
Pošiljanje blaga v VB po 1.1.2021

Za blago vrednosti < £135 je obvezna 
registracija za obračun DDV v Združenem 
kraljestvu

V nekaj minutah boste pripravljeni



2

Registracija pri HMRC za vse pakete <£135
Britanska vlada je uvedla obvezno registracijo za pošiljatelje paketov vrednosti manjše od £135

HMRC - HM Revenue & Customs je vladna služba, pristojna za pobiranje davkov v VB

VB zapušča EU brez 

sporazuma. Vlada v VB je 

uvedla odloženo 

obračunavanje DDV-ja za 

blago, ki se uvozi v VB.

1
Podjetja s sedežem izven VB 

bodo zaračunavala DDV ob 

nakupu in se bodo morala

prijaviti pri HMRC (carina VB)

zaradi dolgovanega DDV- ja.

2

Ob registraciji bodo podjetja

prejela enotno identifikacijsko 

številko, ki bo spremljala

pakete, ki se pošljejo v VB

3

Več informacij najdete na 

spletni strani VB vlade in v 

tem priročniku.
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Ali ste podjetje, ki izvaža blago vrednosti < 

£135 v VB?

Nova vladna pravila glede obračuna DDV v VB 

določajo obvezno registracijo.

Pošiljatelj plača DDV neposredno HMRC.

HMRC - HM Revenue & Customs je vladna 

služba, pristojna za pobiranje davkov v VB.

Možnosti za vas, naše stranke
Kaj izbrati, če pošiljate posamezne pošiljke v VB z nami

Ali ste podjetje, ki izvaža blago vrednosti > 

£135 v VB?

Ni potrebe po registraciji pri HMRC.

Pri pariteti DAP prejemnik plača DDV in dajatve

HMRC.

Ali ste potrošnik, ki izvaža blago v VB?

Za zdaj ni nobene dodatne odločitve vlade VB o 

registraciji za izvoz: ni potrebe po registraciji pri 

HMRC.

Pri pariteti DAP prejemnik plača DDV in dajatve 

HMRC.



Obvezna je nova registracija za DDV v VB
V nekaj minutah boste pripravljeni za pošiljanje paketov v VB

Nova registracija je obvezna za podjetja

⮚ Registracija je potrebna pred 1. januarjem 

2021

⮚ DDV registracija je obvezna za izvoz blaga 

kupcem v VB, v primeru da je vrednost 

blaga < £135 .

⮚ Periodično plačilo DDV-ja in dajatev 

neposredno HMRC .

⮚ Takojšnja pridobitev DDV registracije.

⮚ Registracija v treh preprostih korakih bo 

trajala < 5 minut.

Kaj potrebujete za registracijo?

⮚ Vaši poslovni kontaktni podatki – ime/naziv, 

naslov, telefonska številka in e-poštni

naslov. 

⮚ Podrobnosti poslovnega obračunskega

obdobja.

⮚ Za registracijo potrebujete uporabniški ID in 

geslo. Če nimate uporabniškega ID-ja, ga

lahko ustvarite med registracijo.

P

1
Pridobite svoj uporabniški ID

v VB na

UK Government

Nadaljujte z registracijo za

DDV in izberite obračunsko

obdobje2
Posredujte nam svojo 

registracijsko številko in začnite3
>> glejte naslednjo stran za navodila

ripravljeni v 3 preprostih korakih

https://www.gov.uk/guidance/register-for-import-vat-on-parcels-you-sell-to-uk-buyers


Začnite tako, da ustvarite svoj uporabniški ID za 

UK Gateway, s klikom na »Ustvari podrobnosti 

vpisa«.

Prijavite se s potrditveno kodo, ki jo prejmete po 

e-pošti

Ko nastavite svoje geslo in obnovitveno besedo, 

prejmete ID uporabnika in nadaljujete z 

registracijo za DDV

1
Pridobite svoj uporabniški ID v VB

na VB Government

Nadaljujte z registracijo za 

DDV in izberite obračunsko

obdobje2 Delite registracijo z nami in 

začnite3

>> glejte naslednjo stran za navodila

https://www.gov.uk/guidance/register-for-import-vat-on-parcels-you-sell-to-uk-buyers


>> glejte naslednjo stran za navodila

Če se kot B2X pošiljatelj registrirate kot podjetje, 

potrebujete vaše poslovne podatke, pravno ime

podjetja in kontakt na katerega se lahko obrnejo 

glede davka na paketih

Izberite obračunsko obdobje, prejeli boste račun

ali zahtevo za plačilo od HMRC (carina VB).

Prijavljeni ste za DDV za pakete, zdaj lahko 

izvozite svoje blago, vrednosti <135 £ in boste 

prejeli potrditveno e-pošto.

1
Pridobite svoj uporabniški ID

v VB na

UK Government

Delite registracijo z nami in 

začnite3
Nadaljujte z registracijo za

DDV in izberite obračunsko

obdobje2

https://www.gov.uk/guidance/register-for-import-vat-on-parcels-you-sell-to-uk-buyers


1
Pridobite svoj uporabniški ID 

v VB na VB Government
Delite registracijske podatke z 

nami in začnite! 3
Nadaljujte z registracijo za 

DDV in izberite obračunsko

obdobje2

Delite svojo registracijo z nami

Da bi pošiljanje paketov potekalo nemoteno, prosimo, da na mail 

brexit@dpd.si, pošljete spodnje podatke:

1. Ime vašega podjetja.

2. Vaša EORI številko.

3. Vašo registracijsko številko za DDV, ki ste jo prejeli od HMRC.

Ko prejmemo vašo HMRC registracijo za DDV, lahko zagotovimo 

naše časovne roke, saj carinska uprava VB ne bo rabila čakati na 

plačilo DDV-ja vaše pošiljke.

https://www.gov.uk/guidance/register-for-import-vat-on-parcels-you-sell-to-uk-buyers

