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Spremembe na področju dohodnine

1. Sprememba pri vrednotenju bonitete
za uporabo službenega vozila
Od 1.1.2013 dalje je odpravljeno različno 
vrednotenje bonitete za uporabo službenega
osebnega vozila za privatne namene. Ne glede
na način pridobitve službenega osebnega 
vozila se v nabavno vrednost vozila všteva
davek na dodano vrednost.
2. Nova davčna stopnja za obdavčitev 
odhodka iz dejavnosti
Za davčne zavezance, ki ugotavljajo davčno 
osnovo od dohodkov iz dejavnosti z
upoštevanjem normiranih odhodkov, velja od
1.1.2013 davčna stopnja 20%, tako prejeti 
dohodki pa se ne vštevajo v letno davčno 
osnovo.
3. Obdavčitev dohodka iz oddajanja 
premoženja v najem
S 1.1. 2013 se je spremenila obdavčitev 
dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki

70.907,20 EUR za 41% dohodninski razred.
5. Novi dohodninski razred
Začasni ukrep za leti 2013 in 2014 uvaja s 
1.1.2013 nov, četrti dohodninski razred z 
dodatno stopnjo dohodnine 50 %. Prag za
navedeno stopnjo dohodnine je neto letna
davčna osnova nad 70.907,20 EUR. 
6. Sprememba stopnje dohodnine za
dohodek iz kapitala
Od 1.1.2013 se je do nadaljnjega pri dobičku iz 
kapitala za prvih pet let imetništva kapitala
dvignila stopnja dohodnine z 20% na 25%,
stopnja dohodnine od obresti in dividend pa
se je dvignila s sedanjih 20% na 25%. Ravno
tako se je dvignila stopnja davka od dobička 
od odsvojitve izvedenih finančnih 
instrumentov za čas imetništva od drugega do 
konca petega leta, in sicer z 20% na 25%.
7. Uvedba novega davka na nepremično 
premoženje večje vrednosti
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dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki
se ne dosegajo v okviru opravljanja dejavnosti.
V tem primeru se dohodki iz oddajanja
premoženja v najem obdavčujejo po 25 % 
davčni stopnji. Dohodkov iz oddajanja 
premoženja v najem po novem  ni več 
potrebno upoštevati pri letni odmeri
dohodnine, saj se tako plačana dohodnina 
šteje za dokončni davek. 
Normirani stroški  so se pri obdavčevanju 
dohodkov iz oddajanja premoženja v najem
zmanjšali s 40% na 10 %, še vedno pa se
namesto normiranih stroškov lahko
uveljavljajo dejanski stroški vzdrževanja
premoženja, ki ohranja uporabno vrednost
premoženja, če jih v času oddajanja v najem za 
navedeno premoženje plačujejo sami davčni 
zavezanci.
4. Dvig meje med drugim in tretjim
dohodninskim razredom
Meja med drugim in tretjim razredom
dohodninske lestvice se je s 1.1.2013 dvignila.
Mejni zneski neto letne davčne osnove so 
8.021,34 EUR za 16% dohodninski razred,
18.960,28 EUR za 27% dohodninski razred in

premoženje večje vrednosti
Od 1.7.2012 dalje je uveden novi davek na
nepremično premoženje večje vrednosti, s 
katerim se obdavčijo nepremičnine na 
območju Republike Slovenije, ki pripadajo 
istemu lastniku, kadar njihova skupna
vrednost (določena v registru nepremičnin) 
znaša najmanj 500,000.00 EUR. Nepremično 
premoženje se obdavči po stopnji 0,5% (0,25% 
za stanovanjske nepremičnine) kadar znaša 
davčna osnova od 500,000.00 EUR do 2 mio 
EUR in 1% (0,5% za stanovanjske
nepremičnine) kadar znaša davčna osnova 
nad 2 mio EUR.



Spremembe zakona Davka na dodano vrednost

V novembru je Vlada Republike sprejela
spremembe zakona o davku na dodano
vrednost, ki se nanašajo predvsem na pravila
glede izdajanja računov ter kraja opravljanja 
storitev pri dolgoročnem najemu prevoznih 
sredstev.
1. Kraj opravljanja storitev
Prenosi blaga iz Slovenije v drugo državo
članico za namene cenitve blaga se ne štejejo 
za dobavo blaga za namene DDV, če se blago 
po cenitvi vrne davčnemu zavezancu v 
Slovenijo.
Uvaja se tudi posebno pravilo pri dajanju
prevoznih sredstev v dolgoročni najem 
osebam, ki niso davčni zavezanci. Po tem 
pravilu se kot kraj opravljene storitve šteje
kraj, kjer ima najemnik svoj sedež, stalno
oziroma začasno prebivališče.

sprememba pa samo odpravlja določeno 
vsebino takega dogovora.
Dana je možnost za določitev izjeme od 
izdajanja računov za finančne in zavarovalne 
storitve.
Poenostavljen račun se lahko izdaja v 
primerih, kadar znesek na računu, brez DDV, 
ni višji od 100 evrov.
3. Hramba računov
Računov ni potrebno več shranjevati v njihovi 
originalni obliki. Shranjevati jih je potrebno
10 let oz. 20 let za tiste račune, ki se nanašajo 
na nepremičnine.
4. Popravljanje napak v obračunu DDV
Vsi DDV popravki morajo bili vključeni v 
obračun za tekoči mesec, vključno z računi, ki 
bi morali biti poročani v preteklih DDV 
obračunih.
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oziroma začasno prebivališče.
2. Izdajanje računov
Osnovno pravilo je, da pravila za izdajanje
računov določi država članica, v kateri se 
opravi dobava.  Izjema velja za čezmejne 
dobave, ki so predmet obrnjene davčne 
obveznost in transakcije, ki se obdavčijo zunaj 
EU. V teh primerih se uporabljajo pravila
države članice dobavitelja. 
Pri samofakturiranju mora biti še vedno
sklenjen dogovor med strankama pred
začetkom  izdajanja računov, 

obračunih.
5. Prag za DDV registracijo
Po objavi obvestila s strani ministra za
finance, se bo povečal prag za obvezno 
vključitev v sistem DDV in sicer na 50.000 
evrov obdavčljivega prometa.



Spremembe in dopolnitve ZDDPO-2

Novela zakona s področja davka od dohodka
pravnih oseb (“DDPO”), ki je začela veljati 1.
junija, uporablja pa se od 1. januarja 2012 je
prinesla naslednje spremembe:

• postopno znižanje davčne stopnje davka od
dohodkov pravnih oseb z 20 na 15 odstotkov
do leta 2015. V letu 2013 tako stopnja davka
od dohodkov pravnih oseb znaša 17%, nato
pa se bo do leta 2015 vsako leto postopoma
zniževala za odstotno točko.

• olajšava za investiranje v opremo in
neopredmetena sredstva se je zvišala iz
zdajšnjih 30 na 40 odstotkov pri čemer je
bila zgornja meja olajšave ukinjena.

• splošna davčna olajšava za vlaganja v
raziskave in razvoj se je zvišala iz 40 na 100
odstotkov. Prav tako je bil sprejet nov

1. Sistem ugotavljanja davčne osnove z 
upoštevanjem normiranih
odhodkov:

Gre za nov opcijski sistem, ki je namenjen
predvsem hitremu in enostavnemu
izpolnjevanju davčnih obveznosti manjših
zavezancev, ki opravijo priglasitev ter njihovi
prihodki v koledarskem letu pred davčnim
obdobjem, za katero se uveljavlja
ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov, ne presegajo 50.000
EUR.

Kar zadeva davčno osnovo, se bo ta
ugotavljala na podlagi davčno priznanih
prihodkov in normiranih odhodkov in sicer v
višini 70% teh prihodkov (dejanski stroški,
davčne olajšave in davčne izgube se ne bodo
priznale). Tako ugotovljena davčna osnova bo
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odstotkov. Prav tako je bil sprejet nov
Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za
vlaganja v raziskave in razvoj

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davku od dohodkov pravnih oseb, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 94/2012 dne
10. 12. 2012, s 1. januarjem 2013 uvaja
naslednje spremembe:

priznale). Tako ugotovljena davčna osnova bo
obdavčena s splošno stopnjo DDPO, ki bo v
letu 2013 znašala 17%.

Po prvotni priglasitvi ugotavljanja davčne
osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
zavezancu ne bo treba vsako leto priglasiti
takšnega ugotavljanja davčne osnove. Štelo se
bo namreč, da zavezanec želi oziroma
ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem
normiranih odhodkov, če davčnega organa ne
obvesti drugače.
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Spremembe in dopolnitve ZDDPO-2

2. Davčni odtegljaj

Od 1.1.2013 dalje se, v primeru plačila za
storitve, davčni odtegljaj obračuna,
odtegne in plača zgolj za izrecno
določene vrste storitev t.j. svetovanje,
trženje, raziskave tržišča, kadrovanje,
administriranje, informacijske in pravne
storitve, če so plačane v države s
povprečno nominalno obdavčitvijo nižjo
od 12,5 odstotkov. Dodaten pogoj je, da
je taka država navedena na posebnem
seznamu, ki ga objavlja Ministrstvo za
finance (t.i. črna lista). Do spremembe
zakonodaje se je davčni odtegljaj
obračunal iz naslova plačila za vse vrste
storitev, pod enakimi pogoji, kot
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storitev, pod enakimi pogoji, kot
omenjeno zgoraj.

3. Omejevanje koriščenja davčnih
izgub iz preteklih davčnih obdobij

V skladu s spremembo zakonodaje, ki je
pričela veljati 1.1.2013, se omeji
koriščenje prenesene davčne izgube na
največ 50 % davčne osnove tekočega
davčnega obdobja. Kljub navedeni
omejitvi višine koriščenja prenesene
davčne izgube, pa še vedno velja, da se
lahko davčna izguba neomejeno prenaša
v naslednja leta.
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Davčne Novice so proizvedene s strani PricewaterhouseCoopers Davčnega oddelka.

Pravno opozorilo: Vsebina, objavljena v tem tekstu, je namenjena le za namen splošnega razumevanja davčne problematike in ne
vsebuje poglobljene analize navedenih davčnih in drugih predpisov. Bralce opozarjamo, da vsako ravnanje, ki bi bilo posledica
objavljenih tekstov, zahteva posvet z davčnim svetovalcem. Izdajatelj ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala
zaradi neupoštevanja omenjenih dejstev.
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katerekoli članice, prav tako ne nadzira njihove strokovne presoje ali kakorkoli drugače vpliva nanje. Nobena članica ni odgovorna za
dejanje ali opustitev dejanja katerekoli druge članice, prav tako pa ne nadzira strokovnih presoj ostalih članic ali kakorkoli drugače
vpliva nanje.


