stoji pred prvo uporabo,
 dobavo zemljišča za gradnjo.342
Slovenija se za to možnost ni odločila.
Prav tako se v Sloveniji niso dolžni registrirati za DDV tisti zavezanci, ki opravljajo oproščene
transakcije z nepremičninami, tudi, če takšen promet preseže 50.000 EUR.343 V Nemčiji
najemodajalec nepremičnine ni zavezanec za DDV v skladu s 1. odstavkom 19. člena UStG, samo
če oddaja nepremičnino v oproščen najem v skladu z 12. točko 4. člena UStG. Slednje velja v
primeru, če njegov oproščen promet:
 v prejšnjem koledarskem letu ne presega 17.500€ in
 v tekočem letu ne bo presegel 50.000 €.
Tako se najemodajalec ni dolžan registrirati ob prej zapisanih pogojih ter ob pogoju, da ne opravlja
še druge neodvisne ekonomske dejavnosti.344 V nadaljevanju poglejmo nekaj različnih situacij
opravljanja storitev, povezanih z nepremičninami, ter obveznosti registracije.
Situacija v Sloveniji: predpostavimo, da nepremičnina leži v Sloveniji (v nadaljevanju SLO) in
zavezanci opravijo storitev, povezano z nepremičnino:
a) storitev opravi davčni zavezanec (v nadaljevanju dobavitelj), drugemu davčnemu zavezancu
(v nadaljevanju prejemniku) oba sta identificirana za DDV v SLO:
b) dobavitelj ni identificiran za DDV v SLO, ampak v drugi državi članici, prejemnik storitve je
identificiran za namene DDV v SLO,
c) dobavitelj ni identificiran za DDV v SLO, ampak v drugi državi članici, prejemnik storitve ni
identificiran za namene DDV v SLO. 345
V primeru a je situacija jasna – dobavitelj obračuna in plača DDV. Enaka situacija bi bila tudi v
primeru, če bi dobavitelj to storitev opravil fizični osebi ali davčnemu zavezancu, ki ni identificiran za
namene DDV. V primeru b se mora dobavitelj v SLO identificirati za namene DDV ter obračunati in
plačati DDV. V primeru c pa se mora dobavitelj registrirati v Sloveniji, nato pa tudi obračunati in
plačati DDV v SLO.

342

1. odstavek 12. člena Direktive o DDV.
Obdavčljiv promet, po definiciji iz sedmega odstavka 94. člena ZDDV-1 obsega nasledne zneske obdavčenih dobav
blaga in storitev: znesek transakcij, ki so oproščene v skladu z 52., 53., 54., in 55. členom, znesek transakcij z
nepremičninami, finančnih transakcij iz 4. točke 44. člena ter zavarovalnih storitev, razen, če so te transakcije postranske
transakcije. V pojasnilu Minstrstva za finance št.: 423-3/2007z dne 20. 11. 2007, je pojasnjeno, da davčnega zavezanca, ki
opravlja izključno oproščene transakcije z nepremičninami, v zvezi s katerimi nima pravice do odbitka DDV, ni potrebno
identificirati za namene DDV, ne glede na presežen znesek 50.000 EUR.V kolikor pa davčni zavezanec poleg transakcij z
nepremičninami opravlja tudi obdavčljive dobave in vrednost vseh transakcij presega znesek 50.000 evrov, se je davčni
zavezanec dolžan registrirati.
344
Meyer, B., Ballm J. in Batke-Spitzer, B.: Umsatzsteuer und Immobilen. Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2008, str 9.
343
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Ne gre za storitve iz 76.a člena ZDDV-1.
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Ob predpostavki, da je opravljena storitev povezana z nepremičnino, ki leži v državi A in dobavitelj v
državi A nima poslovne enote, imamo lahko več možnih situacij:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dobavitelj in prejemnik storitve sta iz države A,
dobavitelj in prejemnik sta iz drugih držav, ne iz države A,
dobavitelj je iz države A, prejemnik je iz druge države,
dobavitelj je iz druge države, prejemnik je iz države A,
dobavitelj in prejemnik sta iz različnih držav, prejemnik ni davčni zavezanec,
dobavitelj je iz druge države, prejemnik je iz države A in ni davčni zavezanec.

V primeru a je obdavčitev najpreprostejša, dobavitelj mora obračunati DDV, razen če je država A
uvedla mehanizem obrnjene davčne obveznosti, potem je prejemnik storitve dolžan obračunati in
plačati davek. V primeru b se mora dobavitelj registrirati za namene DDV in obračunati DDV. Za
primer c velja, da mora DDV obračunati dobavitelj. V primeru d se mora dobavitelj registrirati in
obračunati DDV, razen če je država A obveznost obračuna prenesla na prejemnika, kot to omogoča
194. člen Direktive o DDV. V primeru e, ko sta dobavitelj in prejemnik iz različnih držav, pri tem pa
prejemnik ni davčni zavezanec, se mora dobavitelj registrirati v državi A ter obračunati in plačati
DDV, enako velja za primer f.
Če nepremičnina ne leži v državi, v kateri sta dobavitelj in prejemnik storitve identificirana za namene
DDV, se mora dobavitelj storitve registrirati v državi obdavčitve, torej v državi lege nepremičnine.
Morebitne kršitve dobavitelja, da se v državi A ne registrira, ne moremo popraviti s prenosom
obveznosti obračuna in plačila DDV na prejemnika storitve, saj je le-ta v državi obdavčitve enako
nedosegljiv kot dobavitelj. Pri teh transakcijah tako obstaja velika verjetnost, da DDV ne bo plačan,
saj je malo možnosti, da bi država obdavčitve izvedela za opravljeno transakcijo. Iz opisanih situacij
izhaja, da je glavna težava, ki jo imajo zavezanci pri opravljanju čezmejnih storitev, povezanih z
nepremičninami, predvsem v administraciji dobavitelja glede registracije za DDV, pri davčnih upravah
držav članic pa nadzor nad obračunanim DDV.
Morda na tem mestu velja omeniti še primer, ko je davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji,
opravil obdavčljivo transakcijo v Sloveniji in se je bil dolžan identificirati v Sloveniji, vendar tega ni
storil, zato je DDV obračunal slovenski davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji. V
tretjem odstavku 76. člena ZDDV-1 je določeno pravilo, ki predstavlja izjemo, namenjeno
preprečevanju zlorab in vzpostavljanju enakopravnega položaja vseh transakcij. Če je bil DDV
obračunan in plačan na podlagi tretjega odstavka 76. člena ZDDV-1, tujemu davčnemu zavezancu ni
treba ponovno obračunati DDV.
Davčni zavezanci, ki nimajo sedeža v Sloveniji, nimajo možnosti izbire, ali bodo plačali DDV po prvi
točki prvega odstavka 76. člena ZDDV-1, ali pa bodo uporabili možnost iz tretjega odstavka tega
člena. Prej navedene določbe namreč zahtevajo identifikacijo za DDV in obračun DDV ter
izpolnjevanje vseh drugih obveznosti po ZDDV-1. V tretjem odstavku 76. člena zakona je določeno
izjemno pravilo, namenjeno preprečevanju zlorab in vzpostavljanju enakopravnega položaja vseh
dobav. V zakon je namreč vključen »varovalni mehanizem«, da v primeru opustitve identifikacije,
oziroma obračuna DDV s strani tujega davčnega zavezanca transakcija sploh ne bi bila obdavčena. V
nasprotnem primeru ne bi bilo nobene spodbude za to, da bi se tuji davčni zavezanci samostojno
identificirali za DDV v primeru, ko opravljajo dobave blaga v Sloveniji. Pravilo iz tretjega odstavka
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76. člena ZDDV-1 torej ne more nadomeščati pravila iz prve točke prvega odstavka 76. člena, kjer je
določeno, da mora plačati DDV zavezanec, ki opravi obdavčljivo dobavo.346
V praksi pa vendar prihaja tudi do situacij, ko fizične osebe trgujejo z nepremičninami. V takšnih
primerih se vedno znova postavlja vprašanje, ali te osebe delujejo v takšnih primerih kot davčni
zavezanci. V nadaljevanju bom skušala na to vprašanje odgovoriti s pomočjo sodbe Sodišča EU, na
primeru slovenskega spora med zavezancem, ki je kupil zemljiške parcele, od katerih so bile nekatere
vključene v njegovo osebno premoženje, druge pa v premoženje njegovega podjetja, in davčnim
organom.
Sodišče EU je sprejelo sodbo št. C-331/14347, vezano na slovenski spor.348 Predmet spora je bila
prodaja zemljišč, ki so bila v lasti fizične osebe, ki je hkrati delovala tudi kot samostojni podjetnik.
P. Kezić je imel od leta 1995 registrirano dejavnost kot samostojni podjetnik. Kot fizična oseba je v
letih 1998 in 2002 kupil sedem zemljišč, za katera mu ni bilo potrebno plačati DDV. V naslednjih letih
je kot samostojni podjetnik pridobil potrebna upravna dovoljenja za gradnjo trgovskega središča na
omenjenih sedmih zemljiščih in maja 2003 pričel z gradbenimi deli. Junija 2003 je pet nazadnje
kupljenih parcel vknjižil med sredstva svojega podjetja, upoštevajoč ocenjeno vrednost s strani
cenilca, preostali dve parceli pa sta ostali del njegovega osebnega premoženja. V nadaljevanju je leta
2004 trgovsko središče in sedem parcel, na katerih je bil ta zgrajen, prodal. Tako je del trgovskega
središča in pet parcel prodal kot samostojni podjetnik in pri tem kupcema zaračunal DDV, preostali
dve zemljišči pa je prodal kot fizična oseba, ne da bi pri tem obračunal izstopni DDV.
Davčni organ je v zvezi s prodajo teh dveh parcel zavzel stališče, da prodaja obeh zemljišč sodi v
okvir gospodarske dejavnosti, ki jo P. Kezić opravlja kot samostojni podjetnik.
Vrhovno sodišče je na Sodišče EU naslovilo vprašanje, ali je potrebno določbe 2. člena, točki 1 in
4(1), Šeste Direktive razlagati tako, da je treba v okoliščinah, kakršne so podane v obravnavanem
primeru, šteti, da oseba že zaradi tega, ker zemljišč ni vknjižila med osnovna sredstva svojega
podjetja, teh zemljišč ni vključila v sistem DDV, ob njihovi prodaji ni davčni zavezanec za obračun in
plačilo DDV.
Sodišče EU je podalo razlago, da mora za to, da je transakcija predmet DDV, davčni zavezanec
»delovati kot tak«. Nasprotno davčni zavezanec, ki opravi zasebno transakcijo, ne ravna kot davčni
zavezanec in ta ni predmet DDV. Prav tako je v skladu z ustaljeno sodno prakso pojem »davčni
zavezanec« opredeljen v povezavi s pojmom »gospodarska dejavnost«, ki v skladu s Šesto Direktivo
obsega vse dejavnosti proizvajalcev, trgovcev in oseb, ki opravljajo storitve, ter zlasti transakcije, ki
zajemajo izkoriščanje premoženja v stvareh ali pravicah, namenjenih trajnemu doseganju dohodka349.
Pri tem velja omeniti navedbo, da davčni zavezanec, ki proda blago iz dela njegovega zasebnega
premoženja in del tega obdrži za osebno uporabo, glede prodaje ne deluje kot davčni zavezanec.
Vendar mora v celotnem obdobju, ko ima v lasti zadevno premoženje, izražati voljo za pridržanje dela
346
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tega premoženja kot osebnega. Pri tem pa se ne sme sklepati, da je prodaja takega zemljišča vedno
brez DDV, predvsem kadar ta oseba proda zemljišče v okviru opravljanja svoje gospodarske
dejavnosti. Prodaja brez DDV je mogoča samo, če gre za prodajo v okviru upravljanja svojega
osebnega premoženja.
Odločitev sodišča se opira na dejstvo, da je zadevna oseba dejavno delovala pri prodaji zemljišč in je
uporabila podobna sredstva kot proizvajalec, trgovec ali oseba, ki opravlja storitve (priprava zemljišča
in izvajanje preizkušenih metod trženja). Take pobude običajno ne potekajo v okviru upravljanja
osebnega premoženja. Okoliščine, v katerih je P. Kezić sedem zemljišč kupil v sorazmerno kratkem
času – te parcele skupaj so bile nujni pogoj za gradnjo trgovskega središča in P. Kezić je za dela za
usposobitev zemljišč porabil več kot 48.000 evrov – razkrivajo, da zadevna prodaja zemljišč ne
pomeni zgolj izvrševanja lastninske pravice P. Kezića, temveč v resnici spada v okvir njegove
podjetniške gospodarske dejavnosti. Sodišče EU je tako zaključilo, da je P. Kezić pri prodaji spornih
dveh zemljišč deloval kot davčni zavezanec za DDV, tako da bi morala biti transakcija predmet tega
davka.
Odločitev sodišča ne preseneča in napotuje na to, da je potrebno od primera do primera presojati, ali
določeni davčni zavezanec opravlja ekonomsko dejavnost, pri tem pa ne upoštevati zgolj pravnih
dejstev, ampak tudi samo naravo in namen transakcij.

5.2 Obrnjena davčna obveznost
5.2.1 Splošno o obrnjeni davčni obveznosti

V 196. členu Direktive o DDV je določena obvezna uporaba mehanizma obrnjene davčne
obveznosti350, ki velja od 1. januarja 2010. Po drugi strani pa Direktiva o DDV v 194. in 199. členu
državam članicam EU ponuja možnost, da uporabo mehanizma obrnjenega davčnega bremena
razširijo. V skladu s 194. členom lahko države članice določijo, da je oseba, ki je dolžna plačati DDV,
oseba, kateri se opravi obdavčljiva dobava blaga ali storitev, če to obdavčljivo dobavo blaga ali
storitev opravlja davčni zavezanec, ki nima sedeža v državi članici, v kateri je DDV dolgovan. Namen
te določbe je zmanjšanje administrativnih bremen v smislu registracije dobavitelja za DDV v drugi
državi članici. Še vedno pa se je potrebno registrirati v številnih primerih, saj se je z Direktivo
2008/8/ES spremenilo le splošno pravilo kraja obdavčitve storitev, medtem ko so posebna pravila še
zmeraj ostala v veljavi. To velja tudi za storitve, povezane z nepremičninami.
Države članice so 194. člen Direktive o DDV prenesle v svojo zakonodajo različno.
Luksemburg člena sploh ni prenesel v svojo zakonodajo, kar pomeni, da se mora dobavitelj, ki na
ozemlju države opravlja dobave blaga in storitev (razen obvezne obrnjene davčne obveznosti), tam
registrirati in plačati davek.351 Enako velja tudi za Slovenijo.
Drugače je to področje urejeno v Belgiji, kjer se zavezancem, ki opravijo dobave blaga in storitev v
državi, vendar tam nimajo sedeža, ni potrebno registrirati – ob pogoju, da je prejemnik blaga ali
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storitev davčni zavezanec v Belgiji, ima tam tudi sedež (izključuje male davčne zavezance) in oddaja
obračune, ali pa ima davčnega zastopnika.352
V Franciji 194. člen Direktive o DDV velja za vse dobave blaga in storitev, ki jih opravijo zavezanci
brez sedeža v državi. Davek plača prejemnik, če je identificiran za namene DDV, pri čemer ni
pomembno, ali je dobavitelj registriran za DDV v Franciji. Če prejemnik ni registriran za DDV v
Franciji, se mora registrirati dobavitelj. V Španiji se mora v tovrstnih primerih registrirati
prejemnik.353
Na podlagi 199. člena Direktive o DDV lahko države članice v posebnih primerih določijo prejemnika
dobav kot osebo, ki je dolžna plačati in obračunati DDV (mehanizem obrnjene davčne obveznosti).
Takšen ukrep poenostavlja pravila ter preprečuje davčne utaje in izogibanje plačilu davka v določenih
sektorjih pri določenih vrstah transakcij. V slovenskem ZDDV-1 je ta določba prenesena v 76.a člen,
podrobnejša pravila o izvajanju tega člena pa so vključena v 127.a člen Pravilnika. Uporaba tega
mehanizma je omejena le na določene sektorje (gradbeništvo, dobava nepremičnin, predelava
odpadkov in prenos pravice do toplogrednih plinov).
V Avstriji se omenjeni mehanizem uporablja pri opravljanju gradbenih storitev, če je prejemnik
storitev usposobljen za opravljanje gradbenih storitev (podizvajalec). Gradbena dela so storitve, ki
se nanašajo na vzdrževanje, popravila, prenovo ali rušenje stavb in delovno silo, če je vključena v
gradbene storitve. Švedska uporablja ta ukrep pri opravljanju gradbenih storitev. Naročnik storitev
mora poročati o obračunanem DDV od teh storitev v obračunu DDV, izvajalec storitev pa ne
obračunava DDV na izdanih računih. Če naročnik storitev opravlja v celoti obdavčeno dejavnost,
lahko izstopni DDV, ki ga izkaže v obračunu DDV kot obrnjeno davčno obveznost, odbije kot vstopni
DDV v istem obračunu DDV.
V Sloveniji morajo davčni zavezanci, identificirani za namene DDV, ki dobavljajo blago in storitve iz
76.a člena ZDDV-1, upoštevati uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti pri teh storitvah. To
pomeni, da davka na računu ne obračunajo, ampak samo prikažejo. Prav tako morajo poleg obračuna
DDV davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku koledarskega
meseca, v katerem opravijo te dobave, predložiti poročilo o dobavah. Davčni zavezanci, identificirani
za namene DDV, ki so prejemniki teh dobav, pa morajo obračunati in plačati DDV namesto
dobaviteljev blaga in storitev.

5.2.2 Storitve, povezane z nepremičninami, in obrnjena davčna obveznost

V nadaljevanju bom predstavila, kako je z obrnjeno davčno obveznostjo v posameznih državah
članicah, ko storitve, povezane z nepremičninami, izvajajo tudi izvajalci – zavezanci, ki v državah,
kjer nepremičnina leži niso identificirani za namene DDV.
V Belgiji se uporablja obrnjena davčna obveznost za storitve, povezane z nepremičninami, če je
prejemnik storitve belgijski davčni zavezanec. Obrnjena davčna obveznost velja tudi v primeru, če
storitev opravi dobavitelj, ki ni registriran v Belgiji in tam (v državi, kjer leži nepremičnina) nima
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stalne poslovne enote. Enako velja za Ciper, Češko, Dansko, Estonijo, Francijo, Madžarsko, Italijo in
še nekatere druge države članice EU.354
Na Finskem se obrnjena davčna obveznost uporablja za veliko storitev, povezanih z nepremičninami,
če je prejemnik storitev finski davčni zavezanec, identificiran na Finskem, dobavitelj pa v državi nima
identifikacijske številke za DDV in ne stalne poslovne enote. Izjeme pri opravljanju storitev,
povezanih z nepremičninami, ko se obrnjena davčna obveznost ne uporabi, so arhitekturne storitve,
inženirske storitve, zunanje čiščenje, vzdrževanje stavb in druge.355
Na Irskem se obrnjena davčna obveznost v večini primerov opravljanja storitev, povezanih z
nepremičninami, ne uporablja. To pomeni, da se mora ponudnik storitev registrirati za DDV in plačati
DDV na Irskem sam. Obvezna registracija za dobavitelja storitev in izpolnjevanje obveznosti
poročanja je potrebno, kadar dobavitelj storitev opravlja gradbene storitve in storitve, povezane z
gradbeništvom. V primeru, da obstaja glavni izvajalec za te storitve, je ta odgovoren za ves dolgovani
DDV, torej vključno z DDV svojih podizvajalcev. Za druge storitve, povezane z nepremičninami, se
mehanizem obrnjene davčne obveznosti uporabi, če je prejemnik podjetje ali pravna oseba,
registrirana za DDV na Irskem, in ponudnik storitev (zavezanec za DDV v svoji državi ) nima podjetja
ali stalne poslovne enote na Irskem.356
Na Švedskem se obrnjena davčna obveznost uporablja za večino storitev, povezanih z
nepremičninami, ob pogoju, da je prejemnik storitve podjetje, registrirano za DDV na Švedskem, in se
ukvarja z gradbenimi storitvami (ne samo začasno), dobavitelj storitev pa je zavezanec za DDV v svoji
državi in na Švedskem nima stalne poslovne enote. Obrnjena davčna obveznost ne velja za hišniške
storitve, sajenje, vzdrževanje zelenih površin, arhitekturne storitve, svetovanje v zvezi z
nepremičninami ipd.357
V Avstriji se mehanizem obrnjene davčne obveznosti uporablja v primeru, ko podizvajalec opravi
gradbeno storitev glavnemu izvajalcu – ob pogoju, da je glavni izvajalec dobil naročilo za opravljanje
teh gradbenih del – ali če glavni izvajalec običajno opravlja gradbene storitve. Enako velja, če prepusti
delovno silo, ki opravlja gradbene storitve. Ko glavni izvajalec opravi gradbeno storitev naročniku, ta
storitev ni predmet obrnjene davčne obveznosti, saj v tem primeru avstrijski zakon ne predpisuje
prevalitve obveznosti na zadnji člen v tej verigi. Avstrijski sistem obrnjene davčne obveznosti je
veliko bolj zapleten kakor slovenski. Slednji omogoča prevalitev obveznosti na vse člene v verigi, če
imajo status davčnega zavezanca – so registrirani za DDV.
V Litvi se ne uporablja obrnjena davčna obveznost za večino storitev, povezanih z nepremičninami.
To pomeni, da se mora dobavitelj registrirati za namene DDV v Litvi ter obračunati in plačati DDV v
litovski proračun.
Mehanizem obrnjene davčne obveznosti lahko razumemo tudi kot oprostitev. Prejemnik storitve, ki je
dolžan obračunati davek, ima tudi pravico, da lahko ta davek odbije. Glede na to ne pride do
denarnega toka niti med davčnimi zavezanci niti med davčnimi zavezanci in davčno upravo.358
Področje obdavčitve po sistemu obrnjene davčne obveznosti je v državah EU različno urejeno.
Osnovni razlog za to je, da Direktiva o DDV v drugi točki 199. člena državam članicam dopušča, da
354
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lahko omejijo dobave blaga in opravljanje storitev ter kategorije dobaviteljev, ponudnikov ter
pridobiteljev ali prejemnikov, za katere se ti ukrepi lahko uporabljajo. Direktiva o DDV zgolj v prvem
odstavku 199. člena določa, za katere storitve se mehanizem lahko uporabi, vse ostalo pa prepušča
vsaki državi članici posebej.

5.2.3 Storitve v gradbenem sektorju

Pravilo obrnjene davčne obveznosti se za področje obdavčitve nepremičnin in storitev, povezanih z
njimi, v Sloveniji uporablja za določene storitve v gradbenem sektorju, storitve posredovanja osebja v
zvezi z opravljanjem storitev v gradbenem sektorju ter dobave zemljišč in zgradb, za katere je
dobavitelj uporabil opcijo obdavčitve v skladu s 45. členom ZDDV-1.
V skladu s 127.b členom Pravilnika se med gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem,
vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami, uvrščajo storitve, uvrščene pod
šifro F (GRADBENIŠTVO SKD).
Tako med gradbena dela primeroma spadajo:
 gradnja stavb pod šifro SKD: F/41 (npr. gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb),
 gradnja inženirskih objektov pod šifro SKD: F/42 (npr. gradnja cest in železnic, mostov in
predorov, objektov oskrbne infrastrukture, vodnih in drugih objektov nizke gradnje),
 specializirana gradbena dela pod šifro SKD: F/43 (npr. pripravljalna dela na gradbišču, rušenje
objektov, zemeljska pripravljalna dela, testno vrtanje in sondiranje, inštaliranje pri gradnjah,
zaključna gradbena dela).
Med čiščenje kot gradbena dela spada le čiščenje novogradenj pred prevzemom iz šifre SKD F/43.390.
Storitve najemanja osebja v zvezi z opravljanjem storitev v gradbenem sektorju so posredovanje
osebja, vključenega v dejavnosti v gradbenem sektorju. Navedena določba zajema zagotavljanje
delovne sile za izvedbo določenih gradbenih del iz a. točke 76.a člena ZDDV-1 skupaj z nadzorom te
delovne sile, ki se v skladu s SKD razvršča v ustrezne oddelke gradbeništva (glede na opravljene
storitve). Dajanje gradbene mehanizacije z upravljavci v najem spada med specializirana gradbena
dela v okviru dejavnosti gradbeništva (npr. premični žerjav na kolesih, izposojen skupaj z osebjem
gradbenemu izvajalcu).
Pa poglejmo, kako to poteka v praksi. Predpostavljajmo, da je dobavitelj registriran za DDV v SLO in
tam opravi storitev na nepremičnini, ki sodi pod določbo 76.a člena ZDDV-1, prejemniku storitve,
registriranemu za namene DDV v SLO. Izvajalec storitve izstavi račun v skladu s 76.a členom
ZDDV-1 – DDV izkaže, vendar ga ne obračuna. Prejemnik storitve izvede samoobdavčitev, obračuna
DDV in si ga, v kolikor ima pravico do odbitka vstopnega DDV, tudi odbije. Dobavitelj je dolžan o
opravljeni dobavi storitev tudi poročati.
Iz zapisanega izhaja, da se mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1 uporablja le
v primerih dobav blaga in opravljenih storitev, ki jih opravi davčni zavezanec, identificiran za namene
DDV v Sloveniji, drugemu davčnemu zavezancu, prav tako identificiranemu za namene DDV v
Sloveniji. Plačnik DDV na podlagi 76.a člena ZDDV-1 je vsak davčni zavezanec, prejemnik blaga ali
storitev, identificiran za namene DDV v Sloveniji, kadar mu dobavi blago ali opravi storitve davčni
zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, razen v primerih:
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oseba, ki je identificirana za namene DDV le za pridobitve, ali oseba, davčni zavezanec, ki je
identificirana za namene DDV le zaradi prejema storitev, katerih kraj obdavčitve je v skladu s
prvim odstavkom 25. člena ZDDV-1 Slovenija in je kot prejemnica teh storitev določena kot
plačnica DDV, ali oseba, ki opravlja storitve na ozemlju druge države članice, za katere je
plačnik DDV v skladu s 196. členom Direktive o DDV, izključno prejemnik storitve,
davčni zavezanec, ki naroča blago in storitve iz 76.a člena ZDDV-1 preko oseb, ki delujejo v
njegovem imenu in za njegov račun, ko se uporabi c točka šestega odstavka 36. člena ZDDV-1
(npr. lastniki stanovanj v večstanovanjski stavbi naročajo gradbene storitve na objektu preko
upravnika večstanovanjske stavbe),
državni organi in organizacije, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe javnega prava, ki
naročajo blago in storitve iz 76.a člena ZDDV-1 v zvezi z dejavnostmi in transakcijami, za
katere se v skladu s petim odstavkom 5. člena ZDDV-1 ne štejejo za davčne zavezance.359

V avstrijski zakonodaji o DDV gradbene storitve določa točka a prvega odstavka 19. člena UStG:
 izdelava, izgradnja,
 popravilo,
 vzdrževanje,
 čiščenje,
 rekonstrukcija,
 rušenje gradbenih objektov,
 prepustitev delovne sile, ob pogoju, da le-ta opravlja gradbena dela.
Sama opredelitev gradbenih del po slovenski zakonodaji v primerjavi z avstrijsko se ne razlikuje,
vendar pa je potrebno pri opravljanju gradbenih del posebno pozornost v Avstriji nameniti predvsem
temu, komu v verigi obrnjene davčne obveznosti se ta storitev opravlja.

5.3 Obračun DDV
Podatki o vrednosti dobav blaga in storitev, ki jih je v davčnem obdobju opravil davčni zavezanec, ter
podatki o obračunanem DDV so temeljni dokument, s katerim davčni zavezanec redno obvešča
pristojni organ o svoji dejavnosti, v zvezi s katero je dolžan obračunavati DDV in sme uveljavljati
odbitek DDV. Obračun DDV vsebuje zbirne podatke o dogodkih v posameznem obdobju, ki vplivajo
na davčno obveznost zavezanca.
Obračun DDV mora načeloma vsebovati štiri skupine podatkov:
 podatke, ki omogočajo identifikacijo davčnega zavezanca,
 DDV od dobav,
 podatke o vrednosti blaga in storitev, ki ga je v davčnem obdobju nabavil davčni zavezanec,
ter podatke o DDV, ki ga v zvezi s temi nabavami lahko odbija,
 podatke o svoji dejanski davčni obveznosti v davčnem obdobju.360
Direktiva o DDV ureja vsebino obračuna DDV v členih 250 in 251, ki so bili v slovenski ZDDV-1
preneseni v člen 87.
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Sistem DDV od podjetij zahteva, da periodično izpolnjujejo obračune DDV, v katerih navedejo
podatke, potrebne za plačilo in nadzor DDV, kar je lahko v primeru oddaje obračunov DDV v
različnih državah članicah zelo zapleteno. Zapletenost je rezultat zahtev po predložitvi različnih
podatkov, neusklajenih opredelitev podatkov, pomanjkanja dobrih enotnih smernic, različnih pravil,
postopkov za oddajo in popravke ter potrebe po uporabi nacionalnega jezika. Navedeno povzroča
večja bremena za podjetja, zmanjšuje natančnost in pravočasnost napovedi DDV ter omejuje čezmejno
trgovanje. Po raziskavah, ki jih je izvedla Evropska komisija, je Direktiva o DDV, zlasti obračun
DDV, drugi najbolj obremenjujoči zakonodajni akt EU.
V duhu zmanjšanja birokratskih ovir je Evropska komisija predlagala nov standardni obračun DDV.
Namen te pobude je zmanjšati birokratske ovire za podjetja, olajšati izpolnjevanje davčnih predpisov
in učinkovitost davčnih uprav v celotni Uniji. Komisija predlaga enotne zahteve za podjetja pri
izpolnjevanju njihovih obračunov DDV ne glede na državo članico. Na podlagi standardnega obračuna
DDV, ki naj bi nadomestil zadevne nacionalne obračune, bi po oceni Evropske komisije zagotovili v
celotni EU enake osnovne podatke v enakih rokih. Enostavnejše postopke je namreč lažje izpolnjevati
in uveljaviti.361
Evropski davkoplačevalci nacionalnim davčnim upravam vsako leto predložijo 150 milijonov
obračunov DDV. Trenutno se podatki, ki se zahtevajo, nacionalni obrazci in roki poročanja med
državami članicami precej razlikujejo. Za čezmejna podjetja to pomeni, da so obračuni DDV povezani
z zapletenimi, dragimi in zamudnimi postopki. Podjetja, ki delujejo v več kot eni državi članici, se
pritožujejo tudi, da je težko izpolnjevati predpise v zvezi z DDV zaradi zapletenosti postopka.
Evropska komisija v predlogu standardnega obračuna DDV predlaga, da bi izjava vsebovala le 5
obveznih polj, ki bi jih morali izpolniti davkoplačevalci. Države članice bi lahko zahtevale več
dodatnih standardiziranih elementov, in sicer največ 26 polj s podatki. Zdaj nekatere države članice
zahtevajo, da se treba izpolniti tudi do 100 polj s podatki.
Podjetja bi standardni obračun DDV izpolnjevala vsak mesec, mikropodjetja pa samo enkrat na
četrtletje. Evropska komisija bi odpravila obveznost predložitve rekapitulacijskega letnega obračuna
DDV, ki ga zahtevajo v nekaterih državah članicah. Predlog po pojasnilih Komisije spodbuja tudi
predložitev obračuna v elektronski obliki, saj bi bilo mogoče standardni obračun DDV predložiti v
elektronski obliki po vsej Uniji.
Predlog obravnava vprašanja v zvezi z vsebino, časom in načinom predložitve ter popravki
standardnega obračuna DDV.
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta je 26. februarja 2014 razpravljala o predlogu Direktive
Sveta o spremembi Direktive o DDV glede standardnega obračuna DDV. Predlog komisije je odobrila
ob upoštevanju določenih sprememb. Predvsem je z vidika Evropskega parlamenta pomembno, da bi
novi standardni obračun prispeval k zmanjšanju bremen za podjetja in izboljšanje delovanja notranjega
trga, predvsem pa bi bilo treba uvesti standardni obračun DDV za vsa podjetja, ki poslujejo v Uniji,
poleg tega pa bi morala uporaba standardiziranih obračunov olajšati tako pobiranje in plačilo DDV kot
nadzor nad obračuni DDV s strani davčnih organov držav članic. Prispevati bi morala tudi k temu, da
bi podjetja lažje ravnala v skladu z zakonodajo o DDV in tako zmanjšala stopnjo napak, pa tudi k
zmanjšanju ali celo odpravi goljufij v zvezi z DDV in primanjkljaja DDV.
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Nazadnje se je Evropska komisija glede predloga o enotnem evropskem obračunu DDV sestala 20. 5.
2014 in sprejela predlagane spremembe.
Države članice so odprte in večinoma podpirajo standardni obračun DDV, vendar so vedno pozorne na
vpliv z vidika potrebe po spremembi njihovih nacionalnih obračunov DDV in stroškov, ki bi jih
povzročila sprememba. Zdi se, da sta zanje odločilna dva elementa:
 mora obstajati le ena vrsta obračuna DDV, saj bi bili stroški uvedbe in upravljanja dvojnega
režima (evropskega in nacionalnega) previsoki,
 morajo obstajati možnosti za vključitev različnih ravni podatkov, potrebnih za analizo
tveganja in nadzor.

5.4 Poročanje o opravljenih storitvah
Za promet na notranjem trgu, kamor štejemo dobave in pridobitve, veljajo posebna določila glede
obdavčitve, zato je potrebno voditi posebne evidence, imeti zbrano dokumentacijo ter izpolnjevati
posebna poročila. Nespoštovanje navedenega ima lahko za posledico naložitev dodatnega DDV brez
pravice odbitka, kontrola pa ne poteka samo v slovenskem prostoru, ampak se kontrolni podatki v
okviru EU pridobivajo tudi od tujih davčnih uprav preko sistema VIES.362
V zvezi z dobavami blaga in opravljenimi storitvami v drugih državah članicah so davčni zavezanci
dolžni poročati skupne podatke o opravljenih dobavah blaga in storitvah posamezni osebi,
identificirani za DDV v drugi državi članici, če v zvezi s to transakcijo niso obračunali DDV.
Posamezna država brez prejema informacij iz drugih držav ne more učinkovito upravljati svojega
notranjega sistema obdavčevanja. Države imajo skupen interes pri ohranjanju celovitosti svojih
davčnih sistemov, v boju proti davčnim utajam in goljufijam pa je zelo pomemben element
sodelovanje med pristojnimi organi drugih držav.363 Sam namen rekapitulacijskih poročil je, da se
podatki, ki jih davčni organi na tej podlagi pridobijo, uporabijo za nadzor pravilnosti obračunavanja
DDV pri dobavah blaga in opravljanju storitev.
Rekapituacijsko poročilo razumemo kot informacijo davčnih zavezancev, ki poslujejo na notranjem
trgu, o dobavah drugim davčnim zavezancem v Skupnosti. Davčni zavezanci so dolžni davčnemu
organu vsak mesec poročati o opravljenih dobavah blaga.364
Obveznost predložitve, obseg podatkov in posebne podatke v rekapitulacijskem poročilu določata 90.
in 91. člen ZDDV-1 ter 159. člen Pravilnika. Ti členi povzemajo določbi 262. in 264. člena Direktive
o DDV.
Posebna pravila glede kraja opravljanja storitev, povezanih z nepremičninami, se uporabljajo ne samo
v Evropski uniji, ampak tudi v nekaterih tretjih državah. Na ravni EU je to posebno pravilo v skladu z
izvajanjem načela namembnega kraja. Na mednarodni ravni prevladuje prepričanje, da se lahko zaradi
posebnih pravil, v skladu s katerimi se kot merilo za določitev kraja obdavčitve uporabi kraj, v
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katerem je nepremičnina, pravice do obdavčitve pravično porazdelijo med območji davčne
pristojnosti.365
O storitvah, povezanih z nepremičninami, zavezanci ne poročajo v rekapitulacijskem poročilu.
Pri dobavah nepremičnin in storitvah, povezanih z nepremičninami, je kraj obdavčitve tam, kjer
nepremičnina leži, obveznost obračuna in plačila davka pa nastane v državi lege nepremičnine, ne
glede na status zavezancev, ki sodelujejo v transakcijah. Kadar transakcije potekajo med »domačimi«
davčnimi zavezanci, težav ne bi smelo biti. Kakor hitro pa imamo opravka z zavezanci, ki v državi
lege nepremičnine niso identificirani, niti nimajo v tej državi stalne poslovne enote, preko katere bi
izvajali storitev, se hitro zgodi, da davek ne bo obračunan in plačan. Namreč zavezanec, ki izvaja
storitev v državi lege nepremičnine, bi se v veliko primerih moral v tej državi registrirati in v zvezi s
tem izpolnjevati obveznosti poročanja. To velja vselej, kadar obveznosti ne more prevaliti na
prejemnika storitve.
Če storitev, povezano z nepremičnino, opravi davčni zavezanec iz druge države članice, ki ni država v
kateri nepremičnina leži, potem mu o opravljenih storitvah ni potrebno poročati v rekapitulacijskem
poročilu. Če se ta zavezanec registrira za namene DDV v državi članici, kjer nepremičnina leži, potem
te obveznosti poročanja niti ne more biti. Prav tako ne poroča, če obveznost obračuna na podlagi
obrnjenega davčnega bremena prevali na prejemnika storitve, kar dopušča 194. člen Direktive o DDV.
Hitro lahko ugotovimo, da obstaja zelo velika verjetnost, da davčni organi države, v kateri leži
nepremičnina, ter dobavitelj in prejemnik storitve, povezane z nepremičnino, nista registrirana za
DDV v tej državi, ne bo ugotovil, da je nastala obveznost obračuna in plačila DDV na njegovem
ozemlju.
Glede na zapisano, trdim, da države članice nimajo ustreznega nadzora nad obračunavanjem in
plačevanjem DDV od dobav in storitev, povezanih z nepremičninami. Najbolj pride to do izraza takrat,
kadar dobavitelj in prejemnik nista identificirana za namene DDV v državi, v kateri nepremičnina leži.
CFE366 poudarja, da je namen posebne določbe o kraju opravljanja storitev, povezanih z
nepremičninami, obračun davka na kraju dejanske potrošnje. Posledica uporabe 47. člena Direktive o
DDV je, da davčni organi držav članice prejmejo manj informacij o opravljenih storitvah, kot v
primerih, ko se uporablja splošno pravilo iz 44. člena Direktive o DDV, ko morajo dobavitelji
zagotoviti ime, številko DDV kupcev in znesek obdavčljive storitve v rekapitulacijskem poročilu. CFE
poudarja, da ni nobenega pravnega instrumenta v EU, ki omogoča, da bi davčni organ samodejno
pridobil informacije o storitvah v zvezi z nepremičninami, ki so jih davčni zavezanci izvedli v tujini,
ali od dobaviteljev s sedežem v drugi državi članici EU. To je vir velikega preusmerjanja trgovinskih
tokov na notranjem trgu. CFE zato predlaga, da bi morala Komisija predložiti predlog Svetu Evropske
unije za samodejno sledenje storitev v zvezi z nepremičninami, ki se izvajajo davčnim zavezancem s
sedežem v drugi članici EU.
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Poleg tega CFE ugotavlja, da pravila EU ne preprečujejo državam članicam uvedbe nacionalnih
finančnih spodbud za spodbujanje potrošnikov v plačilo računov za opravljene storitve na
nepremičninah.367
Na tem področju bi bilo potrebno s soglasjem vseh držav članic uvesti kontrolni mehanizem, ki bi
omogočal zbiranje podatkov o opravljenih storitvah na nepremičninah, predvsem komu in v kateri
državi. Ob tem seveda ne smemo pozabiti, da tako zbiranje podatkov za zavezance ne bi predstavljajo
dodatnega administrativnega bremena.368
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6 UGOTOVITVE IN SKLEPNE MISLI
V magistrskem delu sem podrobno predstavila kompleksno in vedno aktualno področje obdavčitve
dobav nepremičnin in z njimi povezanih storitev z DDV. Nepremičnine predstavljajo enega izmed
najzahtevnejših predmetov obdavčitve za obravnavo v okviru davka na dodano vrednost.369 Čeprav
so dobave nepremičnin in storitev, povezanih z njimi, obdavčene po kraju, kjer nepremičnina leži, je
bila zakonodaja iz tega področja deležna številnih sprememb.
Direktiva o DDV vsebuje pravila glede DDV, ki jih lahko v nekaterih primerih države članice prosto
razlagajo. Prav možnost, da lahko države članice različno določijo pravila glede obdavčitve dobav
nepremičnin in opravljenih storitev, povezanih z njimi, ter po svoje razlagajo osnovne pojme, ki se
nanašajo na obdavčitev nepremičnin in storitev, povezanih z njimi, povzroča razlike pri delovanju
notranjega trga.
Kot je zapisano v preambuli Izvedbene uredbe370, bi bilo za zagotovitev enotne davčne obravnave
dobav in storitev, povezanih z nepremičninami, potrebno v državah članicah uvesti koncept
nepremičnine. Pojma »koncept nepremičnine« Izvedbena uredba ne pojasnjuje, niti ga ne zasledimo v
sodni praksi SEU.
Na podlagi opredelitev samega pojma nepremičnin in storitev, povezanih z njimi, v Izvedbeni uredbi
lahko pojem »koncept nepremičnine« opredelimo kot osnovni pojem nepremičnine, ki ni odvisen od
nacionalne zakonodaje. Pove nam, kaj vse se šteje za nepremičnino in kdaj so storitve, ki izhajajo iz
nepremičnine ali pa so k njej usmerjene, dejansko storitve, povezane z nepremičnino. Takšen pristop
naj bi zagotavljal, da so pojmi, uporabljeni v Direktivi o DDV, opredeljeni na ravni Unije in se tako
enotno uporabljajo. Prav to pa je tudi osnovni namen zakonodajalca.
Pojem nepremičnin se uporablja v 47. in 135. členu Direktive o DDV. Nobene osnove ni, da bi isti
pojem, ki je uporabljen na različnih mestih v Direktivi o DDV, uporabljali različno371. Izvedbena
uredba je zaradi enotne davčne obravnave opravljanja storitev, povezanih z nepremičninami,
opredelila sam pojem nepremičnin in potrebno bližino za obstoj povezave z nepremičnino. Prav tako
je podala obsežen seznam primerov transakcij, ki jih obravnavamo kot storitve, povezane z
nepremičnino.372
Analiza opredelitve pojma nepremičnin (kot je opredeljen v Izvedbeni uredbi in Direktivi o DDV) je
pokazala, da Direktiva o DDV zelo skopo opredeljuje pojem objekt in zemljišče za gradnjo, medtem
ko Izvedbena uredba določa, kaj se šteje za nepremičnino. Izvedbena uredba tako enotno, na ravni
EU, opredeljuje pojme zemljišča, delov zemljišča, zgradbe in konstrukcije.
V skladu z Izvedbeno uredbo morata biti kumulativno izpolnjena dva pogoja, da se zemljišče šteje kot
nepremičnina – določen del zemljišča mora biti na ali pod zemeljsko površino in nad njim je mogoče
vzpostaviti lastninsko pravico in posest. Lastninska pravica za namene DDV pomeni ekonomsko
lastništvo.
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Izvedbena uredba je pojem zemljišča pojasnila v zadostni meri, zato v praksi ne bi smelo prihajati do
težav. Ostaja pa odprto vprašanje zemljišč za gradnjo iz tretjega odstavka 12. člena Direktive o DDV,
saj je še vedno prepuščeno vsaki državi članici, da ga opredeli v smislu nacionalnega prava.
Pregled opredelitve pojma »zemljišče za gradnjo« le po nekaterih državah članicah pokaže, da je to
področje različno urejeno. Tako je po slovenski zakonodaji zemljišče za gradnjo tisto zemljišče, na
katerem je dopustna gradnja objektov.373 Na Hrvaškem je potrebno pridobiti upravni akt, ki določa, da
je na zemljišču dovoljena gradnja. Na Nizozemskem ni potrebno dokazovati opredeljenosti zemljišča s
strani države, temveč je dovolj, da na zemljišču potekajo določene aktivnosti, ki omogočajo gradnjo
ali pripravo zemljišča za gradnjo.
Na nek način lahko razumem določbo v Direktivi o DDV glede opredelitve zemljišč za gradnjo s strani
posamezne države članice. Po drugi strani pa predstavlja področje, opredeljeno s strani nacionalne
zakonodaje, za udeležence na notranjem trgu veliko neznanko. Zakonodajalec bi lahko v Izvedbeni
uredbi na način kot je opredelil pogoje, kdaj se določena nepremičnina šteje za nepremičnino, to storil
tudi za opredelitev zemljišča za gradnjo.
Pomembna novost, ki jo prinaša Izvedbena uredba, je, da širi pojem nepremičnin iz zgradbe ali
konstrukcije še na predmete, ki so vgrajeni in so sestavni del zgradbe ali konstrukcije, in predmete,
opremo ali stroje, stalno vgrajene v zgradbi ali konstrukciji. Tako Izvedbena uredba podeljuje status
nepremičnine opisanim predmetom, opremi in strojem.
Dodaten pogoj, ki je v povezavi z zgradbami in konstrukcijami, zapisan v Izvedbeni uredbi374 je, da so
le-te pritrjene v ali na tla, nad morsko gladino ali pod njo ter jih ni mogoče zlahka razstaviti ali
odstraniti.
Izvedbena uredba premičnim predmetom podeljuje status nepremičnih ob dveh ključnih pogojih – da
so vgrajeni v zgradbo ali konstrukcijo in postanejo njen sestavni del ter da brez njih zgradba ne bi bila
popolna.
Ključna pomanjkljivost te novosti je po mojem mnenju, da Izvedbena uredba ne pojasnjuje, niti ne
navaja meril, kako in po katerih kriterijih presojati popolnost neke zgradbe ali konstrukcije. Le-to
lahko presojamo zelo subjektivno. Sicer dikcija točke c 13.b člena Izvedbene uredbe375 primeroma
navaja vrata, strehe, stopnišča in dvigala, vendar je to pravzaprav standard funkcionalnosti neke
nepremičnine, morda z izjemo dvigala. Postavi se vprašanje, ali je stavba popolna, če nima klime,
alarmne naprave, centralnega sesalnega sistema, prezračevanja, nadzornega sistema ipd. Zanima me,
do katere meje standarda bivanja lahko govorimo o popolnosti stavbe in ali je potrebno popolnost
stavbe presojati z vidika njene funkcionalnosti in namena. Tega odgovora Izvedbena uredba ne daje.
Določba točke d 13.b člena Izvedbene uredbe določa, da se za nepremičnino šteje vsak predmet,
oprema ali stroj, ki je stalno vgrajen v zgradbi ali konstrukciji in ga ni mogoče odstraniti brez uničenja
ali spremembe zgradbe ali konstrukcije. V to točko lahko torej uvrstimo določen predmet, opremo ali
stroj le ob pogoju, da ga ni mogoče odstraniti brez uničenja ali spremembe zgradbe ali konstrukcije.
Povezava med predmetom iz točke d 13.b člena Izvedbene uredbe in zgradbo oziroma konstrukcijo
mora biti dovolj močna, da skupaj tvorita celoto, pri tem pa predmeti izpolnjujejo posebne funkcije,
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neodvisno od zgradbe. Pri tem lahko njihova odstranitev pomeni tako škodo na zgradbi in konstrukciji
kakor tudi na predmetu samem. Tudi v tej določbi imamo opravka z dvema subjektivnima kriterijema
– uničenje in sprememba zgradbe ali konstrukcije.
V praksi se pogosto zgodi, da zavezanec opravlja montažo strojev in opreme v proizvodni stavbi
davčnemu zavezancu iz druge države članice, nepremičnina pa leži v drugi državi članici. Pri tem je in
bo iz vidika davčnega organa zelo težko presojati, kakšno vrsto montaže je zavezanec opravil, ali bi
odstranitev takšne opreme povzročila uničenje ali le spremembo in kako sploh opredeliti spremembo,
po kakšnih kriterijih. Še pomembnejše se mi zdi vprašanje, kako presojati uničenje in spremembo, če
do nje še sploh ni prišlo. Iz vidika obdavčitve to pomeni, da v primeru, če montaža strojev predstavlja
stalno vgrajen stroj v zgradbi, ki ga ni mogoče odstraniti brez uničenja ali spremembe zgradbe,
pomeni opravljeno storitev, povezano z nepremičnino, in je obdavčeno v državi, kjer premičnina leži.
Tako zmontiran stroj postane sestavni del zgradbe. Če pa montaža strojev ne zadosti kriteriju, da gre
za stroj, ki je stalno vgrajen v zgradbi ali konstrukciji in ga je mogoče odstraniti brez uničenja ali
spremembe zgradbe, potem govorimo o storitvi, oproščeni plačila DDV v Sloveniji.376 O opravljeni
storitvi je potrebno poročati še v rekapitulacijskem poročilu.
Namen 31.a člena Izvedbene uredbe je pomoč pri identifikaciji storitev, povezanih z nepremičninami,
kot so opredeljene v 47. členu Direktive o DDV. To pomeni, da je potrebno uporabo pravil Izvedbene
uredbe razlagati enotno na nivoju EU, brez upoštevanja nacionalnih pravnih pojmov.
Osnovna vprašanja, ki si jih moramo pri opredelitvi storitev, povezanih z nepremičninami, zastaviti, so
zakaj, kako in v kolikšni meri mora biti opravljena storitev dejansko »v zvezi« z nepremičnino. Pogoje
zadostne neposredne povezanosti določa prvi odstavek 31.a člena Izvedbene uredbe. Nadalje
Izvedbena uredba v drugem odstavku 31.a člena – ob predpostavki, da so izpolnjeni pogoji iz prvega
odstavka istega člena – našteva, katere storitve so storitve, povezane z nepremičninami.
Izvedbena uredba opredeljuje zagotavljanje nadzornih ali varnostnih storitev na kraju samem. Glede
na to, da je določba glede zagotavljanja nadzornih storitev zajeta že v 47. členu Direktive o DDV377, ni
jasno, zakaj se ponovno pojavlja v določbah Izvedbene uredbe. Besedna zveza »na kraju samem«
lahko na prvi pogled (če jo razumemo dobesedno) pomeni, da se tovrstne storitve obravnavajo kot
storitve, povezane z nepremičninami, le, če gre za fizično prisotnost. Ker pa vemo, da se s pomočjo
sodobne tehnologije te storitve lahko opravljajo tudi na daljavo, so najbrž v tej točki zajete tudi te.
Zakonodajalec bi lahko to tudi zapisal, če je bil to njegov namen. Tovrstne storitve bi bilo potrebno –
ob pogoju, da je nepremičnina bistveni element opravljene storitve – obravnavati enako kot storitve, ki
se opravijo na kraju samem, saj je namen 47. člena Direktive o DDV zagotoviti obdavčitev na kraju
koriščenja storitve. Menim, da lahko storitve varnosti, ki se z uporabo sodobnih tehnologij opravljajo
na daljavo, štejemo za storitve, povezane z nepremičninami, saj se koristijo v kraju, kjer nepremičnina
leži. Pri tem je potrebno opredeliti tudi obdavčitev vgradnje tovrstnih sistemov. Če je vgradnja
varnostnega sistema del dogovora o prodaji le-tega, je lahko transakcija za namene DDV opredeljena
različno. Lahko gre za dobavo blaga z vgradnjo, ki se v skladu s 36. členom Direktive o DDV obdavči
na kraju vgradnje ali montaže varnostnega sistema, lahko pa gre tudi za opravljanje storitve, povezane
z nepremičninami, če so izpolnjeni pogoji iz točke m 31.a člena Izvedbene uredbe, torej namestitev ali
montaža strojev oziroma opreme, ki se po namestitvi in montaži šteje za nepremičnino
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Med storitve, povezane z nepremičninami, Izvedbena uredba uvršča tudi delo na zemljišču, vključno s
kmetijskimi storitvami (npr. obdelovanje zemlje, sejanje, zalivanje in gnojenje). Ta točka širi obseg z
nepremičnino povezanih storitev še na kmetijske storitve in jih primeroma tudi navaja. Določbo je
potrebno razlagati ozko, saj so kmetijske storitve širok pojem in bi jih kot storitve, povezane z
nepremičninami, lahko razlagali le v povezavi s storitvami, ki so primeroma navedene in se nanašajo
na delo na zemljišču. Najbrž bi bilo bolje, da bi zakonodajalec izpustil besedo kmetijske storitve in
primeroma naštel storitve, ki jih je s tem členom želel zajeti.
Izvedbena uredba povzema pojem konstrukcije iz Direktive o DDV. Pri tem navajanju se pojavlja
nedoslednost. V 13.b členu Izvedbene uredbe namreč ne zasledimo pojma stalne konstrukcije, temveč
le pojem konstrukcije. Medtem se pojem konstrukcije v členu 31a pojavlja v besedni zvezi stalna
konstrukcija, torej v delu, v katerem Izvedbena uredba opredeljuje sam pojem nepremičnine, določa,
da se za nepremičnino šteje med drugim tudi konstrukcija, v delu, v katerem pa opredeljuje storitve,
povezane z nepremičninami, pa primeroma navaja stalne konstrukcije – sistemi cevovodov za plin,
vodo, kanalizacijo ipd. Enako je to področje opredeljeno tudi v angleški različici.
Glede na to, da se za nepremičnino šteje vsaka zgradba ali konstrukcija, pritrjena v ali na tla, nad
morsko gladino ali pod njo, je kategorija stalnosti na tem mestu odveč, saj moramo glede opredelitve
storitev, povezanih z nepremičnino, najprej zadostiti kriteriju, da gre za nepremičnino. Da neko
zgradbo ali konstrukcijo štejemo za nepremičnino, ni ključni pogoj njena stalnost, pač pa lastnost
nepremičnosti.378
Izvedbena uredba opredeljuje pravne storitve v zvezi s prenosom lastninske pravice na nepremičninah
ter ustanovitvijo ali prenosom nekaterih pravic na nepremičninah ali stvarnih pravic na nepremičninah.
Vendar pa se v zvezi s pravnimi storitvami postavlja vprašanje, kako se obravnavajo v primeru priprav
najemnih ali zakupnih pogodb. Menim, da se lahko kljub temu, da tega Izvedbena uredba izrecno ne
navaja, priprava najemnih ali zakupnih pogodb šteje med storitve, povezane z nepremičninami. To
prepričanje temelji na dejstvu, da kljub temu, da te storitve priprav najemnih in zakupnih pogodb niso
izrecno navedene v drugem odstavku 31.a člena Izvedbene uredbe, še vedno zadostijo kriterijem
neposredne povezanosti iz prvega odstavka istega člena, prav tako pa te pravne storitve niso izrecno
navedene v tretjem odstavku kot storitve, ki niso povezane z nepremičninami. Le če najemne ali
zakupne pogodbe nimajo nikakršne povezave z nepremičnino, se lahko za pravne storitve na področju
takih pogodb šteje, da niso dovolj neposredno povezane s posamezno nepremičnino.
Z vidika enotne davčne obravnave najemnih in zakupnih pogodb ter usklajenega pristopa držav članic
se zdi pomembno, da se pravne storitve, ki se nanašajo na najemne in zakupne pogodbe, obravnavajo
enotno v vsej Evropski uniji. To pa je mogoče le, če določbe zakonodaje, ki opredeljujejo to področje
obdavčitve, pri uporabi v praksi ne dovoljujejo nobenega dvoma. Na način kot to ureja Izvedbena
uredba, pa se dvom upravičeno pojavi.
Drugo hipotezo, ki sem jo postavila na začetku naloge in izhaja iz ugotovitve, da Direktiva o DDV in
Izvedbena uredba Sveta 1042/2013 ne določata v zadostni meri opredelitve osnovnih pojmov pri
dobavah nepremičnin in storitev, povezanih z njimi, da bi omogočala enotno davčno obravnavo na
nivoju EU, na tem mestu (na podlagi predhodno zapisanih pomanjkljivostih) potrjujem.
Evropska komisija je pravzaprav že s sprejetjem Izvedbene uredbe potrdila dejstvo, da Direktiva o
DDV ne pojasnjuje osnovnih pojmov, povezanih z nepremičninami – pojem nepremičnin in storitev,
povezanih z njimi. Sprejetje Izvedbene uredbe, ki za vse države članice velja neposredno in opredeli
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osnovne pojme, bistveno posega v urejanje tega področja, predvsem v smislu enotne davčne
obravnave. Glede na to, da določbe Izvedbene uredbe še ne veljajo in je možno le oceniti, kaj bo
Izvedbena uredba prinesla v praksi ter katera bodo področja, na katerih bo potrebno presojanje
Sodišča EU, lahko na podlagi analize določb Izvedbene uredbe in lastnega znanja trdim, da tudi
Izvedbena uredba ni zadovoljivo pojasnila vseh pojmov področja obdavčitve.
Obdavčitev nepremičnin z DDV obravnavamo na eni strani kot obdavčitev dobav, po drugi pa kot
obdavčitev storitev, povezanih z nepremičninami. Glede na dejstvo, da se davčni predpisi na ravni EU
razvijajo v smeri nemotenega delovanja notranjega trga in je obdavčitev z DDV dosegla visoko
stopnje harmonizacije, pa Direktiva o DDV s kar nekaj pravili omogoča državam članicam, da v zvezi
z obravnavanim področjem same določijo pogoje obdavčitve v svojih nacionalnih zakonodajah.
Besedila Direktive o DDV državam članicam ni potrebno prenesti neposredno. Nacionalnim organom
je prepuščeno, da izberejo oblike in metode uskladitve, ki pa morajo biti v skladu s cilji direktive.379
Ta manevrski prostor, ki je na voljo, povzroča, da morajo davčni zavezanci pri opravljanju svoje
dejavnosti zelo dobro poznati pravila obdavčitve z DDV v vsaki posamezni državi.
Ureditev obravnavanega področja obdavčitve Direktiva o DDV na kar nekaj mestih prepušča, da ga
države članice različno uredijo v svojih nacionalnih zakonodajah. Tako Direktiva o DDV omogoča
državam članicam, da lahko za davčnega zavezanca štejejo vsakogar, ki priložnostno opravi dobavo
objekta ali delov objekta in zemljišča, na katerem objekt stoji pred prvo uporabo in dobavo zemljišča
za gradnjo.380
Nekaj držav članic se je odločilo, da obdavčijo priložnostno dobavo objekta ali delov objekta in
zemljišč, na katerem objekt stoji pred prvo uporabo in dobavo zemljišča za gradnjo. Vsaj sedem držav
članic, Belgija, Danska, Finska, Francija, Luksemburg, Portugalska in Španija, šteje za davčnega
zavezanca vsakogar, ki opravi priložnostno dobavo zgoraj zapisanih nepremičnin.381
Navedena opcija ni prenesena v naš ZDDV-1, kar pomeni, da se v skladu z našo zakonodajo pri
presoji, ali se določeno osebo lahko obravnava kot davčnega zavezanca, ne moremo sklicevati na
kriterij »priložnostne transakcije«. Iz navedenega izhaja, da oseb, ki opravljajo dejavnost le
priložnostno, na podlagi določb ZDDV-1 ne moremo šteti za davčnega zavezanca.
Tudi Sodišče EU ni oblikovalo kriterijev, na osnovi katerih bi lahko presojali posamezno dejavnost za
namene DDV. Sodišče EU se je v svojih sodbah glede tega vprašanja opredelilo v primeru sodbe
Renate Enkler, C-230/94,382 kjer je odgovarjalo na vprašanja, kdaj se oddajanje opredmetenih stvari
(avtodoma) šteje za opravljanje dejavnosti v smislu prvega stavka drugega odstavka 4. člena Šeste
direktive, oziroma za izkoriščanje premoženja v stvareh, z namenom trajnega doseganja dohodka, v
smislu drugega odstavka 4. člena Šeste direktive. Pri presoji, ali gre v konkretnem primeru dobave
objekta ali delov objekta in zemljišč, na katerem objekt stoji pred prvo uporabo in dobave zemljišča za
gradnjo, pa mora nacionalno sodišče upoštevati vse relevantne okoliščine posameznega primera.383
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V skladu z določbami ZDDV-1 se pri priložnostni dobavi nepremičnin upošteva predvsem, ali oseba v
konkretnem primeru opravlja ekonomsko dejavnost in znesek opravljenega prometa. Na podlagi
prvega odstavka 94. člena ZDDV-1 je namreč davčni zavezanec oproščen obračunavanja DDV, če v
obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel, oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 50.000 evrov
obdavčljivega prometa.384
12. člen Direktive o DDV državam omogoča, da »štejejo za davčnega zavezanca« vsakogar, ki
priložnostno opravi transakcijo v zvezi z dobavo objekta ali delov objekta in zemljišč, na katerih
objekt stoji pred prvo uporabo in dobavo zemljišča za gradnjo. To se po definiciji lahko nanaša le na
osebe, ki še niso zavezanci za plačilo DDV. V teh primerih se presoja predvsem, ali zavezanec
opravlja ekonomsko dejavnost z namenom doseganja trajnega dohodka. V državah članicah, ki so se
za to možnost odločile, to pomeni, da je vsak zavezanec, ki opravi zgoraj navedeno transakcijo, davčni
zavezanec za DDV. Podobno je v ZDDV-1 urejeno, da se oseba, ki priložnostno dobavi novo prevozno
sredstvo v drugo državo članico, šteje za davčnega zavezanca, vendar se ji za namene DDV ni treba
identificirati.
Različno je v državah članicah urejen tudi kriterij prve uporabe. Države članice lahko namesto kriterija
prve uporabe uporabljajo tudi drug kriterij, npr. obdobje od datuma dokončanja objekta do datuma
prve dobave ali obdobje od datuma prve uporabe do datuma naslednje dobave, pod pogojem, da ta
obdobja niso daljša od petih ali dveh let.385
Večina držav članic je v svoje nacionalne zakonodaje prenesla merilo prve uporabe in obdobje 2 let
(npr. Danska in Francija sta se odločili z obdobje 5 let). Razlike med državami članicami nastajajo
predvsem pri določanju trenutka in dokazilih, kdaj se je nepremičnina dejansko začela uporabljati. Na
Nizozemskem to merilo velja tudi za nepremičnine, ki so bile prenovljene.
Kot sem zapisala že v začetku tega poglavja, lahko države članice opredelijo pojem zemljišča za
gradnjo v smislu nacionalnega prava, kot je določeno v tretjem odstavku 12. člena Direktive o DDV.
Žal tudi Izvedbena uredba ni enotno uredila tega področja.
V večini evropskih držav ima DDV dve davčni stopnji, splošno, približno 20-odstotno, in posebno.
Izjema je Danska, ki ima samo eno, 25-odstotno stopnjo, nekaj držav pa ima dve ali celo tri posebne
stopnje. Posebne nižje davčne stopnje se uporabljajo pri obdavčenju dobrin, namenjenih
zadovoljevanju osnovnih potreb.386
V skladu s splošnimi pravili Direktive o DDV smejo države članice brez časovnih omejitev uporabljati
nižjo stopnjo DDV za stanovanjske objekte, ki so del socialne politike države. Kaj se šteje za
stanovanjski objekt, ki je del socialne politike države, z EU-predpisi ni določeno. Na področju uporabe
nižje stopnje DDV za obdavčitev nepremičnin, predvsem za stanovanja, je bilo kar nekaj državam v
preteklosti dovoljeno odstopanje od Direktive o DDV.
Menim, da je približevanje stopenj znotraj EU eden izmed ključnih ciljev, ki jim mora EU posvetiti
posebno pozornost. Predvsem je potrebno odpraviti število različnih stopenj in višino stopenj DDV.
Pri pregledu davčnih stopenj obdavčitve nepremičnin sem ugotovila velika odstopanja med
posameznimi državami članicami, kar ne omogoča enotnega delovanja notranjega trga in povzroča
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izkrivljanje konkurence znotraj EU. Iz tega vidika je zelo pomembno, da države članice uskladijo
svoja pravila in najnižje stopnje davka.387
Direktiva o DDV državam članicam dopušča tudi možnost, da lahko za dobavo blaga štejejo predajo
določenih gradbenih del.388 Slovenija se za to možnost ni odločila. Gradbene storitve so na splošno
opredeljene kot opravljanje storitev, v kolikor pa se država članica odloči, da jih bo obravnavala kot
dobavo blaga, mora to v svoji zakonodaji tudi zapisati.
Opravljanje gradbenih del velja za opravljanje storitev v Bolgariji, Franciji, Italiji, Veliki Britaniji,
Romuniji, na Poljskem, Švedskem in Finskem, Nizozemska in Madžarska pa sta se odločili, da
gradbena dela obravnavata kot dobavo blaga. Španija je gradbena dela opredelila kot opravljanje
storitev, če vrednost uporabljenega materiala ne presega 33 % zakonsko določenega obdavčljivega
zneska. Odločitev Nizozemske, Madžarske in Španije, da uveljavljajo opredelitev gradbenega dela kot
dobavo blaga, kaže na to, da bi brez tega odstopanja tudi v teh državah tovrstne transakcije pomenile
opravljanje storitev.
Za drugačen pristop pa so se odločile Irska, Grčija, Portugalska in Slovaška. Irska je uveljavila t. i.
2/3-pravilo, ki določa, da če vrednost dobavljenega blaga iz pogodbe za opravljanje storitev presega
2/3 celotne vrednosti pogodbe, se pogodba za namene DDV šteje za dobavo blaga. Grčija opredeljuje
gradbena dela na podlagi pogodbe o delu kot dobavo blaga. Portugalska opredeljuje zadevno
transakcijo kot dobavo blaga, kadar gradbeno podjetje dobavi ves material. Slovaška opredeljuje
gradbena dela kot opravljanje storitev, vendar od njih loči opravljanje gradbenih del, ki se izvajajo na
podlagi gradbene ali podobne pogodbe, tj. kadar podjetje dobavi celoten objekt, ne pa določenih
storitev. 389
Področje predaje gradbenih del je, kot izhaja iz zgoraj zapisanega, v državah članicah urejeno zelo
različno. Če bi vse države članice predajo gradbenih del obravnavale kot opravljanje storitev, bi to za
področje nepremičnin pomenilo, da bi jih lahko šteli za storitve, povezane z nepremičninami, torej bi
bile obdavčene tam, kjer se nepremičnina nahaja, v skladu s 47. členom Direktive o DDV. Kadar
posamezna država članica šteje predajo gradbenih del kot dobavo blaga, to pomeni, da se za kraj
dobave šteje kraj, kjer se je blago nahajalo v trenutku, ko se je opravila dobava.390
V skladu s 137. členom Direktive o DDV dajejo države članice davčnim zavezancem pravico do izbire
obdavčitve dobave objektov ali delov objektov ter zemljišč, na katerih stojijo – razen dobave objektov
ali delov objekta in zemljišča, na katerem objekt stoji – pred prvo uporabo in dobavo nepozidanih
zemljišč, razen stavbnih zemljišč.
Sodba Sodišča EU v zadevi 269/03391 pojasnjuje, da lahko države članice, ki uporabijo pravico iz 137.
člena Direktive o DDV, sprejmejo zakonodajo, ki pogojuje celotni odbitek DDV. Za slednje se je
odločila Slovenija. V državah članicah je to področje različno urejeno, npr. v Nemčiji se lahko za
opcijo obdavčitve odločijo tudi zavezanci, ki nimajo priznanega 100 % odbitka, ampak 95 %
odbitek.392
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Prav tako prihaja do razlik med državami članicami na področju najema nepremičnin. Slovenija se je
odločila za možnost, da davčni zavezanci ob izpolnjevanju pogojev izberejo obdavčitev, torej kot
oproščen ali obdavčen najem. Nekatere države članice so to možnost omejile. Tako je na Hrvaškem
oproščen le najem stanovanj, vse ostale vrste nepremičnin so obdavčene in zavezanci nimajo možnosti
oziroma pravice do izbire393. Prav nasprotno je v Avstriji, kjer pa je prav najem stanovanj obdavčen,
čeprav z nižjo stopnjo. V Španiji zavezanci nimajo pravice do izbire obdavčitve, kadar gre za najem
skladiščnih objektov. Ureditev tega področja je v Sloveniji po mojem mnenju dobra, saj zavezancem
omogoča izbiro, glede na posamezen posel.
V zvezi z obdavčitvijo dobav nepremičnin in storitev, povezanih z njimi, je na nivoju EU še
nedorečeno področje prodaje in povratnega najema, t. i. »sale and leaseback« pogodbe. V Sloveniji se
tovrstne transakcije obravnavajo kot dve ločeni dobavi, torej kot prodaja nepremičnine in kot lizing
nepremičnine. V Nemčiji se lahko prodaja in povratni najem obravnavata kot finančna transakcija.394
V sodbi Sodišča EU NLB Lizing je Evropska komisija izrazila mnenje, da se v takšnih okoliščinah
pogodba, s katero prodajalec proda nepremičnino kupcu, da bi jo nato slednji s pogodbo o finančnem
lizingu kot lizingodajalec dal v najem istemu prodajalcu kot lizingojemalcu, šteje za transakcijo
dajanja kreditov in sklepanja garancij v smislu člena 135/1(b) in (c) Direktive o DDV. Ne glede na več
različnih pogodb, gre po mnenju Evropske komisije za eno finančno transakcijo, ki sestoji iz dajanja
kredita in garancije, zaradi česar je oproščena plačila DDV. Sodišče EU se do vprašanja »sale and
leaseback« v navedeni sodbi ni opredelilo.
Tako je tudi to področje obdavčitve nepremičnin na nivoju EU različno urejeno. Njegova pomembnost
se kaže predvsem zaradi povezanosti s pravico do odbitka DDV. Če tovrstne transakcije opredelimo
kot finančne storitve, govorimo o oproščenih transakcijah, ki ne dajejo pravice do odbitka. Glede na
zavzeto stališče Evropske komisije do področja obdavčitve se lahko hitro zgodi, da se bodo transakcije
prodaje in povratnega nakupa (»sale and leaseback«) obravnavale kot transakcije dajanja kreditov, ki
so oproščene. Za obdavčitev v Sloveniji pa to pomeni, da je finančni najem nepremičnine tudi predmet
davka na promet nepremičnin, ki se v primeru obravnave teh pogodb kot finančnih storitev ne bi
obračunal.
V sled vsega zapisanega, lahko prvo hipotezo, postavljeno na začetku naloge, da zaradi različne
zakonske regulacije obdavčitve dobav nepremičnin in storitev, povezanih z nepremičninami, prihaja
do neenotne davčne obremenitve dobav in storitev na notranjem trgu, potrdim.
Pri dobavah nepremičnin in storitvah, povezanih z njimi, je kraj obdavčitve tam, kjer nepremičnina
leži, obveznost obračuna in plačila davka pa nastane v državi lege nepremičnine, ne glede na status
zavezancev, ki sodelujejo v transakcijah. Ko transakcije opravljajo zavezanci, ki v državi lege
nepremičnine niso identificirani za namene DDV in nimajo v tej državi stalne poslovne enote, preko
katere bi izvajali storitev, se hitro zgodi, da davek ni obračunan in plačan. Zavezanec, ki izvaja storitev
v državi lege nepremičnine, bi se v veliko primerih moral v tej državi registrirati in v zvezi s tem
izpolnjevati obveznosti poročanja. To velja vselej, kadar obveznosti ne more prevaliti na prejemnika
storitve.
Če storitev, povezano z nepremičnino, opravi davčni zavezanec iz druge države članice, ki ni država v
kateri nepremičnina leži, potem mu o opravljenih storitvah ni potrebno poročati v rekapitulacijskem
poročilu. Če se ta zavezanec registrira za namene DDV v državi članici, kjer nepremičnina leži, potem
393
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Porezna uprava Republike Hrvatske: Oporezivanje najma ili zakupa nekretnina i pokretnina. 2015, str.32.
Müller-Lee, J.: Germany Value Added Tax. IBDF, Stuttgart, 2016, str. 11.
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te obveznosti poročanja niti ne more biti, saj opravljene storitve in morebitne nabave prikaže v
obračunu, pod davčno številko, ki mu jo je podelili država članica, kjer nepremičnina leži. Obveznosti
poročanja tudi ni v primeru, ko davčni zavezanec opravi storitev, povezano z nepremičnino, drugemu
davnemu zavezancu, ki je v državi lege nepremičnine registriran za namene DDV, vendar o opravljeni
storitvi ni dolžan poročati, če obveznost obračuna na podlagi obrnjenega davčnega bremena prevali na
prejemnika storitve, kar dopušča 194. člen Direktive. V tem primeru zavezanec niti ne poroča o
opravljeni storitvi v obračunu DDV.
V tovrstnih primerih obstaja zelo velika verjetnost, da davčni organi države, v kateri leži
nepremičnina, ter dobavitelj in prejemnik storitve, povezane z nepremičnino, nista registrirana za
DDV v tej državi, ne bo ugotovil, da je nastala obveznost obračuna in plačila DDV na njegovem
ozemlju. V tem trenutku na nivoju EU ni nobenega ustreznega mehanizma, ki bi omogočal, da bi
države članice lahko nadzirale storitve, povezane z nepremičninami, znotraj EU. Tako npr. slovenski
davčni zavezanec, ki opravlja storitev na nepremičnini v drugi državi članici drugemu davčnemu
zavezancu, o tej opravljeni storitve ne poroča niti v obračunu DDV, niti v rekapitulacijskem poročilu.
V primeru, da storitev opravi v državi, kjer lahko prevali davčno breme na prejemnika storitve, nima
niti administrativnih obveznosti glede registracije za DDV v drugi državi članici. V kolikor pa
obveznosti ne more prevaliti, se mora registrirati v državi lege nepremičnine. Ob tem se upravičeno
zastavlja vprašanje, kdo in kako lahko to nadzira.
V letu 2010 je bila sprejeta Uredba 904/2010/EU395. Ta Uredba o upravnem sodelovanju določa
pravila in postopke o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano
vrednost med državami članicami. Osnovni namen sprejete uredbe je sodelovanje davčnih organov
držav članic396 med seboj, predvsem tako, da si izmenjujejo informacije o upravnem sodelovanju in
predpisane podatke na predpisan način, ki pripomore k učinkovitejši odmeri DDV in omogoča nadzor
nad transakcijami davčnih zavezancev397. Eden izmed njenih osnovnih ciljev je boj proti davčnim
utajam.398
Uredba o upravnem sodelovanju določa naslednje načine sodelovanja med državami članicami:
- izmenjavo informacij na zahtevo,
- spontano izmenjavo informacij brez predhodne zahteve,
- povratne informacije,
- avtomatično izmenjavo vnaprej določenih informacij,
- prisotnost uradnikov,
- sočasne kontrole,
- izmenjavo informacij v okviru Eurofisca.399
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Uredba Sveta (EU) št. 904/2010 z dne 7. oktobra 2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju
davka na dodano vrednost. UL L 268, 12. 10. 2010 – v nadaljevanju Uredba o upravnem sodelovanju. Uredba o upravnem
sodelovanju . Ta Uredba o upravnem sodelvoanju je nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 1798/2003 z dne 7. oktobra 2003 o
upravnem sodelovanju na področju davka na dodano vrednost, UL L 264, 15. 10. 2003.
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Vsaka država članica določi organ, »centralni urad za zvezo«, ki pomeni urad, katerega glavna odgovornost so stiki z
drugimi državami članicami na področju upravnega sodelovanja.
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V Sloveniji določa podrobnejša pravila za izvajanje ukrepov medsebojne upravne pomoči med državami članicami pri
pobiranju davkov in določa obrazce, ki se pri tem uporabljajo četrti del Zakona o davčnem postopku – ZdavP-2 (Uradni list
RS, št.: 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14
in 91/15). Povzeto po: Jerovšek, T., Wakounig, M., Kovač, P., Škof, B. idr.: Zakon o davčnem postopku s komentarjem.
Davčni izobraževalni institut Ljubljana in Davčno finančni raziskovalni inštitut Maribor, Ljubljana, 2008, str.436.
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Evropska komisija: Predlog Uredbe o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano
vrednost, Bruselj, 18.8.2009 (COM(2009) 427 konč.).
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Poglavja II do X Uredbe o upravnem sodelovanju.
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Izmenjavo informacij na zahtevo določa 7. člen uredbe in zajema zahtevek za informacije, vključno z
informacijami, ki se nanašajo na poseben primer ali primere, in zahtevek za uradno preiskavo. V
Prilogi I400 so izrecno omenjene tudi storitve, povezane z nepremičninami.401 Za pridobitev potrebnih
informacij ali izvedbo uradne preiskave, za katero je bilo zaprošeno, zaprošeni organ ali upravni
organ, na katerega se je obrnil, ravna, kakor bi deloval zase ali na zahtevo drugega organa v svoji
državi članici.402 Države članice lahko v zvezi z nepremičninami v skladu s predpisanim obrazcem,
namenjenim za izmenjavo zahtevanih informacij, zaprosijo za naslednje podatke:
- dela na nepremičninah,
- dela na nepremičninah, ki se uporabljajo za bivanje,
- nakup ali najem nepremičnin,
- nakup ali najem nepremičnin, ki se uporabljajo za bivanje, rekreacijo ali prosti čas.403
Na podlagi Uredbe o upravnem sodelovanju lahko država članica za posameznega zavezanca pridobi
podatke o opravljeni transakciji z nepremičninami, lahko pa pošlje tudi spontano informacijo404, ki jo
pridobi v svojih postopkih nadzora in se nanaša na davčnega zavezanca iz druge države članice. Prav
tako lahko zahteva na podlagi poslane spontane informacije, da država članica, ki je to informacijo
prejela, pošlje v zvezi s posredovanimi informacijami povratno informacijo.
Iz zapisanega izhaja, da je pridobitev informacij mogoča, vendar le na podlagi posebnega zahtevka in
pod pogoji, ki jih določa Uredba o upravnem poslovanju. Drugih mehanizmov nadzora na področju
obdavčitve dobav nepremičnin in storitev, povezanih z nepremičninami, zakonodaja iz področja DDV
ne predpisuje in ne omogoča.
Na podlagi teh ugotovitev tretjo hipotezo, ki pravi, da lahko obdavčenje storitev, povezanih z
nepremičninami, obdavčenih po kraju, kjer nepremičnina leži, privede do nezakonitega davčnega
izogibanja, saj države članice nimajo ustreznega mehanizma za zagotavljanje nadzora v tovrstnih
primerih, potrjujem.
Kljub številnim spremembam, ki jih je že bila deležna zakonodaja iz področja DDV v EU skozi
zgodovino, je jasno, da lahko spremembe pričakujemo tudi v prihodnosti, v kolikor bomo želeli
dobave nepremičnin in storitev, povezanih z njimi, obravnavati enotno na notranjem trgu EU.
Vsekakor je dobrodošla Izvedbena uredba v smeri enotnega postopanja davčnih organov držav članic,
ki je v veliki meri odpravila neenotno obravnavo pojma nepremičnin in storitev, povezanih z
nepremičninami. V prihodnosti bi moral zakonodajalec, tako kot je to storil v Izvedbeni uredbi, glede
opredelitve pojma nepremičnin opredeliti pogoje za določitev zemljišča za gradnjo, ki se naj enotno
obravnava na notranjem trgu. Ureditev, ki jo ima Slovenija, se zdi dobra, zato menim, da bi bilo
potrebno kot zemljišče za gradnjo opredeliti zemljišče, na katerem je dopustna gradnja na podlagi
dovoljenj državnih organov. Slednje ne bi povzročalo dodatnih administrativnih obremenitev za
zavezance.
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Priloga I: Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja člen 7(3) in (4): storitve v zvezi z nepremičninami (člen
47 Direktive o DDV).
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V določenih primerih, naštetih v Prilogi I, lahko zaprošena država članica zavrne odgovor na poslan zahtevek, izrecno so
torej navedene tudi storitve, povezane z nepremičninami.
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Točka 5 sedmega člena Uredbe o upravnem sodelovanju.
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Izvedbena uredba komisije št. 79/2012 z dne 31. januarja 2012 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb
Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost.
404
Spontana informacija je eden izmed načinov sodelovanja med državami članicami na podlagi Uredbe o upravnem
sodelovanju.
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Iz vidika enotne obravnave pojma nepremičnin bi morala Izvedbena uredba pojasniti oziroma določiti
merila za popolnost zgradb,405 ne pa jih le primeroma navajati, zato bi moral zakonodajalec razširiti
seznam tako, da ne bi bilo dvomov – torej ne samo okna, vrata, streha, stopnišča in dvigala. Razumem,
da so okna, vrata in streha, nujni za bivanje v zgradbi (torej, da lahko zgradba služi svojemu namenu),
medtem, ko dvigalo ni nujno potrebno, da je stavba popolna, razen, če je imel zakonodajalec v mislih
zgradbe, ki npr. brez dvigal niso funkcionalne (npr. domovi za ostarele). Prav uvrstitev dvigal v to
skupino, povzroča dvom. Tako bi lahko v to skupino po mojem mnenju uvrstili tudi prezračevalne,
klimatske, centralno - sesalne sisteme (in še kaj), ki najbrž ne predstavljajo nuje za popolnost stavb.
Prav tako je potrebno pojasniti oziroma natančneje določiti primere sprememb na zgradbi in uničenje
zgradbe, saj slednja dva pojma pri interpretaciji dovoljujeta vse preveč subjektivnosti.
Pri naštevanju storitev, povezanih z nepremičninami, v drugem odstavku 31.a člena Izvedbene uredbe
je potrebno pojasniti, ali se storitve, ki jih zavezanci lahko opravljajo na daljavo, npr. nadzorne in
varnostne storitve, štejejo za storitve, povezane z nepremičninami. V določbi Izvedbene uredbe je
namreč zapisano, da veljajo te storitve za storitve, povezane z nepremičninami, le, če se opravljajo na
kraju samem. Slednje se mi glede na tehnologijo, ki je na voljo, ne zdi primerno. Prav tako bi moral
zakonodajalec natančno določiti, katere kmetijske storitve se štejejo za storitve, povezane z
nepremičnino, oziroma izpustiti pridevnik kmetijske in jih dosledno navesti.
Glede na to, da med storitve, povezane z nepremičnino, sodijo tudi pravne storitve v zvezi s prenosom
lastninske pravice na nepremičninah ter ustanovitvijo ali prenosom nekaterih pravic na nepremičninah
ali stvarnih pravic na nepremičninah, bi bilo po mojem mnenju med te storitve potrebno uvrstiti tudi
pravne storitve, ki se nanašajo na storitve priprave najemnih in zakupnih pogodb, ob pogoju, da se
nanašajo na točno določeno nepremičnino in ne gre za vrsto tipskih pogodb.
Ker Direktiva o DDV na kar nekaj mestih prepušča državam članicam, da posamezno področje
opredelijo po svoje, bi bilo nujno razmisliti, ali je to iz vidika učinkovitega delovanje notranjega trga
primerno. Področje priložnostnih dobav nepremičnin, ki je v državah članicah različno urejeno, bi bilo
smiselno opustiti in davčne zavezance presojati iz vidika opredelitve opravljanja ekonomske
dejavnosti.
Področje davčnih stopenj, predvsem število različnih davčnih stopenj, je po mojem mnenju najbolj
pereče področje neenotne obravnave znotraj notranjega trga. To ne velja samo za obravnavano
področje obdavčitve. Menim, da bi bilo potrebno določiti, da smejo države članice uporabljati zgolj
dve stopnji, splošno in nižjo, ter tako odpraviti odstopanja, značilna za posamezne držav. To je težko
izvedljivo, predvsem zaradi tega, ker ima v večini držav članic uporaba zelo znižanih davčnih stopenj
socialni namen, ki ga podpira tudi politika.
Za učinkovito in pravilno delovanje sistema DDV je nujno potrebno spremeniti tudi sistem poročanja
o opravljenih storitvah, povezanih z nepremičninami. Davčni organi držav članic nimajo nobenega
instrumenta nadzora. Možnost, ki jo imajo na podlagi Uredbe o upravnem sodelovanju, je učinkovita,
vendar le za posamezne primere. Za učinkovitejši nadzor je potrebno razmišljati, da bi se zagotovili
podatki vseh zavezancev, ki opravljajo tovrstne storitve. Pri tem smo seveda omejeni z neprestano
težnjo Evropske komisije po čim manjših administrativnih bremenih zavezancev. Ob upoštevanju tega
bi lahko zavezanci o opravljenih storitvah poročali v rekapitulacijskih poročilih, v katerih bi preprosto
dodali stolpec, v katerega bi zavezanci vpisovali podatke o vrednostih opravljenih storitev
posameznemu zavezancu – davčni številki zavezancev, ki so jim te storitve bile opravljene, ter državo,
405

Točka c 13.b člena Izvedbene uredbe.
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v kateri nepremičnina leži. Prepričana sem, da tovrstno poročanje za zavezance ne bi prestavljajo
velikega administrativnega bremena. Poročanje bi bilo urejeno tako kot za rekapitulacijska poročila, ti
podatki bi tako bili del podatkov na sedaj obstoječih rekapitulacijskih poročilih.
Dejstvo je, da vse države članice že sedaj nimajo enako urejenega sistema poročanja v smislu
zahtevanih podatkov v rekapitulacijskih poročilih. Madžarski zavezanci v rekapitulacijskih poročilih
poročajo tudi o pridobitvah iz drugih držav članic. Z enotno ureditvijo poročanja bi lahko davčne
uprave pridobile kvalitetne podatke za izvajanje nadzora. Takšen način pridobivanja podatkov z
rekapitulacijskimi poročili in enoten evropski obračun bi omogočal hitro izmenjavo informacij in
avtomatičen dostop do informacij, kar bi pomenilo tudi krepitev boja proti goljufijam.
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IZJAVA
ŠTUDENTA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Podpisana Suzana Bezjak, vpisna številka 71167704

izjavljam,

da je magistrska naloga z naslovom Obdavčitev dobav nepremičnin in z njimi povezanih
storitev z davkom na dodano vrednost




rezultat lastnega raziskovalnega dela,
da so rezultati korektno navedeni in
da nisem kršila avtorskih pravic in intelektualne lastnine drugih.

Suzana Bezjak
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