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3208. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1L),
stran 8741.

  

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave
Republike Slovenije izdajam

U K A Z 

o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku na
dodano vrednost (ZDDV-1L) 

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1L),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. novembra 2019.

Št. 003-02-10/2019-7

Ljubljana, dne 30. novembra 2019

Borut Pahor 

predsednik 

Republike Slovenije 

Z A K O N 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O DAVKU NA DODANO
VREDNOST (ZDDV-1L) 

1. člen

V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo,
18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19) se v 41. členu drugi odstavek spremeni
tako, da se glasi:

»(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 % od
davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I in po posebni nižji stopnji 5 % od davčne
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osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge IV. Priloga I in Priloga IV sta prilogi tega zakona in
njegov sestavni del.«.

2. člen 

V Prilogi I se točka (6) črta.

3. člen 

Za Prilogo III se doda nova Priloga IV.

KONČNA DOLOČBA 

4. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 2020.

Št. 434-02/19-5/19

Ljubljana, dne 22. novembra 2019

EPA 674-VIII

Državni zbor 

Republike Slovenije 

mag. Dejan Židan 

predsednik 

Priloga IV

SEZNAM DOBAV BLAGA IN STORITEV, ZA KATERE SE UPORABLJA POSEBNA NIŽJA
STOPNJA DDV

(1) Dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig, časopisov in periodičnih publikacij na fizičnih
nosilcih ali dobavljenih elektronsko ali oboje (vključno z brošurami, letaki in podobnim gradivom,
otroškimi slikanicami, knjigami za risanje ali pobarvankami, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu,
zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu
namenjena oglaševanju oziroma ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo video vsebine ali avdio
glasbene vsebine.
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