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Po besedah revizorjev EU je vračanje DDV na področju 
kohezije problematično  
Glede na hiter pregled primera, ki ga je pripravilo Evropsko računsko sodišče, pri vračanju davka na 
dodano vrednost (DDV), ki je pomemben strošek v okviru porabe EU za kohezijo, pogosto prihaja do 
napak, poleg tega pa to ni vedno najboljša poraba sredstev EU. Revizorji menijo, da se v obdobju po 
letu 2020 javnim organom DDV, povezan s porabo za kohezijo, ne bi smel več vračati.  

Poraba EU na področju kohezije pogosto pomeni subvencioniranje nabave blaga ali storitev. DDV za te 
nabave lahko znaša do petine skupnih stroškov projekta. Načeloma se DDV lahko sofinancira s sredstvi 
EU, samo če zavezanec v skladu z nacionalno zakonodajo ni upravičen do njegovega odbitka.  

Revizorji na podlagi analize večletnih podatkov poudarjajo, da vračanje DDV ni samo pogost vzrok 
napak, ampak lahko privede tudi do suboptimalne porabe sredstev EU. To zlasti velja za javne organe, 
ki prejemajo podporo EU, kot so nacionalne vlade ter regionalne in lokalne uprave.  

Revizorji predstavljajo več primerov, v katerih poraba sredstev EU ni bila najboljša. Na primer, 
ministrstvo države članice lahko izvede infrastrukturni projekt in zahteva, da mu EU vrne DDV kot 
upravičeni strošek. Obenem pa država članica dobi prihodek iz naslova DDV v okviru običajnega 
sistema obdavčitve. Vračilo je torej preveliko glede na dejanske odhodke, ki jih je imela država članica. 

„Sredstva, ki jih EU vrne državi članici, so lahko celo večja od dejanskih stroškov za projekt,” pravi član 
Evropskega računskega sodišča Tony Murphy, ki je pristojen za ta hiter pregled primera. „To zlasti 
velja za velike infrastrukturne projekte z visoko stopnjo sofinanciranja.” 

Evropska komisija v predlogu zakonodaje za področje kohezije za obdobje po letu 2020 predlaga, naj 
se DDV – ne glede na to, ali se lahko odbija ali ne – vrača za projekte, ki stanejo manj kot 5 milijonov 
EUR. Revizorji na podlagi pregleda vztrajajo pri svojem prejšnjem mnenju, da se javnim organom DDV 
ne bi smel vračati, in predlagajo, naj se predlog zakonodaje popravi. 
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Pojasnila za urednike 

DDV je posredni davek na porabo blaga in storitev, pravila zanj pa sprejmejo države članice. Splošne 
stopnje DDV v EU segajo od 17% v Luksemburgu do 27% na Madžarskem. Zaradi zagotovitve delne 
harmonizacije v EU direktiva o DDV iz leta 2006 določa skupen sistem DDV, ki ga morajo države članice 
vgraditi v svoja nacionalna pravila. Podjetja, identificirana za namene DDV, morajo za prodano blago 
in storitve zaračunavati DDV in nakazati zbrani znesek nacionalnemu davčnemu organu. Lahko pa 
zahtevajo vračilo DDV, ki so ga že plačala za nabave zadevnega blaga in storitev. Na koncu procesa se 
v državni proračun nateče skupni znesek DDV, vsebovan v končni ceni. Končni porabniki niso 
upravičeni do vračila DDV in zato nosijo celoten znesek davka.  

V hitrem pregledu primera so predstavljena ugotovljena dejstva v zvezi s specifičnim vprašanjem ali 
problemom. Hiter pregled primera ni revizijsko poročilo. 

V tem dokumentu so dodatne informacije, ki dopolnjujejo opažanja o DDV iz letnih poročil Evropskega 
računskega sodišča in stališča iz njegovega mnenja št. 6/2018 o predlogu Komisije za prihodnjo 
obravnavo DDV v uredbi o skupnih določbah. V angleščini je na voljo na spletišču Sodišča  
eca.europa.eu, različice v ostalih jezikih pa bodo objavljene kasneje. 
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