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Povračilo davka na dodano vrednost (DDV) v postopkih odločanja o povračilu stroškov 
postopka iz naslova  nagrade in drugih izdatkov odvetnika po Odvetniški tarifi 

 
 
V zvezi s priglasitvijo odvetniških stroškov kot stroškov postopka na podlagi Odvetniške tarife - OT1 
in odločanjem organov glede povračila teh stroškov, se v primeru, ko te stroške priglaša davčni 
zavezanec, identificiran za namene DDV (v nadaljevanju: stranka),  ugotavlja različna praksa 
upravnih in prekrškovnih organov ter sodišč.  
 
Po pojasnilu Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) ima stranka, ki je  
identificirana za namene DDV in ima pravico do odbitka tega DDV, v primeru, kadar je upravičena 
do povračila odvetniških stroškov, pravico do povračila teh stroškov, vendar brez DDV. Namreč, 
stranka, ki je identificirana za namene DDV in ima pravico do odbitka tega davka, od prejetih 
odvetniških stroškov lahko uveljavlja odbitek DDV v svojem obračunu DDV. Če pa ta DDV priglasi 
še kot strošek postopka in ga kot strošek postopka dobi tudi povrnjenega, to pomeni, da DDV, ki ga 

je plačala za njej opravljeno odvetniško storitev, dejansko dobi povrnjenega dvakrat (prvič kot odbitek 
DDV v obračunu DDV in drugič kot povračilo stroška postopka).  
 
Navedeno pomeni, da je do povračila odvetniških stroškov z vključenim DDV upravičena samo 
tista stranka, ki nima pravice do odbitka tega DDV (to je davčni zavezanec, ki ni identificiran za 
namene DDV ali davčni zavezanec, ki je sicer identificiran za namene DDV, vendar ne izpolnjuje 
pogojev za odbitek DDV od te transakcije).  
 

 Odvetniška tarifa, ki določa način vrednotenja, obračunavanja in plačila odvetniških storitev in 
izdatkov, ki so jih stranke oziroma naročniki storitev dolžni plačati odvetnikom oziroma odvetniškim 
družbam za izvršene pravne storitve, v drugem odstavku 12. člena določa, da je stranka dolžna plačati 
odvetniku storitev po tarifi, veljavni v času, ko je odvetnik delo opravil, pomnoženi z vrednostjo točke 
v času plačila, povečano za DDV, če je odvetnik zavezanec za plačilo v Sloveniji. Navedeno določilo 
je jasno in nedvoumno velja za razmerje med stranko in njenim odvetnikom.  

 
Odvetnik, ki je davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, mora na računu za opravljeno 
odvetniško storitev, ki je predmet DDV, obračunati DDV v skladu z določbami ZDDV-1 (odvetnik mora 
obračunati DDV, ko je storitev opravljena oziroma v primeru prejetega predplačila, od prejetega 
predplačila). Za prejeto predplačilo2 in za opravljeno storitev mora odvetnik stranki izdati račun. Na 
drugi strani pa ima stranka, ki je prejela tak račun od odvetnika in je identificirana za namene DDV ter 
ima pravico do odbitka tega DDV, pravico ta DDV, zaračunan na računu odvetnika, uveljavljati kot 
odbitek DDV v obračunu DDV. To pa pomeni, da DDV ni strošek stranke, temveč je terjatev do države, 
ki si ga stranka povrne preko obračuna DDV.  
 
Zato v primerih, ko ima stranka, identificirana za namene DDV, pravico do odbitka 
zaračunanega ji DDV, ni razloga, da bi ta DDV dobila povrnjen tudi v  postopku odločanja o 

                                                      
1 Uradni list RS, št. 2/15, 28/18 in 70/22 
2 Račun za predplačilo se mora izdati, če se predplačilo prejme od drugega davčnega zavezanca. Računa za predplačilo pa 
ni treba izdati, če je do roka za predložitev obračuna  DDV za davčno obdobje, v katerem je prejeto predplačilo, izdan račun 
za opravljeno dobavo.   
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povračilu stroškov iz naslova nagrade in drugih izdatkov odvetnika. Namreč, če ta DDV priglasi 
še kot strošek postopka in ga kot strošek postopka tudi dobi povrnjenega, to pomeni, da DDV, 
ki ga je plačala za opravljeno odvetniško storitev, dejansko dobi dvakrat povrnjenega, prvič kot 
odbitek DDV v obračunu DDV in drugič kot povračilo stroška postopka. 
 
V skladu z navedenim organ, ko odloča o povračilu stroškov postopka iz naslova DDV, preveri, 
ali je stranka identificirana za namene DDV in ali ima v skladu z določili ZDDV-1 pravico do 
odbitka tega DDV.  
 
Status identificiranosti za namene DDV se preverja pri stranki, ki zahteva povračilo odvetniških 
stroškov in je upravičena do tega povračila. Pri tem ni pomembno, kam se ti stroški vplačajo (na plačilni 
račun stranke ali na fiduciarni račun odvetnika3).    
 
Organ, ki odloča o povračilu stroškov, lahko preveri identificiranost za namene DDV v Seznamu 
davčnih zavezancev ali preko sistema eDavki na naslednje načine:  
- podatek o tem, ali je stranka davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, je objavljen na 

spletni strani FURS v Seznamu davčnih zavezancev4, in sicer: 
o Seznam davčnih zavezancev – pravne osebe, 
o Seznam davčnih zavezancev – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.  

Podatek se lahko pridobi tudi tako, da se prek sistema eDavki5 odda vlogo VIES-Prev (Vloga za 
preverjanje identifikacijskih številk v EU). Odgovor se prejme v roku 15 minut med Prejetimi 
dokumenti. 

- identifikacijske številke v EU pa se lahko preveri tudi na portalu Evropske unije6 (brez digitalnega 
potrdila), na način: 

o izbere se država zavezanca SI–Slovenija in vpiše davčna številka zavezanca (brez 
prefiksa SI), 

o klikne se gumb »pošlji«, 
o izpiše se povratna informacija o veljavnosti ali neveljavnosti identifikacijske številke za 

DDV (VAT number). Obvestilo glede veljavnosti identifikacijske številke za namene DDV 
se lahko izvozi v PDF dokument in se ga izpiše. Poudarjamo pa, da je takšno potrdilo 
veljavno le na dan poizvedbe oziroma na dan izdaje potrdila. 

 
Glede ugotavljanja podatka, ali ima stranka, ki je davčna zavezanka, identificirana za namene 
DDV, tudi pravico do odbitka tega DDV, pa predlagamo, da ta, v okviru svojega zahtevka za 
povračilo stroškov postopka po OT (stroškovnik) izjavi, ali je identificirana za namene DDV in 
ali ima po določbah ZDDV-1 pravico do odbitka DDV po prejetih računih, ki se nanašajo na ta 
postopek, ter če ima, v kakšni višini (če uveljavlja odbitek DDV z uporabo odbitnega deleža, 
navede % zneska DDV, za katerega nima pravice do odbitka DDV).  
 

   
 

 
 
 
 
                                                      
3 Odvetnik, identificiran za namene DDV, mora stranki izdati račun z DDV, ki ga stranka lahko uveljavlja kot odbitek (če se 
nanaša na njeno obdavčljivo dejavnost s pravico do odbitka). Če pa povračilo stroškov priglaša neposredno odvetnik, ki je tudi 
upravičen do tega povračila na podlagi Zakona o brezplačni pravni pomoči, pa se status davčnega zavezanca, identificiranega 
za namene DDV, preveri pri odvetniku.      
4 https://www.fu.gov.si/e_storitve/seznami_davcnih_zavezancev 
5 https://www.fu.gov.si/e_storitve#c5417 
6  http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN 

 
 


