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Leto 2020 je prineslo številne zakonodajne 

novosti na področju obdavčitve z dohodnino, 

davka od dohodkov pravnih oseb in DDV-ja. 

Pomembno spremembo prinaša tudi Zakon o 

minimalni plači. 

V priročniku predstavljamo ključne spremembe 

na področju ZDoh-2, ZDDPO-2 in ZMinP.
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Kaj prinaša 2020?



Obdavčitev zaposlenih 
in lastnikov kapitala
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V primerjavi z drugimi državami EU je delo v Sloveniji nadpovprečno 

obdavčeno. Kot odgovor na navedeno novela Zakona o dohodnini ZDoh-2V 

prinaša razbremenitev plač. Vsa izplačila dohodkov iz zaposlitve so obdavčena 

po novi dohodninski lestvici, ki velja že za izplačilo decembrskih plač.

Kakor izhaja iz tabele 1, bodo dohodki iz zaposlitve v vseh dohodninskih 

razredih manj obremenjeni. Za vse zaposlene velja tudi višja splošna olajšava 

3500 EUR (prej 3302,70). 

Sprememba dohodninske lestvice in novi zneski splošne olajšave prinašajo 

višje neto plače. Na primer, zaposleni, ki je pred spremembo prejemal 

približno 1560 EUR bruto plače (oz. 1045 EUR neto), bo na mesečni ravni prejel 

približno 10 EUR višjo neto plačo. Na letni ravni bo prihranil 120 EUR.

Zaposleni, ki prejemajo višje plače, bodo prihranili več. Zaposleni, ki mesečno 

zasluži 2600 EUR bruto oz. 1600 EUR neto, bo na mesečni ravni prihranil 20 

EUR, na letni pa 240 EUR.

Če znaša neto letna
davčna osnova v eurih

Znaša dohodnina v eurih

Nad Do

8.500,00 
8.021,34

16 %

8.500,00
8.021,34

25.000,00
20.400,00

1.360,00 
1283,41

+ 26 % nad 8.500,00
+ 27 % nad 8.021,34

25.000,00
20.400,00

50.000,00
48.000,00

5.650,00
4625,65

+ 33 % nad 25.000,00
+ 34 % nad 20.400,00

50.000,00
48.000,00

72.000,00
70.907,20

13.900,00
14.009,65

+ 39 % nad 50.000,00
+ 39 % nad 48.000,00

72.000,00
70.907,20

22.480,00
22.943,46

+ 50 % nad 72.000,00
+ 50 % nad 70.907,20

Nova dohodninska lestvica in dvig 
splošne olajšave prinašata višje neto plače

Tabela 1: Dohodninska lestvica za leto 2020 v primerjavi z letom 

2019 (zneski v sivi barvi)



Spreminjajo se tudi pogoji za uveljavljanje posebne 

olajšave za vzdrževane družinske člane. Za polnoletnega 

otroka (starejši od 18 let) bo mogoče uveljavljati olajšavo, 

če bosta imela otrok in zavezanec, ki uveljavlja olajšavo, 

prijavljeno enako stalno prebivališče.

Spodbude za uporabo službenih vozil 
na električni pogon

Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane 
družinske člane in prijava stalnega prebivališča

Zaposleni, ki bodo tudi za zasebno rabo uporabljali 

službena vozila na električni pogon, bodo plačevali nižjo 

boniteto, kot če bi vozili avto na bencinski oz. dizelski 

pogon. Omenjena ugodnost bo veljala le za vozila do 

vrednosti 60.000 EUR (z vključenim DDV-jem). Boniteta bo 

znašala 0,3 % nabavne vrednosti vozila mesečno.

Svetujemo, da polnoletni otroci ohranijo stalno 

prebivališče pri svojih starših, če želijo starši uveljavljati 

posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane.

Če pa ima polnoletni otrok stalno prebivališče prijavljeno drugje, lahko sam 

uveljavlja splošno olajšavo, starši pa otroka ne prijavljajo v svojo dohodninsko 

napoved.

Za mladoletne otroke pri uveljavljanju posebne olajšave za vzdrževane 

družinske člane ni sprememb.
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Izplačilo božičnice oz. nagrade za poslovno 
uspešnost pri več delodajalcih hkrati lahko 
privede do dodatne obdavčitve na letni ravni

Oddajanje premoženja v najem 

Oddajanje premoženja v najem je obdavčeno po 

27,5-odstotni stopnji (prej 25 %). Povišujejo se 

tudi normirani stroški z 10 % na 15 %. Na primer 

fizična oseba, ki študentu zaračunava 400 EUR 

mesečne najemnine, bo ob nespremenjenih 

pogojih na mesečni ravni odštela 5 EUR več za 

plačilo dohodnine.

Zaposleni, ki bodo prejeli nagrado za 
poslovno uspešnost (pogovorno tudi trinajsta 
plača ali božičnica) pri dveh ali več 
delodajalcih, bodo doplačali dohodnino na 
letni ravni, v kolikor bo skupni dohodek 
(seštevek dohodkov pri več delodajalcih) iz 
naslova nagrade za poslovno uspešnost 
presegal 100 % povprečne plače v RS (pribl. 
1780 EUR. Točne podatke najdete na spletni 
strani SURS-a).
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Višja obdavčitev za lastnike kapitala

Dohodki iz kapitala (obresti, 

dividende) bodo po novem obdavčeni 

po 27,5–odstotni stopnji (prej 25 %).

Dobiček iz kapitala pa je po novem 

obdavčen po stopnjah v tabeli 2.

Trajanje lastništva kapitala Stopnja obdavčitve v %

do 5 let
27,5 
25

od 5  do 10 let
20 
15

od 10  do 15 let
15 
10

od 15  do 20 let
10 
5

nad 20 let
Ni obdavčitve 
Ni obdavčitve

Tabela 2: Stopnje obdavčitve dobička iz kapitala v letu 2020 v primerjavi z 

letom 2019 (zneski v sivi barvi)
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Prodaja lastnega deleža po novem obdavčena 
enako kot dividende

Naknadna vplačila v kapital družbe

Naknadna vplačila družbenika v kapital se 

obdavčijo kot dividenda, v kolikor vrednost 

vrnjenega naknadnega vplačila presega 

prvotno vplačano vrednost. 

Na primer, če je družbenik poleg osnovnega 

kapitala v vrednosti 7500 EUR naknadno 

vplačal še 5000 EUR, in mu družba vrne 

naknadno vplačilo v višini 6000 EUR, bo 

družbenik od razlike 1000 EUR plačal 27,5 % 

dohodnine.

Družbenik lahko proda svoj delež družbi sami. 

Na tak način družba pridobi lastne deleže. 

Do sedaj se je prodaja deleža družbi 

obravnavala kot dobiček iz kapitala, za 

katerega pa je veljala padajoča obdavčitev 

glede na trajanje lastništva. Na primer lastniki, 

ki so svoj delež v družbi prodali po 20 letih 

lastništva, niso bili obdavčeni z dohodnino. 

Po novem pa se bodo takšni dohodki 

družbenika smatrali za dividendo in bodo 

obdavčeni po fiksni 27,5-odstotni stopnji, ne 

glede na trajanje lastništva.
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Obdavčitev podjetij 
(spremembe ZDDPO-2)
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Omejitve glede uveljavljanja olajšav

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb ostaja na ravni 19 odstotkov, kot je 

veljalo že do sedaj. Spremembe se nanašajo predvsem na omejitev pri 

uveljavljanju davčnih olajšav, kot so:

• investicijske olajšave, 

• olajšave za investicije v raziskave in razvoj, 

• olajšave za zaposlovanje, 

• olajšave za donacije, 

• olajšave za vlaganja v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. 

Zavezanci bodo lahko po novem uveljavljali davčne olajšave do višine 63 % 

davčne osnove. 

Novost bo vplivala predvsem na tista podjetja, ki so upravičena do pomembnih 

zneskov davčnih olajšav in izkazujejo dobiček za davčne namene. Spremembe 

bodo veljale za davčno leto 2020 oz. za davčne obračune, ki jih bodo zavezanci 

oddajali v letu 2021.

Sprememba bo vplivala tudi na obdavčitev samostojnih podjetnikov, ki davčno 

osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov. 

Za razliko od podjetij bodo lahko samostojni podjetniki, kljub omejitvi pri 

uveljavljanju olajšav iz dejavnosti, vseeno v celoti upoštevali osebne olajšave 

(splošna olajšava in posebna olajšava za vzdrževane družinske člane).

Na samostojne podjetnike, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih 

prihodkov in normiranih odhodkov, sprememba nima vpliva, saj jim olajšave že 

v osnovi ne pripadajo. 

11



Davčno priznavanje stroška amortizacije 
pri sredstvih v poslovnem najemu

Namen te spremembe je uskladitev davčnih 

predpisov z računovodskimi. Slovenski 

računovodski standardi (SRS) so namreč v letu 

2019 uvedli pomembno novost glede 

računovodenja sredstev v poslovnem najemu. 

Organizacije, ki imajo sredstva v poslovnem najemu za dobo, ki je daljša od 

enega leta, so dolžne takšna sredstva pripoznati med opredmetenimi 

osnovnimi sredstvi. 

V skladu s SRS-ji se takšna sredstva amortizirajo v dobi trajanja najema. S 

spremembo je strošek amortizacije tudi davčno priznan, če organizacija 

takšno sredstvo amortizira v dobi trajanja najema. 

Gre za izjemo, ki velja le za sredstva v poslovnem najemu. Za ostala sredstva 

še vedno veljajo maksimalne letne amortizacijske stopnje (npr. oprema 20 %, 

računalniki 50 %).
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Dvig zneska minimalne plače in 
sprememba definicije minimalne plače

Sprememba Zakona o minimalni plači iz leta 

2018 je prinesla višje plače za zaposlene, ki 

prejemajo najnižje dohodke, in slabo voljo 

nekaterih delodajalcev. Po novem znaša 

minimalna plača namreč 940,58 EUR bruto (prej 

886,63 EUR). Nova višina minimalne plače prvič 

velja za januarske plače, ki so izplačane v 

februarju 2020. 

Dvig zneska minimalne plače niti nima tako pomembnega vpliva, veliko večji 

vpliv ima sama opredelitev minimalne plače. Iz minimalne plače so po novem 

izvzeti:

• dodatek za delovno dobo, 

• dodatek za izmensko delo, za popoldansko delo ter 

• plačila za delavno in poslovno uspešnost. 

Že do sedaj pa minimalna plača ni vsebovala povračila stroškov za prevoz na 

delo in prehrano, dodatka za nočno delo, za delo v nedeljo, na praznike in 

druge dela proste dneve v RS. 
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Prispevek je pripravila
 ojca  üller, 
preizkušena 
davčnica pri 

SIR
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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 dodaten posvet s strokovnjaki.


