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  Ljubljana, 02. september 2022 
 
 
 
Sprememba stopnja DDV za energente 
 
 
V Uradnem listu RS št. 114/2022, z dne 31. 8. 2022, je bil objavljen Zakon o nujnem ukrepu na področju 
davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE). Zakon se uporablja od 1. 
septembra 2022. 
 
Ne glede na določbe Zakona o DDV se od 1. 9. 2022 do 31. 5. 2023 nižja stopnja DDV (9,5%) uporablja 
za dobave: 
 

 električne energije     
 zemeljskega plina      
 lesa za kurjavo     
 daljinskega ogrevanja  

  
Znižanje stopnje DDV-ja je ukrep, ki podpira omejitev drobnoprodajne cene zemeljskega plina1 in 
električne energije2 z namenom, da se najranljivejše skupine razbremeni posledic, ki jih prinaša 
podražitev energentov in velja tudi za gospodinjske odjemalce. 
 
Nižja davčna stopnja se uporablja le za plin in les, namenjena ogrevanju. Pri dobavi električne energije 
se uporablja nižja davčna stopnja tudi za dajatve in prispevke, ki so povezane z dobavo električne 
energije in tudi za omrežnino. Pri dobavi električne energije velja, da je opravljena v trenutku, ko poteče 
obdobje na katero se taki računi nanašajo. Pri letnem poračunu se DDV obračuna po stopnji, ki velja na 
dan, ko poteče obračunsko obdobje, na katerega se nanašajo poračuni. 
 
Na spletni strani davčne uprave 
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/davek_na_dodano_vrednost_ddv/  
se vprašanja in odgovori v zvezi z spremembo obdavčitve energentov sproti ažurirajo. 
 
 
Vaš TPA Team 

                                                      
1 Podrobnosti glej Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema, Uradni list 98/2022. 
2 Podrobnosti glej Uredba o določitvi cen električne energije, Uradni list 98/2022. 
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