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Ljubljana, 08.05.2019 
  

Regres za letni dopust 2019 
 

 

Dne 03.05.2019 sta bili v Uradnem listu RS, št. 28/2019 objavljeni noveli Zakona o dohodnini in Zako-

na o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki razbremenjujeta regres za letni dopust in se uporab-

ljata za regres prejet od 01.01.2019 dalje. 

 

Spremenjen Zakon o dohodnini1 (v nadaljevanju ZDoH-2) v 13. točki 44. člena določa, da se iz davčne 

osnove dohodkov iz delovnega razmerja izvzame regres za letni dopust do višine 100% povprečne 

plače zaposlenih v Sloveniji. Izvzem iz davčne osnove velja tudi za vsebinsko primerljiv dohodek iz 

tujine. 

 

V skladu s spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju2 (v nadaljevanju ZPIZ-2), 

se na podlagi 3. odstavka 3. točke 144. člena tega zakona prispevki delojemalca in delodajalca ne 

plačujejo od zneska regresa, ki ne presega 100% povprečne plače zaposlenih v Sloveniji po podatkih 

Statističnega urada RS. 

 

Navedeno torej pomeni, da se od regresa za letni dopust do višine 100% zadnje objavljene povprečne 

plače zaposlenih v Sloveniji ne plačujejo prispevki in dohodnina. Zadnja objavljena povprečna plača 

zaposlenih v Sloveniji znaša 1.714,49 EUR. V kolikor izplačan dohodek presega zakonsko določeno 

mejo, se od razlike obračuna dohodnina in prispevki. 

 

V skladu z 14. točko 127. člena ZDoH-2, se lahko zavezanec odloči, da se mu od regresa, ki ne pre-

sega 100% povprečne plače zaposlenih v RS, obračuna akontacija dohodnine. V tem primeru mora o 

tem obvestiti delodajalca. 

 

Navedene zakonske spremembe veljajo tudi za izplačilo regresa za leto 2019 izvedeno pred uveljavi-

tvijo novel. V tem primeru bo preveč plačano dohodnino in prispevke zavezancem in delodajalcem 

vrnil davčni organ na podlagi odločbe, ki jo bo izdal najkasneje do 30. junija 2019. Vračilo bo izvedeno 

v roku 30 dni od vročitve odločbe in sicer v kolikor bo znesek presegal 10 EUR. Zneski nižji od 10 

EUR bodo vrnjeni le na zahtevo zavezanca. 

 

 

Mojca Mlakar 

                                                      
1 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/2006 s spremembami). 
2 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju(Uradni list RS, št. 96/2012 s spremembami). 


