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Vlada Republike Slovenije je 9. maja sprejela 
Program stabilnosti 2013, ki je bil posredovan 
Evropski komisiji ter Svetu EU. Program stabilnosti 
predlaga ukrepe za uravnoteženje javnih financ, ki 
pa vključujejo povečanje obstoječih davkov in nekaj 
novih davkov za večji pritok prihodkov v državni 
proračun.  
 
Ključni cilji fiskalne politike, ki jih Slovenija 
namerava doseči, so strukturno izravnan saldo do 
leta 2017 ter znižanje državnega primanjkljaja pod 
mejo 3% BDP do leta 2014. Dodatno naj bi se splošni 
dolg države znižal pod mejo 55% BDP. Za dosego teh 
ciljev vlada predvideva kar nekaj novih ukrepov, ki 
so vključeni v Program stabilnosti.  
  
Najpomembnejši ukrepi Programa stabilnosti na 
strani prihodkov vključujejo zvišanje stopnje DDV, 
uvedbo davka na nepremičnine, zaustavitev nižanja 
davka od dohodkov pravnih oseb, uvedba davka na 
prodajo loterijskih srečk ter davka na nekatere 
sladke pijače, povišanje sodnih taks ter morebitna 
uvedba kriznega davka, ki bo obremenil osebne 
dohodke.  

 

 
 Program stabilnosti 
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DDV  
 
S 1. julijem 2013 namerava vlada povišati splošno 
stopnjo DDV za dve odstotni točki, in sicer z 20% na 
22%, ter nižjo stopnjo DDV za eno odstotno točko, z 
8,5% na 9,5%.  
  
Davek na nepremičnine 
  
S 1. januarjem 2014 vlada namerava uvesti nov davek 
na nepremičnine, ki naj bi poenostavil zastarel sistem 
obdavčenja nepremičnin v Sloveniji. Stopnja davka še 
ni znana.  
  
Davek od dohodka pravnih oseb 
 
S 1. januarjem 2014 se bo davek od dohodka pravnih 
oseb, ki naj bi bil znižan na 15% do leta 2015 v okviru 
veljavne zakonodaje, prenehal nižati in tako ostal na 
stopnji 17%.   
 
Davek na prodajo loterijskih srečk in davek na 
nekatere sladke pijače 
 
Dodatno s 1. avgustom 2013 vlada načrtuje uvedbo 
davka na prodajo loterijskih srečk ter davek na 

nekatere sladke pijače .   
 
Povišanje sodnih taks 
 
Z julijem 2013 se načrtuje povišanje sodnih taks.   
 
Krizni davek  
 
Nadalje bo vlada pripravila progresivni krizni davek 
na osebni dohodek kot pogojni ukrep, ki naj bi se 
uvedel 1. januarja 2014. Uvedba kriznega davka bo 
odvisna od tega, ali bo dosežen politični dogovor glede 
dodatnih trajnih ukrepov za znižanje javnofinančnih 
odhodkov.   
 
Z zgornjimi ukrepi namerava vlada zvišati prihodke 
v državni proračun ter letno zbrati od EUR 
646 do 649m.  
  
Zgornji ukrepi so bili predlagani s strani vlade. Za 
namene uveljavitve pa morajo biti vsi predlagani 
ukrepi potrjeni tudi v Državnem Zboru.  
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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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