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Računovodske storitve 

NOVICE 3 – 2013; 07.06.2013   
 
1.  SPREMEMBA ZAKONA O DDV – NUJNO PREBERITE!!!! 
 

 
1. Zakon o davku na dodano vrednost – sprememba davčnih stopenj 
 
Dne 29.05.2013 (Uradni list RS 46/13) je bila sprejeta sprememba Zakona o DDV – dvig 
davčne stopnje, ki stopi v veljavo z dnem 01.07.2013. 
 
To pomeni, da se z dnem 01.07.2013 dviguje stopnja DDV in sicer: 
 
Iz dosedanjih 20% na 22% ter 
Iz dosedanjih 8,5% na 9,5% 
 
Kar pomeni, da je potrebno z dnem 01.07.2013 že obračunavati DDV  po višji stopnji. 
Za vse spremembe, ki jih morate izvesti v vaših računalniških programih prosim 
pokličite vaše računalničarje, da vam pravočasno spremenijo davčno stopnjo. 
 
Še pojasnila v zvezi z opravljanjem storitev ali prodajo blaga v mesecu juniju ter 
izstavitvijo računa v mesecu juliju: 
 

- Če je storitev ali dobava blaga opravljena pred 01.07.2013, se zaračuna DDV po stari 
stopnji (20%). 
- Če je storitev ali dobava blaga opravljena delno do 30.06.2013 in delno po 01.07.2013 se 
obračuna DDV po novi stopnji (22 %). 
Lahko pa račun razdelite na dva dela – del za opravljene storitve ali dobave do 30.06. in del 
od 01.07.2013 dalje. V tem primeru za prvi del obračunate DDV po stari stopnji (20%) in za 
druge del po novi stopnji (22%). 
- Če prejmete celotno plačilo za dobavo blaga ali opravljanje storitev, ki bo sicer izvedena po 
01.07.2013, obračunate DDV po starih stopnjah (20%). 
- Če prejmete delno plačilo za dobavo blaga ali opravljanje storitev, ki bo izvedena po 
01.07.2013 pa obračunate za znesek delnega predplačila DDV po stari stopnji (20%), razliko 
pa po novi stopnji (22%). 

 
 
 
Do dodatne informacije pa smo vam na voljo. 
 
 
 
Lepo vas pozdravljamo, 
 Petka Pušnjak Strižič d.n.o. 
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