
Vodilni spletni računovodski program



Kakšna je razlika med s.p.-jem in 
d.o.o.-jem?



Kaj je bolje? Odpreti d.o.o. ali s.p.?

Pri odločanju o pravno organizacijskem okviru 

opravljanja podjetniške dejavnosti se lahko 

odločamo med različnimi oblikami. 

Najpogostejši sta:

- d.o.o. (družba z omejeno odgovornostjo) in

- s.p. (samostojni podjetnik).

Katera oblika je 
ustreznejša za 

posameznika, pa je 
odvisno od več 

dejavnikov.   



Pravno formalna oblika

Fizična oseba, ki opravlja 
dejavnost.

Pravna oseba, ki opravlja 
dejavnost.

s.p. d.o.o. 



Ustanovni kapital 

Ni ustanovnega kapitala.

7.500 €

s.p. 

d.o.o. 

Najmanj polovica 
ustanovnega kapitala 
mora biti v denarju, 

ostalo pa so lahko tudi 
stvarni vložki.



Poslovanje  

S.p. lahko svobodno razpolaga s prisluženim 
denarjem.

Prisluženi denar družbenika ni njegov, ampak 
pripada d.o.o.-ju.

s.p. 

d.o.o. 

Moje priporočilo: Ločite 
poslovni in zasebni račun. 

Tako boste imeli boljši 
nadzor nad stroški. 



Obdavčitev dobička  

Progresivna obdavčitev glede na višino dobička 
po dohodninski lestvici (16, 27, 34, 39, 50 %). V 

primeru normiranega s.p.-ja pa je fiksna stopnja 
20 %.

Pri d.o.o.-ju je pavšalna stopnja obdavčitve 
dobička 19 %. 

s.p. 

d.o.o. 

Kolikšna je obdavčitev s.p.-ja in kakšne 
so razlike med navadnim 
in normiranim s.p.-jem?

Prenesi priročnik

http://www.minimax.si/ebook-navadni-ali-normirani-sp/?utm_source=book&utm_medium=book-sp-ali-doo&utm_campaign=ebook_normiranec_ali_sp


Podjetnik odgovarja z vsem svojim 
premoženjem.

D.o.o. odgovarja za obveznosti s premoženjem 
podjetja. Družbenik v osnovi ne odgovarja za 

obveznosti družbe.

Odgovornost  

s.p. 

d.o.o. 

To pomeni, da odgovarja s svojim lastnim 
premoženjem (hiša, avto, ...). To velja tudi v 

primeru, če s.p. zapre.

Pri d.o.o.-ju odgovarja podjetje. Če se d.o.o. 
zapre, dolžnik (lastnik ali družbenik podjetja) 

ni dolžan povrniti dolgov podjetja.



Plača podjetnika je dobiček s.p.-ja. Dvigi 
denarja med letom niso odhodek za s.p., 

razen prispevkov.

Plača

s.p. 

Plača družbenika, ki je zaposlen v d.o.o.-ju, 
je odhodek za d.o.o..

d.o.o. 

O tem, kako je sestavljena 
plačilna lista, si lahko preberete 

v tem priročniku.

Prenesi priročnik

http://www.minimax.si/ebook-enaka-bruto-placa-razlicno-izplacilo/?utm_source=book&utm_medium=book-sp-ali-doo&utm_campaign=ebook_enaka_bruto_placa


Posameznik je vključen v obvezno 
zavarovanje kot samozaposlen. Osnova za 

odmero prispevkov je dobiček s.p.-ja.

Če je družbenik zaposlen v podjetju, je 
vključen v obvezno zavarovanje na podlagi 

pogodbe o zaposlitvi. Če ni zaposlen, je 
vključen v zavarovanje kot družbenik.

Prispevki  

s.p. d.o.o. 

osnova za odmero prispevkov je dobiček osnova za odmero prispevkov je plača



Ustanovitveni stroški

Brezplačno 

• Enostavni postopek (kapital v denarju): 
brezplačno 

• Zahtevni postopek (kapital v sredstvih, 
več družbenikov): pri notarju po notarski 

tarifi

s.p. 

d.o.o. 

Ne glede na izbrano 
obliko poslovanja vam 
želim veliko uspehov.  



Obdavčitev s.p.-ja in d.o.o.-ja

Obdavčitev Progresivna Pavšalna (cedularna)

Davčna osnova Dobiček, ki je presežek davčno priznanih prihodkov nad davčno 
priznanimi odhodki.

Davčno obdobje

Koledarsko leto

Lahko je različno od koledarskega 
leta, vendar ne sme presegati 
obdobja 12 mesecev in se ga 3 
leta ne sme spreminjati.

navadni s.p. navadni d.o.o.

Splošna stopnja obdavčitve
Glede na dohodninsko lestvico 

(16, 27, 34, 39, 50 %)
19 %

Možnost uveljavljanja davčnih 
olajšav

Da



Obdavčitev normiranega s.p.-ja in d.o.o.-ja 

Davčna osnova 20 % od davčno priznanih prihodkov

Davčno obdobje Koledarsko leto

Normirani s.p. Normirani d.o.o

Splošna stopnja obdavčitve 20 % 19 %

Možnost uveljavljanja davčnih 
olajšav

Ne



„Razmislite tudi o 
programu, s katerim 
boste vodili svoje 
poslovanje. Jaz vam 
priporočam Minimax.“  

Startup paket 
prvo leto 

poslovanja 
40 % ceneje.  

Preveri ponudbo

http://www.minimax.si/startup/?utm_source=book&utm_medium=book-sp-ali-doo&utm_campaign=minimax_akcije_startup


„Svetujem vam, da se 
pred ustanovitvijo 
podjetja pogovorite z 
računovodjo.“  

Minimax uporablja 
1001 računovodja.

Svojega lahko poiščete 
med našimi člani. 

Poišči 
računovodjo

http://www.minimax.si/zrs-podjetniki/?utm_source=book&utm_medium=book-sp-ali-doo&utm_campaign=zrs_servisi


Za brezplačne priročnike in posnetke kliknite

www.minimax.si/baza-znanja

http://www.minimax.si/baza-znanja?utm_source=book&utm_medium=book-sp-ali-doo&utm_campaign=baza_znanja


Saop d.o.o.

Cesta Goriške fronte 46

5290 Šempeter pri Gorici

080 14 50

info@minimax.si 

www.minimax.si

PIŠITE NAM 

http://www.minimax.si/kontakt?utm_source=book&utm_medium=book-sp-ali-doo&utm_campaign=kontakt


Izjava o omejitvi odgovornosti 
Saop d.o.o. je ta dokument pripravil le kot vodilo pri razumevanju vsebine in ne 

kot glavni vir informacij, namenjenih kreiranju končnih poslovnih odločitev ali 

tolmačenju obstoječe vsebine. Za ostale napotke in podrobnejši vpogled v 

obravnavano problematiko vam svetujemo posvet s strokovnjaki.


