
 

 

Članek 10/2022 

 

DROPSHIPPING IN DDV 
 

 
Spletna prodaja lahko vključuje tudi tako imenovani dropshipping. Gre za spletno prodajo blaga, kjer 
trgovina nima zalog. Kupec torej naroči izdelek na spletni strani slovenskega podjetja, to povpraševanje 
posreduje tujemu dobavitelju, ki potem naročeni izdelek pošlje končnemu kupcu. 
Končni kupec tako plača slovenskemu spletnemu trgovcu, ta pa dobavitelju. Kot rezultat prodajalcu ni 
treba neposredno rokovati z izdelkom. 
 
S 1. julijem 2021 so začela veljati nova evropska pravila za obračunavanje DDV pri spletnih prodajah 
iz ene v drugo državo članico oziroma iz tretjih držav v EU, denimo iz Kitajske, tudi Velike Britanije. 
Od tedaj je limit deset tisoč evrov po vsej EU za vse prodaje na daljavo znotraj Unije, v ta prag pa je 
treba vključiti tudi e-storitve, ki se opravijo kupcem v druge države članice 
 
 
Kako je v primeru, če je blago uvoženo npr. iz Kitajske? 
 
Prodaja lahko poteka na dva načina: 

1. slovenski trgovec blago prodaja sam, kar pomeni, da ga mora tudi kupiti od kitajskega 
prodajalca; 

V tem primeru kraj obdavčitve uvoza blaga je država članica, na ozemlju katere je bilo blago vneseno 
v Unijo. Kadar se odpošiljanje ali prevoz blaga začne v tretji državi, je kraj dobave blaga, ki jo opravi 
uvoznik, in kraj vsakršne nadaljnje dobave v državi članici uvoza blaga. Tako so vse nadaljnje dobave 
blaga, ki jih slovenski spletni trgovec opravi iz države članice, v katero je bilo blago uvoženo, predmet 
DDV v tej državi članici. 
DDV od uvoza blaga je torej treba obračunati v Sloveniji, če se blago uvozi iz tretje države na ozemlje 
Slovenije. 
 

2. slovenski trgovec le zagotavlja spletno tržnico (ima status elektronskega vmesnika), s katero 
kitajskemu prodajalcu omogoča neposredno prodajo kupcem v EU. 

Če kitajski dobavitelj zadevno blago odpošlje iz Kitajske v EU neposredno na naslov končnega kupca za 
račun slovenskega trgovca oziroma slovenski trgovec vsaj posredno sodeluje pri prevozu ali 
odpošiljanju tega blaga, če so kupci izključno fizične osebe (torej končni kupci) in ne gre za nova 
prevozna sredstva, potem takšni prodaji rečemo prodaja blaga na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih 
držav uvoženega blaga.  
Če je uvoznik tega blaga kupec (ne pa slovenski trgovec), so mu ob tem pri uvozu blaga obračunani 
tako DDV kot tudi druge morebitne uvozne dajatve. Slovenski trgovec za takšne prodaje blaga nima 
DDV-obveznosti znotraj EU. Če gre za blago v vrednosti do 150 evrov, se lahko slovenski trgovec v 
Sloveniji vključi v nov uvozni VEM-sistem, vendar se mora predhodno identificirati za DDV. Z vključitvijo 
v ta sistem slovenski trgovec omogoči kupcu, da je že predhodno informiran o ceni, ki zajema tudi DDV. 
V tem primeru mu slovenski trgovec pri prodaji poleg cene blaga obračuna tudi DDV države članice 
kupca 
 
Kdaj je »elektronski vmesnik« dolžan plačati DDV na prodajo uvoženega blaga na daljavo? 
Ko elektronski vmesnik prodajalcu omogoča prodajo uvoženega blaga na daljavo in je blago: 

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

• odposlano ali se prevaža v pošiljkah v vrednosti, ki ne presega 150 EUR; 

• ni trošarinsko blago (običajno je to alkohol ali tobačni izdelki). 



 

Velja, da elektronski vmesnik omogoča prodajo uvoženega blaga na daljavo, če ta omogoča kupcu in 
prodajalcu sklenitev pogodbe prek elektronskega vmesnika in je končni rezultat prodaja blaga kupcu. 
 
Posrednik je davčni zavezanec s sedežem v EU. Ta oseba mora izpolnjevati obveznosti sistema 
VEM za uvoz, vključno s prijavo in plačilom DDV pri prodaji uvoženega blaga na daljavo. Ta posrednik 
bo prejel identifikacijsko številko za DDV za sistem VEM za uvoz za vsakega davčnega zavezanca, za 
katerega je imenovan za posrednika. Davčni zavezanci, ki nimajo sedeža v EU, morajo imenovati 
posrednika, da lahko uporabljajo sistem VEM za uvoz. Drugi davčni zavezanci lahko imenujejo 
posrednika, a to ni obvezno 
 
Kaj mora elektronski vmesnik, ki uporablja sistem VEM za uvoz, narediti? 
 

• prikazati znesek DDV, ki ga mora kupec plačati v EU, najkasneje takrat, ko je postopek 
naročanja zaključen;  

• zagotoviti, da se od kupca pri dobavi pobere DDV na vse upravičeno blago, katerega končna  
namembna država 

• je država članica EU; 

• v največjem možnem obsegu na računu prikazati ceno v EUR, ki jo plača kupec; 

• predložiti mesečni obračun DDV v elektronski obliki prek portala sistema VEM za uvoz v 
državi članici, kjer je elektronski vmesnik registriran v sistem VEM za uvoz; 
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Viri: 

• https://www.epc.si/pages/topics/dropshipping---spletno-nakupovanje-od-dobaviteljev.php 

• Finance.si https://podjetnik.finance.si/9002632/Nasvet-tedna-Ukvarjamo-se-z-%3E%3Edropshippingom?src=XNASLPORT  

• Fu.gov.si: 
https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Drugo/Posebna_podrocja/E_trgovanje/Vse__kar_morate_vedeti_o_sistemu_VEM_za
_uvoz.pdf  
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