
PRILOGA III 

 
SEZNAM DOBAV BLAGA IN STORITEV, ZA KATERE SE LAHKO UPORABLJAJO NIŽJE 

STOPNJE IN OPROSTITVE S PRAVICO DO ODBITKA DDV IZ ČLENA 98 
 

 
(1) Živila (vključno s pijačami, razen alkoholnih pijač) za prehrano ljudi in živali; živih živali, 

semen, rastlin in sestavin, ki so običajno namenjene za pripravo živil; proizvodov, ki se 

običajno uporabljajo kot dodatki ali nadomestki živil; 
 
(2) oskrba z vodo; 

 
(3) farmacevtski izdelki, ki se uporabljajo v zdravstvene in veterinarske namene, vključno z 

izdelki, ki se uporabljajo za preprečevanje zanositve in sanitarno zaščito žensk, ter 

vpojnimi higienskimi izdelki; 
 
(4) medicinska oprema, naprave, pripomočki, material, predmeti in zaščitna oprema, 

vključno z maskami za varovanje zdravja, ki so običajno namenjeni uporabi v zdravstvu 

ali za uporabo invalidnih oseb, blago, ki je nujno za kompenzacijo in premagovanje 

invalidnosti, ter prilagoditev, popravilo, najem in zakup takega blaga; 

 

(5) prevoz potnikov in blaga, ki jih spremlja, kot so prtljaga, kolesa, tudi električna, in 

motorna ali druga vozila, ali opravljanje storitev v zvezi s prevozom potnikov; 

 
(6) dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig, časopisov in periodičnih publikacij na fizičnih 

nosilcih ali dobavljenih elektronsko ali oboje (vključno z brošurami, letaki in podobnim 

tiskanim materialom, otroškimi slikanicami, knjigami za risanje ali pobarvankami, 

glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi 

kartami), razen publikacij, ki so v celoti ali pretežno namenjene oglaševanju, in publikacij, 

ki jih v celoti ali pretežno tvorijo video vsebine ali avdio glasbene vsebine; izdelava 

publikacij neprofitnih organizacij in z njo povezane storitve; 

 

(7) vstopnine za prireditve, gledališča, cirkuse, sejme, zabavišča, koncerte, muzeje, živalske 

vrtove, kinodvorane, razstave in podobne kulturne dogodke in objekte ali dostop do 

neposrednih spletnih prenosov takih dogodkov ali ogledov ali oboje; 

 

(8) sprejem radijskih in televizijskih programov ter njihovo spletno predvajanje, ki ga 

zagotavlja ponudnik medijskih storitev; storitve dostopa do interneta, ki se zagotavljajo v 

okviru politike digitalizacije, ki jo opredelijo države članice; 

 

(9) opravljanje storitev ali avtorski honorarji pisateljev, skladateljev in izvajalskih umetnikov;  

(10) dobava in gradnja stanovanj v okviru socialne politike, ki jo opredelijo države članice; 

obnova in adaptacija, vključno z rušenjem in rekonstrukcijo, ter popravilo stanovanj, tudi 

zasebnih; dajanje nepremičnin v najem za stanovanjsko rabo; 

 

(10a) gradnja in obnova javnih in drugih stavb, ki se uporabljajo za dejavnosti v javnem 

interesu; 

 
(10b) čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev; 
 
(10c) dobava in namestitev sončnih panelov na in ob zasebna bivališča, stanovanja ter javne 

in druge stavbe, ki se uporabljajo za dejavnosti v javnem interesu; 

 
 



(11) dobave blaga in storitev, ki so običajno namenjene za uporabo v kmetijski proizvodnji, 

razen osnovne opreme, kot so kmetijski stroji ali objekti; do 1. januarja 2032 dobava 

kemičnih pesticidov in kemičnih gnojil; 

 

(11a) živi enoprsti kopitarji in opravljanje storitev v zvezi z njimi; 

 
(12) nastanitev, ki jo ponujajo hoteli in podobni obrati, skupaj s počitniškimi nastanitvami, ter 

dajanje v najem zemljišč za kampiranje in prostorov za počitniške prikolice; 
 
(12a)  restavracijske  storitve  in  storitve  cateringa,  pri  čemer  je  možno  izključiti  dobavo 

(alkoholnih in/ali brezalkoholnih) pijač; 
 

(13) vstopnine za športne prireditve ali dostop do njihovega neposrednega spletnega 

prenosa ali oboje; uporaba športnih objektov in zagotavljanje športne ali fizične vadbe, 

tudi kadar se neposredno prenaša prek spleta; 

 
(14) (črtana) 

 
(15) dobave blaga in storitev s strani organizacij s področja socialnega skrbstva ali socialnega 

varstva, kot ga opredelijo države članice, ki jih države članice priznavajo kot organizacije 

socialnega pomena, če te transakcije niso oproščene v skladu s členi 132, 135 in 136; 
 
(16) opravljanje storitev s strani podjetij, ki se ukvarjajo s pogrebno dejavnostjo in upepelitevijo, 

ter dobava blaga s tem v zvezi; 

 
(17) zdravstvena in zobozdravstvena nega ter termalno zdravljenje, razen če te storitve niso 

oproščene po točkah (b) do (e) člena 132(1); 

 
(18) opravljanje storitev v zvezi z ravnanjem z odplakami, čiščenjem cest, odvažanjem smeti 

ter zbiranjem in predelavo odpadkov, razen če takšne storitve opravljajo organi iz člena 

13; 

 
(19) opravljanje storitev popravila gospodinjskih aparatov, obutve in usnjenih izdelkov, 

oblačil in gospodinjskega perila (vključno s krpanjem in predelavo); 

 
(20) storitve domačega varstva (kot pomoč na domu in varstvo otrok, skrb za ostarele, obolele 

ali invalide); 
 
(21) frizerske storitve; 
 
(22) dobava električne energije, daljinsko ogrevanje in hlajenje ter bioplin, proizveden iz 

surovin, s seznama iz dela A Priloge IX k Direktivi 2018/2001 Evropskega parlamenta in 

Sveta (*); dobava in namestitev zelo učinkovitih ogrevalnih sistemov z nizkimi emisijami, 

ki izpolnjujejo ciljne vrednosti za emisije trdnih delcev, določene v Prilogi V k Uredbi 

Komisije (EU) 2015/1189 (**) oziroma Prilogi V k Uredbi Komisije (EU) 2015/1185 (***) 

ter imajo energijsko nalepko EU, ki dokazuje, da je merilo iz člena 7(2) Uredbe (EU) 

2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta (****) izpolnjeno, ter do 1. januarja 2030 

zemeljski plin in les za kurjavo; 

 

(23) žive rastline in drugi cvetličarski proizvodi, vključno s čebulicami, bombažem, koreninami 

in podobnim, rezanim cvetjem in okrasnim listjem; 

 

(24) otroška oblačila in obutev; dobava avtomobilskih sedežev za otroke; 

 

(25) dobava koles, tudi električnih; storitve popravila in dajanja takšnih koles v najem; 



(26) dobava umetniških predmetov, zbirk in starin iz delov A, B in C Priloge IX; 

 

(27) pravne storitve, ki se zagotovijo osebam s pogodbo o zaposlitvi in brezposelnim v 

postopkih na delovnem sodišču, ter pravne storitve, ki se zagotovijo v okviru sistema 

pravne pomoči, v skladu z opredelitvijo držav članic; 

 

(28) orodja in druga oprema, ki so običajno namenjeni za uporabo pri reševalnih službah ali 

službah prve pomoči, kadar se dobavijo javnim organom ali neprofitnim organizacijam, 

dejavnim na področju civilne zaščite ali zaščite skupnosti; 

 

(29) opravljanje storitev v zvezi z delovanjem svetilniških ladij, svetilnikov ali drugih 

navigacijskih pripomočkov in služb za reševanje življenj, vključno z organizacijo in 

vzdrževanjem službe reševalnih čolnov. 

 

 

(*)      Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o 

spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev) (UL L 328, 21.12.2018, str. 

82). 

(**)  Uredba Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju Direktive 

2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno 

zasnovo kotlov na trdno gorivo (UL L 193, 21.7.2015, str. 100). 

 

(***) Uredba Komisije (EU) 2015/1185 z dne 24. aprila 2015 o izvajanju Direktive 

2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno 

zasnovo lokalnih grelnikov prostorov na trdno gorivo (UL L 193, 21.7.2015, str. 1). 

 

(****) Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o 

vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 

2010/30/EU (UL L 198, 28.7.2017, str. 1). 

 


