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FINANČNI URAD LJUBLJANA
Sektor za nadzor

Številka: 0920-1736/2018-4
Datum: 03. 04. 2018 

Zadeva: Stopnja DDV pri uvozu prehranskih dopolnil
Zveza: vaš dopis po e-pošti z dne 31. 1. 2018 in odgovor GFU št. 0920-1736/2018-3 z    

dne 26.3.2018

Generalni finančni urad je v svojem dopisu št. 0920-1736/2018-3 z dne 26. 3. 2018 podal odgovor 
glede stopnje DDV pri uvozu določenih prehranskih dopolnil. Finančni urad Ljubljana je naknadno 
pridobil mnenje Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke, iz katerega izhaja, da 
določeno blago (listi rastline Withania Somnifera – Ashwagandha – zimska češnja) ne spada med 
prehransko dopolnilo ampak med zdravila. Ker je takšnih razvrstitev lahko še več, zaradi jasnosti v 
nadaljevanju podajamo splošno mnenje o stopnji DDV za prehranska dopolnila, ki nadomešča prvotni 
dopis št. 0920-1736/2018-3 z dne 26.3.2018.

Zanima vas stopnja DDV za proizvode, ki se uporabljajo za proizvodnjo prehranskih dopolnil ter 
proizvode, ki se uporabljajo kot prehranska dopolnila, če se uvrščajo pod tarifne oznake, ki so zajete 
v prvem odstavku 48. člena PZDDV. 

Za mnenje v zvezi z izpostavljenim vprašanjem smo zaprosili Ministrstvo za finance RS in upoštevaje 
njihovo stališče podajamo sledeč odgovor: 
 
V skladu s prvim odstavkom 48. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost 
(Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 
108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16 in 50/17), v nadaljevanju PZDDV, se med 
izdelke (blago) iz 1. točke Priloge I k 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 in 90/15) za katero je predpisana nižja 
stopnja DDV, uvrščajo izdelki in kmetijski pridelki, ki so samostojno ali kot dodatki in nadomestki, 
primerni za zaužitje brez predhodne priprave ali po običajnem postopku priprave hrane kot hrana za 
ljudi oziroma krma za živali (v nadaljevanju: hrana), ter kmetijski pridelki (semena, rastline in žive 
živali), ki se pridelujejo z namenom zagotavljanja surovin za pripravo hrane za ljudi oziroma krme za 
živali in spadajo pod tarifne oznake, navedene v tem odstavku člena.

Ne glede na navedbe v prvem odstavku 48. člena PZDDV, pa se v skladu z drugim odstavkom 48. 
člena PZDDV, uporabi splošna stopnja DDV za izdelke in kmetijske pridelke, ki so sicer uvrščeni pod  
eno izmed tarifnih oznak iz prvega odstavka  48. člena PZDDV, vendar se ne uporabljajo kot hrana ali 
kot surovina za pripravo hrane, niso uvrščeni med živali za pitanje ter semena in sadike, ki so 
namenjene izključno uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, določene v prvem, drugem in tretjem 
odstavku 55. člena PZDDV. Prav tako se splošna stopnja DDV, ne glede na prejšnji odstavek, uporabi 
za izdelke, ki vsebujejo več kot 0,5 volumskega odstotka alkohola pri 20 C oziroma 0,4 masnega 
odstotka alkohola v izdelku.



2/2

Za prehranska dopolnila in proizvode za uporabo za proizvodnjo prehranskih dopolnil, ki sicer na 
podlagi poimenovanj carinske tarife npr. sodijo med živila, rastline in njihove dele, rastlinske sokove in 
ekstrakte (in se tudi uvrstijo v eno izmed tarifnih oznak iz prvega odstavka 48. člena PZDDV), vendar 
se ne uporabljajo kot hrana ali surovina za pripravo hrane, se uporabi splošna stopnja DDV. 

Uporaba splošne stopnje v teh primerih zlasti izhaja iz drugega odstavka 48. člena PZDDV, ki ga je 
potrebno razumeti tako, da nižja stopnja ne velja za izdelke iz prvega odstavka tega člena, ki se ne 
morejo uporabiti kot hrana ali kot surovina za pripravo hrane oz. tudi ni običajno, da se ti izdelki 
uporabljajo kot hrana.

Iz ustaljene sodne prakse Sodišča EU izhaja, da je uporabo nižje stopnje, ki je po Direktivi Sveta 
2006/112/ES o skupnem sistemu priznana državam članicam, potrebno razlagati ozko, saj ta 
predstavlja odstopanje od načela uporabe splošne stopnje DDV. Poleg tega je potrebno Seznam 
dobav blaga in storitev iz Priloge III Direktive Sveta 2006/112/ES, za katere se lahko uporabljajo nižje 
stopnje, razlagati samostojno in enotno v celotni EU, saj ne napotuje izrecno na pravo držav članic. 
Države članice so tako pri določitvi dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV, 
zavezane spoštovati obrise kategorij, kot so opredeljene v Prilogi III, pri čemer je za vključitev v 1. 
točko zadevne priloge potrebno upoštevati še, da so to lahko »živila (vključno s pijačo, razen alkoholnih 
pijač) za prehrano ljudi in živali; žive živali, semena, rastline in sestavine, ki so običajno namenjene za 
pripravo živil; proizvodi, ki se običajno uporabljajo kot dodatki ali nadomestki živil«, torej da uporaba 
nižje stopnje DDV vključuje le proizvode, ki so običajno in na splošno namenjeni za prehrano. 

Lepo pozdravljeni.

Pripravil:
Pavel Šobar,
višji fin. svetovalec inšp. specialist

Jana Ahčin,
generalna direktorica
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