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Mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano 

vrednost – prva obravnava

Skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim poslancem Danijelom Krivcem (v nadaljnjem 
besedilu: predlagatelj), je 4. oktobra 2018 Državnemu zboru Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: Državni zbor) v obravnavo in sprejetje predložila Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1J) – prva obravnava, EPA 179-VIII (v 
nadaljnjem besedilu: predlog zakona), v katerem s 1. januarjem 2019 predlaga znižanje veljavnih 
stopenj davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), in sicer splošne stopnje z 22 % 
na 20 % in nižje stopnje z 9,5 % na 8,5 %, ter uvedbo dodatne nižje stopnje v višini 5 % (v 
nadaljnjem besedilu: dodatna nižja stopnja DDV) za izbrane dobave blaga in storitev, od katerih se 
po trenutni ureditvi plačuje DDV po stopnji 9,5 %. V zadevni seznam dobav blaga in storitev, za 
katere bi se uporabljala dodatna nižja stopnja DDV, se po predlogu zakona dodatno uvrstijo še 
dobave otroških oblačil in obutve, šolskih potrebščin, gasilske opreme, električne energije, 
zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja, od katerih se po trenutni ureditvi plačuje DDV po stopnji 
22 %.

Ker uporaba nižje stopnje DDV za otroška oblačila in obutev, šolske potrebščine in gasilsko opremo 
ne bi bila v skladu z Direktivo Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (v 
nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 2006/112/ES) ter lahko države članice Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: EU) nižjo stopnjo DDV za dobave električne energije, zemeljskega plina ali
daljinskega ogrevanja uporabljajo po postopku posvetovanja s svetovalnim odborom za DDV v 
skladu s 102. členom Direktive Sveta 2006/112/ES, je s predlogom zakona predvideno, da se za
dobave otroških oblačil in obutve, šolskih potrebščin in gasilske opreme dodatna nižja stopnja DDV 
uveljavi po predhodni spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES, za dobave električne energije, 
zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja pa po končanem posvetovanju. 

Predlagatelj Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) predlaga še, naj na Svet EU
naslovi predlog, naj na seznam blaga in storitev iz Priloge III k Direktivi Sveta 2006/112/ES, za 
katere se lahko uporabljajo nižje stopnje DDV iz 98. člena Direktive Sveta 2006/112/ES, uvrsti 
otroška oblačila in obutev, šolske potrebščine ter gasilsko opremo. 

Predlagatelj znižanje stopenj DDV utemeljuje z uzakonitvijo trajno višjih stopenj DDV na predlog 
prejšnje Vlade dr. Mira Cerarja z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na 
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 90/15; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1I), ki so bile pred tem ‒
na predlog takratne Vlade, ki je zakon predlagala in navedla, da gre za začasen protikrizni ukrep, ki 
bo trajal dve leti in s katerim naj bi stabilizirali javne finance ‒ določene z Zakonom o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni 
list RS, št. 46/13), s katerim se je splošna stopnja zvišala z 20 % na 22 %, nižja stopnja pa z 8,5 % 
na 9,5 %. Uzakonitev trajno višjih stopenj DDV z ZDDV-1I je bila po mnenju predlagatelja
nerazumljiva, nepotrebna, predvsem pa socialno krivična, ker je DDV regresiven oziroma nesocialni 
davek, ki najbolj prizadene tiste, ki imajo najmanj, saj ga ti, glede na svoje prihodke, plačajo največ. 



Zato bi bilo pravično, socialno in etično, da se stopnji DDV vrneta na predkrizno raven.

Znižanje stopenj DDV bi spodbudilo tudi potrošnjo, kar bi ugodno vplivalo na gospodarsko rast in
konkurenčnost, s tem pa nazadnje tudi na prihodke v državnem proračunu, v zvezi s čimer 
predlagatelj navaja, da je imela Republika Slovenija leta 2014 3,0-odstotno gospodarsko rast, leta
2015 2,3-odstotno, leta 2016 3,1-odstotno, leta 2017 4,9-odstotno, leta 2018 pa naj bi ta bila 4,4-
odstotna, poleg tega je beležila ali še beleži tudi večje prihodke v državnem proračunu, v katerem 
se v letu 2018 pričakuje za kar 1,2 milijarde evrov več prihodkov, kot jih je bilo leta 2014. 

Predlagatelj predlagano uvedbo dodatne nižje stopnje DDV utemeljuje s tem, da ima Slovenija v 
primerjavi z drugimi državami članicami EU visoko obremenitev potrošnikov z DDV tudi zato, ker 
nima dveh znižanih stopenj DDV, kot ju imajo številne druge države članice EU, poleg tega nima 
super znižane stopnje DDV, kot jo imajo Irska, Španija, Francija, Italija in Luksemburg.

Mnenje Vlade

Vlada predlogu zakona nasprotuje in v nadaljevanju v zvezi s tem podaja naslednje mnenje.

Uravnoteženje javnih financ je pomemben dosežek za Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: 

Slovenija) in kaže na ustreznost uravnoteženega pristopa socialno – ekonomske in javnofinančne 

politike. V zadnjih letih smo uspeli iz postopka presežnega primanjkljaja nominalno uravnotežiti 

javne finance in hkrati odpraviti makroekonomska neravnovesja.

Slovenija je ob predpostavki brez sprememb politik skladna z zahtevami Pakta za stabilnost in rast

(PGP) z vidika pravila dolga. Dolg države je še vedno nad 60 % bruto domačega proizvoda (v 

nadaljnjem besedilu: BDP), ki bo leta 2018 predvidoma znašal 70,3 % BDP ter leta 2019 66,6 % 

BDP, vendar se vztrajno znižuje s predvideno dinamiko. Slovenija bo ob predpostavki brez 

sprememb politik nadaljevala z aktivnostmi za doseganje dolgoročne vzdržnosti javnih financ 

skladno s pravili. Javne finance centralne, lokalne ravni države kot tudi skladov socialnega 

zavarovanja ob predpostavki nespremenjenih politik ostajajo stabilne in ustvarjajo presežek 

sektorja država. Predviden je presežek sektorja država leta 2018 v višini 0,5 % BDP, leta 2019 pa 

se bo brez ukrepov presežek znižal na 0,2 % BDP. Presežek sektorja država je posledica pozitivnih 

ekonomskih trendov, znižanja obrestnih mer ter do lanskega leta zajezenih izdatkov. V obdobju 

2015 - 2018 je rast prihodkov povprečno dosegla 4,2 % in je prehitevala rast izdatkov (povprečna

rast izdatkov v enakem obdobju 2015 - 2018 je znašala 0,9 %) za 3,3 odstotne točke. Vlada bo v 

mandatnem obdobju 2018 - 2022 postopno in osredotočeno na prioritetnih področjih nadaljevala s 

fiskalno konsolidacijo s ciljem srednjeročne uravnoteženosti, kot tudi s poudarkom na zagotavljanju 

rasti, ki sta osrednja elementa Pakta za stabilnost in rast.

Vlada se vsekakor zaveda, da je v prid socialno ekonomsko uspešne ter napredne države 

pomemben razvoj in krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Pri tem pa je davčna 

politika tudi pomemben dejavnik, vendar ne edini in vsi skupaj lahko vplivajo na nadaljnje 

izboljšanje slovenskega gospodarstva ter pogojev za razvoj. Pri tem so ukrepi davčne politike 

odvisni od konteksta splošne ekonomske politike, dogovorjenih prioritet razvoja in siceršnjih 

družbenih razmerij v družbi in državi. V splošnem Vlada meni, da je treba ukrepe na davčnem 

področju zastaviti na način, da se na eni strani krepi konkurenčnost poslovnega okolja, kar vpliva 

na vzdržno gospodarsko rast in povečanje globalne konkurenčnosti Slovenije, na drugi strani pa se 

nujno zagotavlja nadaljnji proces postopne javnofinančne konsolidacije. 

Glede na pretekle ukrepe na davčnem področju številke potrjujejo, da so bili ti z vidika uspešnega 

iskanja ravnotežja primerni, saj so na eni strani zagotavljali proces postopne javnofinančne 

konsolidacije in na drugi strani preko zmanjševanja administrativnih ovir, boljše učinkovitosti 

pobiranja javnih dajatev in izboljšanja davčne kulture posredno zniževali tudi skupni davčni dolg. 

Usmeritev Vlade tako ostaja na področju davčne politike nespremenjena in bo torej z ustreznimi 



ukrepi v smeri prestrukturiranja davčnih bremen in zmanjševanja administrativnih  stroškov 

zasledovala cilj ohranitve stabilnosti javnih financ.

Na podlagi navedenega se je treba zavedati, da je posledica predloga zakona pomembno 

zmanjšanje prihodkov, čeprav je mogoče po predlagateljevih predvidevanjih pričakovati celo 

pozitivne učinke, ki pa neposredno niso izmerjeni. Glede na trenutni proračunski položaj znižanje

stopenj DDV na raven, kot so bile uveljavljene pred julijem 2013, brez hkratne nadomestitve tega 

izpada z ukrepi na prihodkovni ali odhodkovni strani proračuna ni mogoče. Kot primer velja 

izpostaviti, da so leta 2017 prihodki državnega proračuna iz naslova DDV dosegli približno 3,5

milijarde evrov, za leto 2019 pa se ocenjuje, da bodo okoli 3,8 milijarde evrov. Vlada ocenjuje, da bi 

bili prihodki iz naslova DDV za leto 2019, če bi bila splošna stopnja DDV 20 %, ne pa 22 %, nižja 

stopnja DDV pa 8,5 %, ne pa 9,5 %, manjši za okoli 330 milijonov evrov oziroma zaradi 

enomesečnega zamika manjši za okoli 300 milijonov evrov v letu 2019, kasneje pa 330 mio evrov 

letno. Učinek predvideva, da bi znižanje DDV stopenj le pri polovici blaga in storitev pomenilo tudi 

nižje drobnoprodajne cene, pri polovici pa se drobnoprodajne cene ne bi spremenile, ampak bi se

na račun tega zvišala marža dobaviteljev, trgovcev in ponudnikov storitev. Uvedba dodatne nižje 

stopnje DDV v višini 5 % za izbrane dobave blaga in storitev bi, ob nespremenjeni strukturi porabe, 

pomenila še dodaten izpad proračunskih prihodkov. Vlada ocenjuje, da bi to torej pomenilo za 

približno 250 milijonov evrov manj prihodkov iz naslova DDV. Velik del učinka, po ocenah približno

145 milijonov evrov, bi bilo mogoče pripisati uvedbi dodatne nižje stopnje DDV v višini 5 % za tiste 

dobave blaga in storitev, ki so po trenutni ureditvi obdavčene s splošno stopnjo 22 %, preostalih

105 milijone evrov pa bi bilo mogoče pripisati dodatni nižji stopnji DDV. K temu bi največ prispevalo 

znižanje stopnje DDV od dobav hrane in zdravil, kar skupaj pomeni 64 milijonov evrov. Skupen 

učinek predloga zakona bi tako znašal približno 580 milijonov evrov letno.

Glede na predlagateljeva predvidevanja o posrednem povečanju preostalih prihodkov Vlada meni, 

da lahko posredni učinki znižanja stopenj DDV temeljijo na tem, da bi se za nekatero blago in 

storitve, za katere bi se stopnja DDV znižala, znižale tudi drobnoprodajne cene, kar bi posledično 

pomenilo večjo skupno potrošnjo. Ob tem se je treba zavedati, da ti posredni učinki delujejo z 

zamikom, torej šele po tem, ko potrošniki zaznajo dejansko znižanje cen, poleg tega se znižanje 

stopnje DDV velikokrat prelije v višje marže dobaviteljev oziroma trgovcev, zato so učinki na 

drobnoprodajne cene zelo nepredvidljivi, upoštevati pa je treba še, da so v predlogu zakona v zvezi 

z dodatno nižjo stopnjo DDV predlagane dobave blaga in storitev, katerih potrošnja se ob 

morebitnem znižanju drobnoprodajnih cen pomembneje ne bi spremenila. Vse to pomeni, da bi bili 

posredni učinki predlagane dodatne nižje stopnje DDV majhni in bi neposredne učinke zmanjšanja

proračunskih prihodkov izničili v le zelo majhnem obsegu.

Ob tem je treba dodati, da bi uvedba dodatne nižje stopnje DDV le za posamezna živila (za kruh, 

moko za proizvodnjo kruha, sir, jajca, sadje in zelenjavo), kot je predvideno v predlogu zakona, 

pomenila tudi odstopanje od uveljavljenega sistema DDV v Sloveniji, v skladu s katerim je vsa 

hrana (vključno z brezalkoholnimi pijačami) obdavčena z enotno nižjo, 9,5-odstotno stopnjo DDV, 

kar bi povzročilo povečanje administrativnih obremenitev gospodarskih subjektov, dobaviteljev 

raznovrstnih živil, povezanih z dodatnim razmejevanjem živil, obdavčenih s posamezno stopnjo 

DDV.

Z vidika mednarodne primerjave obremenitve z davki in prispevki je še potrebno poudariti, da je 

Slovenija po podatkih Evropske komisije pod povprečjem EU. Ta je znašala za leto 2016 38,9 % 

BDP, kar je za 2,3 odstotne točke višje kot je v Sloveniji, kjer je znašala 36,6 %. Vendar pa je iz 

podatkov o ekonomski strukturi davkov in prispevkov (davki na delo, davki na potrošnjo, davki na 

kapital in davki na premoženje) razvidno, da ekonomska struktura davkov ni najugodnejša, saj 

odstopa od povprečja evropskih držav zaradi nadpovprečne obremenitve dela s prispevki za 

socialno varnost in potrošnje ter podpovprečne obremenitve kapitala in premoženja. Ravno slednje 

pa je pomembno tudi z vidika presojanja obremenitve, saj je treba gledati celovito in ne samo z 



vidika enega davka ali ene skupine davkov.

Nadalje Vlada pojasnjuje, da je Evropska komisija 18. januarja 2018 izdala zakonodajni predlog 

sprememb Direktive Sveta 2006/112/ES v zvezi s stopnjami DDV, pri čemer je predlog povezan z 

vzpostavitvijo dokončnega sistema DDV za čezmejno trgovino med podjetji v EU, ki temelji na 

načelu obdavčitve blaga v namembni državi članici EU. Razprava v zvezi z zakonodajnim paketom 

sprememb na področju DDV v EU, ki uvaja temeljna načela za sprejetje dokončnega sistema DDV, 

pri Svetu EU že poteka. Glede na navedeno Vlada meni, da bi bilo smotrno razpravo o morebitni 

spremembi zdajšnjega seznama dobav blaga in storitev z nižjo stopnjo DDV v Sloveniji začeti 

oziroma opraviti po tem, ko bo sprejet posodobljen sistem DDV na ravni EU, ko bo v Sloveniji 

primeren tudi ponovni premislek o sistemu nižjih stopenj DDV.

Vlada na podlagi navedenih utemeljitev predlogu zakona nasprotuje.
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