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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA 

 

POSEBNA NIŽJA 5-ODSTOTNA STOPNJA DDV  

Posebna nižja stopnja DDV v višini 5 % se uporablja za dobave opravljene od 

vključno 1. 1. 2020 dalje. V skladu z novelo zakona se uvaja posebna nižja stopnja 

DDV v višini 5 %, in sicer za dobavo, 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. 

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-

1L) 

Posebna nižja stopnja DDV v višini 5 % se uporablja tudi pri uvozu blaga. 

Zaradi uvedbe posebne nižje stopnje DDV v višini 5 % bo uvedena tudi nova šifra 

3D053, ki se bo tudi uporabljala od 1. 1. 2020. Posebna nižja stopnja se bo 

uveljavljala z vpisom šifre (3D053)(41/2) v polje 44 carinske deklaracije. V skladu 

s tem bo spremenjen tudi Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, 

elektronskem poslovanju s finančno upravo RS in o drugih obrazcih, ki se 

uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti. 

Vir: FURS 
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KONTAKTNI CENTER FURS 

V letu 2020 je bil na FURS uveden nov specializiran klicni center za davke 

poslovnih subjektov. Za telefonska vprašanja s področja davkov poslovnih 

subjektov je vzpostavljen enoten klicni center za celoten FURS: T: 08 200 1003 

Delovni čas klicnega centra:  ( Ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure 

Sreda: od 7. do 17. ure, Petek: od 8. do 13. ure) 

Zavezanci bodo na ta način enostavneje dostopali do informacij s področij: 

• REK obrazcev, 

• davka od dohodkov pravnih oseb, 

• dohodnine z vidika poslovnih subjektov, 

• davka od dohodka iz dejavnosti, 

• mednarodne obdavčitve poslovnih subjektov, 

• davčnega registra s področja poslovnih subjektov, 

• obdavčitve sobodajalcev in začetnikov, 

• uporabe eDavkov za poslovne subjekte, 

• knjigovodskih kartic za poslovne subjekte, 

• plačevanja davčnih obveznosti za poslovne subjekte, 

• potrdil in razkritij za poslovne subjekte ter 

• splošnih informacij. 

Zavezanci bodo na ta način enostavneje dostopali do informacij, ki jih potrebujejo 

pri pravilnem in pravočasnem izpolnjevanju davčnih obveznosti. 

Opomba: 

Za vprašanja s področja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za pravne 

osebe, DMV in davka na promet nepremičnin pokličite na telefonsko številko 08 

200 1001. 
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Za vprašanja s področja DDV in davčnih blagajn pokličite na telefonsko številko 

08 200 1002. 

Vir: https://www.fu.gov.si/kontakti/kontaktni_center_furs/#c7818 
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