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Obračun dohodnine na 
portalu eDavki

Tako kot ostale pravne osebe mora tudi normirani s.p. 
najkasneje do 31. marca državi poročati o svojem poslovanju v 
preteklem letu. Poročanje je namenjeno predvsem obračunu 
dohodnine.

V priročniku smo po korakih prikazali, kako normiranec pristopi 
k izpolnjevanju obrazca za obračun dohodnine na portalu 
eDavki. 

Obrazec za obračun dohodnine 
se imenuje DDD-DD.
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Koraki pred zaključkom 
davčnega leta

Preverimo evidenco izdanih računov in evidenco osnovnih 
sredstev. Obe evidenci natisnemo in shranimo. 1

2

3

Za vodenje evidenc svetujemo, da uporabljate računovodske 
programe, saj ti omogočajo, da so morebitni popravki sledljivi. 

Preverimo znesek obračunanih obveznih socialnih prispevkov. 

Zneske obračunanih prispevkov sicer FURS samodejno vpiše v 
obrazec in praviloma držijo. Vseeno pa ne škodi, če podatke pred 
oddajo preverite. 

Preverimo znesek plačanih akontacij dohodnine. 

V lanskem obračunu preverite določene zneske akontacije 
dohodnine ter nato preverite, če ste jih dejansko plačali. Podatke o 
plačilih najdete na bančnih izpiskih in v sistemu eDavki.  
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Normiranci vodijo obvezne 
evidence

Normirancem ni treba oddati letnega poročila za statistiko in javno 
objavo na Ajpes.

Evidenca knjigovodskih listin (evidenca izdanih računov) 

Evidenca osnovnih sredstev

Druge evidence, če jih zahteva dejavnost 

Druge evidence po ZDDV-1 (DDV zavezanci)

Vsako leto oddajo davčni 
obračun

Normiranec mora ob zaključku leta (do 31. 3. za preteklo leto) 
pripraviti davčni obračun. 

4
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Datum, ki ga ne smete 
pozabiti

31. marec je datum, do katerega morajo vsi pravni subjekti oddati 
obračune davka. 

To je tudi datum, do katerega morajo samostojni podjetniki oddati 
davčno napoved. 

Če pozabite spremembo priglasiti pravočasno, boste morali v istem 
sistemu ostati še celo leto. Če ni spremembe, tega ne označujete 
posebej. 

V tej davčni napovedi lahko normiranci FURS obvestijo, če želijo za 
tekoče leto ugotavljati davčno osnovo po dejanskih prihodkih in 
dejanskih stroških in ne več po dejanskih prihodkih in normiranih 
stroških. (Rubrika 7, pripravi se priloga 15). 



Kako začeti? 

Svojo davčno napoved oddajte preko portala eDavki. Po začetni 
registraciji v levem meniju izberete rubriko »Dokumenti« in nato »Nov«.

Na desni strani, nižje spodaj, poiščite dokument z oznako DDD-DD. 



1
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Vrsta dokumenta; izberete O - Original

Način ugotavljanja davčne osnove: Izberete način, kako 
ugotavljate osnovo, torej Normirani.

Osnovni podatki: Podatki so že predhodno izpolnjeni. 
Smiselno je, da dopišete morebitne manjkajoče podatke:  e-mail 
naslov ali telefon. V tem primeru bodo lahko referenti hitreje 
prišli v stik z vami, če bo kaj nejasno.

1

2
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Odpre se vam obrazec, ki ga izpolnite po naslednjih korakih. 



4 Sistem vodenja poslovnih knjig: Izberite evidence

5 Vrste obveznega socialnega zavarovanja:

a) Iz naslova opravljanja dejavnosti:  Če imate redni s.p., je prva 

vrstica obkljukana in seštevek vrednost obračunih prispevkov 

za preteklo leto je vpisan. Lahko ga preverite po svojih 

evidencah. 

b) Iz delovnega razmerja: če imate popoldanski s.p. (torej ste v 

rednem delovnem razmerju), izberete drugo opcijo. Tukaj ni 

treba nič vpisovati. 

4
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6 Podatki o vrsti obračuna: Izberite redni letni obračun
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7
Sprememba ugotavljanja davčne osnove
Izpolnite samo, če želite z naslednjim letom spremeniti način 
ugotavljanja davčne osnove.  

7
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b

Izračun dohodnine iz dohodka od dejavnosti
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a

b

c

a
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Točka 1 - Prihodki
Med prihodke upoštevate račune za izdelke in storitve, opravljene v 
letu, za katerega pripravljate obračun. Če ste za storitve, ki ste jih 
opravili v decembru 2020, izdali račun npr. 15. 1. 2021, boste tudi ta 
račun upoštevali v obračunu za leto 2020 (tudi če je datum storitve 
na računu npr. 31.12.) – pomemben je datum opravljanja. 

Točka 8 - Davčno priznani odhodki 
Sem vpišete davčno priznane odhodke v višini 80 % davčno 
priznanih prihodkov, vendar ne več kot najvišji dovoljeni znesek 
(40.000 oziroma 80.000). Torej znesek iz točke 1 (prihodki) 
pomnožite z 0,8 in vpišete podatek. 

Točka 25 - Obračun akontacije dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti
Sem vpišete obračunane in vplačane akontacije, ki ste jih vplačali. 

Točka 2.8 - Izvzem prihodkov na podlagi ZIUZEUOP in ZZUOOP
Tu vpišite prejete mesečne temeljne dohodke po ZIUZEOP in 
ZZUOOP ter prejeti delno povrnjeni izgubljeni dohodek zaradi 
karantene ali obveznosti varstva otrok. Gre za oproščene dohodke.

č

č



8 GUMB IZRAČUN

Ko kliknete na gumb Izračun, vam sistem izračuna akontacijo dohodnine 
za tekoče leto.

a

b

Izpolnijo se polja 26, 27 in 28. To je tudi podlaga za plačilo akontacije 

dohodnine za naslednje leto. 

V poljih 30 in 31 se izračuna način plačevanja akontacij. Če znaša 

vrednost dohodnine manj kot 400 €, zavezanec plačuje trimesečne 

obroke. Če je znesek višji kot 400 €, pa mesečne.  

• Polje 30: Mesečni obroki (plačuje se vsak mesec najpozneje do 10. 

v mesecu za pretekli mesec)

• Polje 31: Trimesečni obroki (plačuje se vsake tri mesece, 

najpozneje do 10. v mesecu za pretekli kvartal). 

a

b
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Če ste v letu 2020 prejeli pomoč po PKP–jih, in ste pri obračunu ugotovili, 

da ne izpolnjujete pogojev, morate sredstva vrniti.   

FURS je o tem treba obvestiti do roka za predložitev obračuna davka od 

dohodkov iz dejavnosti za leto 2020 (torej do konca marca). Znesek je 

treba vrniti v 30 dneh od vročitve odločbe, ki jo prejmete od FURS-a. Ta 

se vrača brez obresti.

Če boste morali sredstva vrniti, jih po pojasnilih FURS-a ne vnašate v 

obrazec.

»Upravičenci, ki ob pripravi finančnih izkazov (ali že prej) ugotovijo, da ne 

izpolnjujejo pogojev za mesečni temeljni dohodek, zaradi česar bodo 

morali v letu 2021 mesečni temeljni dohodek vrniti, v skladu z 

računovodskimi standardi tega prihodka ne vključujejo v izkaze za leto 

2020 (torej tudi ne v zap.1 davčnega obračuna DohDej) in ga zato tudi ne 

izvzemajo.)« Vir: FURS

Ali morate vračati temeljni 
prihodek po PKP-jih?

POSTOPEK VRAČILA POMOČI

Obveščanje FURS-a poteka preko sistema eDavki. Izpolnite Izjavo o 
vračilu MTD in oproščenih plačil prispevkov (NF_COVID19Vracilo).
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https://www.gov.si/novice/2021-02-01-pomoc-prejeta-na-podlagi-interventnih-ukrepov-in-njihova-obravnava-v-davcnem-obracunu-ddpo-in-dohdej/


Določitev višine prispevkov

13

Vsako leto je treba za mesec, po katerem je bil izdan obračun, vendar 

najpozneje za mesec marec, obračunati in plačati novo višino prispevkov, ki 

izhaja iz vašega davčnega obračuna. 

Višina prispevkov je določena v Zakonu o invalidskem in pokojninskem 

zavarovanju (ZPIZ-2) in sicer v 145. členu. Tam je navedeno, da je zavarovalna 

osnova dobiček zavarovanca, v katerem niso upoštevani obvezni socialni 

prispevki. Ta znesek se zniža za 25 %. 

Višina minimalnih prispevkov je znašala 60 % povprečne slovenske plače, 

maksimalnih pa 3,5 kratnik povprečne plače. FURS na spletni strani vsak 

mesec objavlja usklajene vrednosti prispevkov. 

Primer: KAKO IZRAČUNATI VIŠINO PRISPEVKOV?

Prihodki za leto 2020: 25000 €

Dobiček za leto 2020: 5000 € (20 % prihodkov)

Obračunani prispevki za leto 2020: 4807,20

Osnova za določitev prispevkov za s.p na letni ravni 5000 € + 4807,20 € = 

9807,20

9807,20 € * 0,75 = 7355,40 (odštejemo 25 %)

Stopnja prispevkov 38,20 % => 7355,4 * 38,20 % = 2809,76 € na leto 

oziroma 234,15 € na mesec. 

Ker je izračunana vrednost prispevkov na mesečni ravni nižja od 

minimalne višine, zavezanec plačuje najnižje prispevke. 

Februarja 2021 znašajo najnižji prispevki 425,43.



Zakaj je Minimax dobra izbira 
za normirance?

SPLETNI PROGRAM
Minimax je spletni program, zato ne potrebuje namestitve. Z 
uporabo lahko začnete takoj. Dostopi do programa so 
zaščiteni in varni. 

ENOSTAVNA UPORABA
Program ima vgrajene avtomatizme, zato je delo z njim 
enostavno. Izdajanje računov je hitro in pregledno.

VODENJE VSEH ZAKONSKO OBVEZNIH EVIDENC 
S pomočjo programa je vodenje evidenc bolj enostavno, saje 
se evidence ustvarjajo samodejno. 

POVEZAVA Z RAČUNOVODSKIM SERVISOM
Program omogoča neposreden prenos dokumentov. 
Računovodja in podjetnik imata vpogled v iste podatke. 

MOBILNA APLIKACIJA
Prejete račune podjetnik lahko slika in jih takoj pošlje v 
računovodstvo. Pregleduje pa lahko stanje plačil. 

PODPORA
Podpora je v celoti brezplačna. Na voljo je 
tudi kakovostna baza navodil 
za uporabo programa. 

080 14 50

Predstavitev

Minimax za normirance

15 EUR + DDV mesečno

PREVERI >>

https://www.minimax.si/predstavitev?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_letni_obracun_nornmirancii&utm_campaign=predstavitev
https://www.minimax.si/predstavitev?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_letni_obracun_nornmirancii&utm_campaign=predstavitev
https://www.minimax.si/normirani-samostojni-podjetniki/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_letni_obracun_normiranci&utm_campaign=normiranci


BAZA ZNANJA

Za več brezplačnih priročnikov
in posnetkov seminarjev 

kliknite

Vodilni spletni računovodski program

https://www.minimax.si/baza-znanja/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_letni_obracun_normiranci&utm_campaign=baza-znanjaci


Saop d.o.o.

Cesta Goriške fronte 46

5290 Šempeter pri Gorici

080 14 50

info@minimax.si 

www.minimax.si

PIŠITE NAM 

https://www.minimax.si/kontakt/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_letni_obracun_nornmirancii&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 dodaten posvet s strokovnjaki.


