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Sistem VEM – Unijska ureditev 

 

S 1.7.2021 je stopil v veljavo P R A V I L N I K o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami 

Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo, objavljen v Uradnem listu št. 102 dne 

29.6.2021. 

V iCentru je z verzijo 2021_09_002 na voljo dopolnitev programa za evidentiranje prometov znotraj posebne 

Unijske ureditve. Evidentiranje prometov za ostale posebne ureditve trenutno ni podprto. Če je potreba po 

ostalih ureditvah prosimo, da se obrnete na našo prodajo. 

 

Vključitev v sistem OSS  

Vključitev v sistem VEM je prostovoljna. Tisti, ki že poslujete na Evropskem trgu in ste tam pridobili ID št. za 

DDV nadaljujete z evidentiranje poslovnih dogodkov na enak način kot do sedaj. Če ste državi članici »vrnili« 

ID za DDV oz. se deregistrirali in se prijavili v sistem VEM je potrebno v iCentru urediti določene nastavitve. 

Nastavitev mora urediti operater Skrbnik. 

Najprej uredite nastavitev, da ste se vključili v sistem VEM oz. ang. OSS = One Stop Shop. 

Fakturiranje / Nastavitve / Nastavitve programa / zavihek Povezave : 
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Ali v modulu DDV-N : 

 

 

(Ko je nastavitev vnesena je potrebno program zapreti in ga ponovno aktivirati, drugače se meni ne aktivira.) 

 

Če nastavitev ni aktivirana je možnost vpogleda v evidence prodaje na daljavo neaktivna. 

 

Davčne stopnje 

Davčne stopnje po posameznih državah članicah EU se razlikujejo. Katera stopnja je trenutno veljavna in za 

kateri tip blaga ali storitev se uporablja, je potrebno preveriti pri davčnem uradu ali na spletni strani  

Evropske komisije: Pravila in stopnje DDV: splošna stopnja, posebne stopnje in znižana stopnja - Your 

Europe (europa.eu) . 

Šifrant davčnih stopenj 

Trenutno imamo v iCentru 2 šifranta davčnih stopenj, enega v modulu DDV-N, in drugega na artiklih. Šifrant 

davčnih stopenj v modulu DDV-N smo opremili z davčnimi stopnjami, ki veljajo za prodajo blaga in storitev 

https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_sl.htm#shortcut-7
https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_sl.htm#shortcut-7
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po posameznih državah članicah. Šifranta davčnih stopenj na artiklih žal še nismo uspeli uskladiti, zato je 

potrebno šifrant ročno dopolniti. 

Do šifranta dostopate indirektno preko šifranta artiklov. V šifrant vnesete novo stopnjo DDV. Vnesete tiste 

stopnje, ki jih pri delu potrebujete. Pomembna je nastavitev Vrste DDVja in stopnja. Vnesete tako, da bodo 

skladne z nastavitvami v modulu DDV-N. 

Stopnjo DDV, ki velja na slovenskem trgu pustite na artiklu kot privzeto nastavitev. Če artikel prodajate 

izključno na trgu EU in ne na domačem trgu, lahko kot privzeto stopnjo določite eno izmed davčnih stopenj, 

ki jo najpogosteje uporabljate na EU trgu.   
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Šifrant davčnih stopenj v modulu DDV-N :  

 

 

 

Ko odpirate davčne stopnje na artiklih bodite pozorni na skladnost nastavitev z nastavitvami stopenj DDV 

v modulu DDV-N. Glej prilogo na koncu navodil. 

 

Šifrant  stopenj DDV v modulu DDV-N Šifrant stopenj DDV na artiklu 
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Knjige dokumentov 

 

Za prodajo po posebni ureditvi, ki jo poročate v sistem VEM, predlagamo da odprete novo fakturno knjigo, 

ki naj nosi privzeto Oznako IRAC / PU – Prodaja blaga na daljavo EU, če končnim potrošnikom v EU prodajate 

blago, če pa opravljate storitve potem pa oznako PU – Storitve EU.  

Tukaj izbrana oznaka se bo predlagala na izdanih računih.  

Če za končne potrošnike v EU opravljate storitve in prodajate blago tukaj izberete oznako, ki se pogosteje 

uporablja in na računu ustrezno zamenjate. 
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Vnos izdanega računa v modul Fakturiranje 

 

Izpolnite: 

• Kupca iz države članice,  

• vpišete datume, 

• v polje Kraj obdavčitve vpišete kraj kjer se konča odpošiljanje ali prevoz blaga prejemniku, 

• Dokument – Naročilo kupca izpolnite v primeru ročnega vnosa računa. Če je račun nastal 

avtomatsko na podlagi odpreme izdani račun nosi Veze na naročilo in podatka ni potrebno izpolniti. 

• Oznako za DDV – se predlaga iz nastavitve na knjigi dokumentov. V našem primeru je to PU - 

Prodaja blaga na daljavo v EU po posebni ureditvi, če ste končnemu kupcu opravili storitev, oznako 

za DDV zmenjate – PU - Storitve. 

 

 

 

Za potrebe poročanja v sistem VEM je na kupcu pomembna nastavitev: 

• Država – v našem primeru je država potrošnje Hrvaška. 

• Stranka je fizična oseba in ni zavezanec za DDV.  
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Predlaga se, da se za vsakega kupca odpre novo stranko v šifrantu strank. Kdor pa ne želi vseh kupcev 

v šifrantu je najmanj potrebno za vsako državo članico odpreti po eno stranko, končni kupec, ki 

pripada ustrezni državi za pošiljanje blaga! 

 

Nadaljujete z vnosom vrstic računa. Na vrsticah računa program predlaga davčno stopnjo iz artikla, ki jo na 

vrstici računa popravite. Če je na računu več vrstic, ki so obdavčene z enako stopnjo uporabite pripomoček 

za spremembo davka.  

 

 

 

Tako pripravljen račun izstavite.  
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Izstavitev računa z novimi podatki 

V kolikor račun pošiljate končnemu kupcu je potrebno standardni vzorec prilagoditi. Na standardnem 

obrazcu se v polju Kraj (podatek na izpisu) vedno navaja kraj iz stranke uporabnika. Za potrebe prodaje v 

EU po posebni ureditvi je potrebno v polje Kraj obdavčitve (podatek na vnosu izdanega računa) navesti 

kraj kamor kupcu pošiljate blago. 

 

Obrazec preuredite tako, da se na obrazcu izpiše dodatno nov podatek kraj kupca, ki ste ga navedli v Kraj 

obdavčitve. 
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Knjiženje v knjigovodstvo in davčno evidenco 

 

Kontni plan 

Najprej uredite kontni plan. Terjatve do kupcev obvezno evidentirate na saldakontni konto, ker morate v 

evidenci zagotoviti podatke o plačilu. Podatke o plačilu lahko zagotovite samo tako, da postavke vodite kot 

odprte postavke in jih s plačili zapirate.  

 

 

 

Če račune izstavljate v tujih denarnih enotah svetujemo, da terjatve evidentirate devizno. 
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Za evidentiranje obveznosti za DDV iz naslova prodaje končnim kupcem v EU svetujemo, da odprete novo 

skupino kontov. V tej skupini odprete konte za knjiženje po posameznih državah.  

 

 

 

 

Knjižne skupine 

Za vsako državo članico uredite svojo knjižno skupino in jo opremite z ustreznimi konti za DDV. Lahko 

uporabljate en konto za državo članico ne glede na stopnjo DDV ali pa ločene konte po stopnjah.  

 

 

 

Knjižne skupine potem vežete na kupce glede na državo članico potrošnje. Ko boste pripravljali izdani račun 

se bo nastavitev knjižne skupine predlagala iz stranke, lahko pa knjižno skupino izberete tudi ročno ob 

vnosu računa na zavihku Analitike.  
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Če fakturirate v tuji denarni enoti obvezno uredite konte realizacije in obveznosti za DDV kot devizne konte. 
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Knjiženje v DK in DDV 

Ko so nastavitve urejene in računi pripravljeni za knjiženje jih poknjižite v DK in DDV. Ker je na računu izbrana 

oznaka za DDV za posebno ureditev se ta promet poknjiži v posebno evidenco za Unijsko ureditev.  

• Na zapisu v DDV evidenci je pomembna Država potrošnje. 

• Če fakturirate v tujih valutah se prometi v DDV evidenco prenesejo v tuji denarni enoti. Konec 

obračunskega obdobja bo potrebno vse promete, ki ste jih fakturirali v tuji denarni enoti preračunati 

v EUR po tečaju, ki bo veljal na zadnji dan obdobja. 

• Vrstica DDV mora imeti ustrezno oznako v okviru Posebne Unijske ureditve; ali gre za blago ali 

storitve in ustrezno davčno stopnjo države potrošnje. 

 

 

 

Temeljnica v DK – primer računa, ki je fakturiran v kunah. 
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Priloga: Davčne stopnje po državah članicah EU z Oznako Vrste DDV-ja.  

 

Ko vnašate stopnje na artikle bodite pozorni na oznake v 2. stolpcu ! 

    

Šifra Države Naziv Stopnje DDV oz. Vrsta DDV Stopnja Datum veljavnosti 

    

AT Vmesna nižja stopnja 13,00 01.01.2016 

AT Nižja stopnja 10,00 01.01.2016 

AT Splošna stopnja 20,00 01.01.2016 

BE Vmesna nižja stopnja 12,00 01.01.2000 

BE Nižja stopnja 6,00 01.01.2000 

BE Splošna stopnja 21,00 01.01.2000 

BG Nižja stopnja 9,00 01.04.2011 

BG Splošna stopnja 20,00 01.01.1999 

CY Vmesna nižja stopnja 9,00 13.01.2014 

CY Nižja stopnja 5,00 13.01.2014 

CY Splošna stopnja 19,00 13.01.2014 

CZ Vmesna nižja stopnja 15,00 01.01.2013 

CZ Nižja stopnja 10,00 01.01.2015 

CZ Splošna stopnja 21,00 01.01.2013 

DE Nižja stopnja 7,00 01.01.2007 

DE Splošna stopnja 19,00 01.01.2007 

DK Splošna stopnja 25,00 01.01.1992 

EE Nižja stopnja 9,00 01.07.2009 

EE Splošna stopnja 20,00 01.07.2009 

ES Nižja stopnja 10,00 01.09.2012 

ES Splošna stopnja 21,00 01.09.2012 

FI Vmesna nižja stopnja 14,00 01.01.2013 

FI Nižja stopnja 10,00 01.01.2013 

FI Splošna stopnja 24,00 01.01.2013 

FR Vmesna nižja stopnja 10,00 01.01.2014 

FR Nižja stopnja 5,50 01.01.2014 

FR Splošna stopnja 20,00 01.01.2014 

GR Vmesna nižja stopnja 13,00 01.06.2016 

GR Nižja stopnja 6,00 01.06.2016 

GR Splošna stopnja 24,00 01.06.2016 

HR Vmesna nižja stopnja 13,00 01.08.2013 

HR Nižja stopnja 5,00 01.01.2013 

HR Splošna stopnja 25,00 01.03.2013 

HU Vmesna nižja stopnja 18,00 01.01.2012 

HU Nižja stopnja 5,00 01.01.2012 

HU Nižja stopnja 12,30 01.01.2022 

HU Splošna stopnja 27,00 01.01.2012 

IE Vmesna nižja stopnja 13,50 01.01.2012 

IE Nižja stopnja 9,00 01.01.2012 

IE Splošna stopnja 23,00 01.01.2012 
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IT Vmesna nižja stopnja 10,00 01.10.2013 

IT Nižja stopnja 5,00 01.01.2016 

IT Splošna stopnja 22,00 01.10.2013 

IT Splošna stopnja 21,00 01.01.2022 

LT Vmesna nižja stopnja 9,00 01.09.2009 

LT Nižja stopnja 5,00 01.09.2009 

LT Splošna stopnja 21,00 01.09.2009 

LU Nižja stopnja 8,00 01.01.2015 

LU Splošna stopnja 17,00 01.01.2015 

LV Vmesna nižja stopnja 12,00 01.01.2018 

LV Nižja stopnja 5,00 01.01.2018 

LV Splošna stopnja 21,00 01.01.2018 

MT Vmesna nižja stopnja 7,00 01.01.2011 

MT Nižja stopnja 5,00 01.01.2011 

MT Splošna stopnja 18,00 01.01.2011 

NL Nižja stopnja 9,00 01.01.2019 

NL Splošna stopnja 21,00 01.10.2012 

PL Vmesna nižja stopnja 8,00 01.01.2011 

PL Nižja stopnja 5,00 01.01.2011 

PL Splošna stopnja 23,00 01.01.2011 

PT Vmesna nižja stopnja 13,00 01.01.2011 

PT Nižja stopnja 6,00 01.01.2011 

PT Splošna stopnja 23,00 01.01.2011 

RO Vmesna nižja stopnja 9,00 01.01.2017 

RO Nižja stopnja 5,00 01.01.2017 

RO Splošna stopnja 19,00 01.01.2017 

SK Nižja stopnja 10,00 01.01.2011 

SK Splošna stopnja 20,00 01.01.2011 

SW Vmesna nižja stopnja 12,00 01.01.1996 

SW Nižja stopnja 6,00 01.01.1996 

SW Splošna stopnja 25,00 01.01.1996 

 

 

Šempeter pri Gorici, 01. 07. 2021        SAOP d.o.o. 


