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Ljubljana, 28.11.2019 
  

Davčna reforma 2020 
 

 

Dne 05.11.2019 so bile v Uradnem listu RS, št. 66/2019 objavljene novele oz. spremembe najpo-

membnejših davčnih zakonih. Spremenili so se: 

 

 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, 

 Zakon o dohodnini, 

 Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, 

 Zakon o davčnem postopku, 

 Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin. 

 

Spremembe zakonov se začnejo uporabljati s 1.1.2020. Spremembe Zakona o množičnem vrednote-

nju nepremičnin pa se uporabljajo od 20.11.2019. 

 

I. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb 

 

Glavne spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb1 so: 

 

1. Omejitev zmanjšanja davčne osnove 

 

Trenutno veljaven 36. člen ZDDPO-2 omejuje zmanjšanje davčne osnove zaradi davčnih izgub iz pre-

teklih let z največ 50% davčne osnove. Davčne olajšave so se lahko upoštevale brez omejitev. Spre-

memba zakona uvaja omejitev zmanjšanja davčne osnove zaradi uveljavljanja davčnih olajšav in po-

krivanja prenesene davčne izgube na 63 % davčne osnove. Družbe, ki ustvarjajo pozitivno davčno 

osnovo, si posledično le-te z investicijami v osnovna sredstva in/ali z investicijami v raziskave ali raz-

voj ne morejo znižati na nič (59.a člen ZDDPO-2). 

 

2. Delni prenos direktive o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom 

 

S to novelo oz. spremembami in dopolnitvami se v slovenski pravni red prenašata dva instituta iz Di-

rektive Sveta (EU) 2016/1164 z dne 12. julija 2016 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, 

ki neposredno vplivajo na delovanje trga EU. Ta dva instituta se nanašata na implementacijo pravil 

glede izstopne obdavčitve (nov 54.a člen ZDDPO-2) in pravil v zvezi s hibridnimi neskladji (novi 67.k 

do 67.m člen ZDDPO-2).  

 

 

                                                      
1 ZDDPO-2; Uradni list RS št. 117/2006 s spremembami. 
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Zavezanec mora v spodaj sledečih primerih prenosa sredstev posebej razkriti in v davčno osnovo 

vključiti skrite rezerve v kolikor zaradi navedenih prenosov Slovenija nima več pravice do obdavčitve 

prenesenih sredstev: 

 

 prenos sredstev iz Slovenije na svojo poslovno enoto v drugi državi, 

 prenos s svoje poslovne enote v Sloveniji na svoj sedež ali kraj dejanskega delovanja poslo-

vodstva v drugi državi, 

 prenos davčnega rezidentstva v drugo državo, 

 prenos poslovanja poslovne enote iz Slovenije v drugo državo. 

 

Pri tem gre za obdavčitev ekonomske vrednosti morebitnega kapitalskega dobička ustvarjenega v 

Sloveniji, tudi če ta dobiček v času izstopa še ni bil realiziran. Pod določenimi pogoji se določa pravica 

do odloga plačila davka in sicer v največ petih enakih letnih obrokih. Ozadje določb o izstopni obdavči-

tvi je dejstvo, da so v novi državi obdavčljive le vrednosti, ki nastanejo po vstopu v državo. Torej je 

smotrno, da se v državi izstopa obdavči skrite rezerve, ki so nastale do izstopa, v novi državi pa po-

sledično vrednosti, ki so nastale po vstopu.  

 

Hkrati so se določila pravila za odpravljanje oz. za nevtralizacijo učinkov hibridnih neskladij med drža-

vami članicami in s tretjimi državami, ki nastanejo zaradi vzajemnega delovanja različnih pravnih 

sistemov. Za izrazom hibridnih neskladij se skrivajo situacije v katerih pride do dvojnega upoštevanja 

stroškov ali do upoštevanja stroškov brez ustreznih prihodkov. Sklop zakonskih določb je uresničitev 

programa BEPS (Base erosion and profit shifting), torej ukrepov iz OECD projekta o zmanjševanju 

davčne osnove in prenosa dobička.  

 

3. Poslovni najemi in amortizacija 

 

Od 1.1.2019 dalje se glede bilanciranja najemnin (IFRS 16) uporabljajo nove določbe. V kolikor se 

uporabljajo določbe IFRS 16 pride do aktivacije in hkrati pasivacije dolgoročno najetih sredstev. Po-

sledično to pomeni tudi zamenjavo stroška najema v strošek amortizacije. Davčna obravnava je bila 

do zakonske ureditve v ZDDPO-2 nejasna. Zdaj novi 9. odstavek 33. člena ZDDPO-2 določa, da se za 

tako aktivirana sredstva uporablja amortizacijska stopnja tega sredstva, ki ustreza dejanski amortiza-

cijski dobi tega sredstva v najemu. Ta določba se glede na izredno zakonsko določitev uporablja že od 

1.1.2019. Ob upoštevanju dobe najema in vrednosti osnovnega sredstva ima ta določba za posledico 

povečanje ali zmanjšanje davčne osnove.  

 



28.11.2019 / stran 3 

                                 TPA svetovanje d.o.o. 

 

 

II. Zakon o dohodnini 

 

Sprememba Zakona o dohodnini2 prinaša več novosti pri čemer so najpomembnejše sledeče: 

 

1. Razbremenitev dohodkov iz dela 

 

V okviru sprememb dohodninske lestvice (122. člen ZDoh-2) so bile zvišane zgornje meje (vseh petih) 

davčnih razredov in hkrati za eno odstotno točko znižani davčni stopnji v 2. in 3. dohodninskem razre-

du (na 26 % in 33 %), splošna olajšava se je dvignila s 3.302,70 EUR na 3.500,00 EUR (1. odstavek 

111. člena ZDoh-2).  

 

Nova dohodninska lestvica vsebuje sledeče vrednosti: 

 

V primeru neto letne davčne osnove (v EUR) znaša dohodnina (v EUR) 

Nad do   

  8.500,00 16% 

8.500,00 25.000,00 1.360,00 + 26 % nad 8.500,00 

25.000,00 50.000,00 5.650,00 + 33 % nad 25.000,00 

50.000,00 72.000,00 13.900,00 + 39 % nad 50.000,00 

72.000,00   22.480,00 + 50 % nad 72.000,00 

 

Če skupni dohodki posameznih vrst dohodkov, za katere se upošteva dohodninska lestvica, ne prese-

gajo 13.316,83 EUR se poleg splošne olajšave prizna dodatno olajšavo. Dodatno olajšavo se izračuna 

po enačbi: zmanjšanje = 18.700,38 eura - 1,40427 x skupni dohodek. V primeru skupnega dohodka 

do 7.777,98 znaša splošna in dodatna olajšava skupaj EUR 7.777,98 EUR. Do skupnega dohodka 

13.316,83 EUR se pa dodatna olajšava v znesku 4.277,98 EUR zmanjšuje linearno na 0 EUR. 

 

2. Zvišanje stopnje dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v na-

jem  

 

Tako pri dohodku iz kapitala (132. člen ZDoh-2) kot tudi pri dohodku oddajanja premoženja v najem 

(135č. člen ZDoh-2) se davčna stopnja dvigne s 25 % na 27,5 %. Pri dohodku iz kapitala velja še na-

prej zniževanje stopnje glede na dobo imetništva pri čemer je prav tako prišlo do spremembe stopnje 

davka, in sicer v primeru dobe lastništva od 5 do 10 let se stopnja (iz 27,5%) zniža na 20 %, v obdobju 

od 10 do 15 let na 15 %, v naslednjih petih letih na 10 %, po 20 letih pa se tako kot doslej ohranja 

stopnja  0%. 

 

 

                                                      
2 ZDoh-2, Uradni list RS št. 117/2006 s spremembami. 
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Primerjava z ureditvijo, veljavno do 31.12.2019: 

 

Lastništvo kapitala 2019 2020 

 < 5 let 25% 27,50% 

5 - 10 let 15% 20% 

10 - 15 let 10% 15% 

15 - 20 let 5% 10% 

> 20 let neobdavčeno neobdavčeno 

 

153. člen ZDoh-2 ostane nespremenjen, tako da se dobiček, dosežen z osvojitvijo nepremičnine, dob-

ljene pred 1.1.2002, ne obdavčuje. 

 

Pri dohodku iz oddajanja premoženja v najem se priznani normirani stroški zvišajo iz 10% na 15% (77. 

člen ZDoh-2). 

 

3. Bonitete za električna vozila  

 

Znižuje se višina bonitete za zasebno uporabo službenih vozil na električni pogon za 1,2 odstotne 

točke, in sicer z 1,5 % na 0,3 % nabavne vrednosti vozila mesečno (2.a odstavek 43. člena ZDoh-2). 

Znižanje bonitete je omejeno z nabavno vrednostjo vozila do 60.000 EUR z vključenim DDV-jem. 

 

4. Spremembe na področju vzdrževanih članov in prijave prebivališča  

 

Za uveljavljanje in priznavanje posebne olajšave za druge vzdrževane družinske člane je pomembno, 

da imajo vzdrževani člani prijavljeno isto stalno prebivališče kot davčni zavezanec, ki jo uveljavlja 

(115. člen ZDoh-2). Začasna prijava drugega vzdrževanega člana za uveljavljanje posebne olajšave 

ne zadošča. Za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana znaša olajšava enako kot za vzdr-

ževanega otroka EUR 2.436,92.  

 

5. Širitev kategorizacije in obdavčitve (novih vrst) dividend  

 

Po novem se kot dividende (nova 4. do 6. točka 4. odstavka 90. člena ZDoh-2) štejejo tudi sledeča 

izplačila: 

 vrednost vrnjenega naknadnega vplačila družbeniku, ki ni vplačal naknadnega vplačila. V ko-

likor družbenik, ki je vplačal naknadno vplačilo prejme vračilo, se mu znižuje vrednost ob pri-

dobitvi (nabavna vrednost) (8. odstavek 98. člena ZDoh-2). Ko je vrednost ob pridobitvi že nič, 

se obravnava tako vračilo kot dividende. Če naknadnega vplačila družbenik ni vplačal in je 

pravico do njegovega vračila pridobil s pridobitvijo deleža, se obdavčuje vrednost vrnjenega 

naknadnega vplačila družbeniku, v delu, ki presega: 

- vplačano vrednost naknadnega vplačila ali 
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- nabavno vrednost pridobljenega deleža, kadar je ta manjša od vplačane vrednosti nakna-

dnega vplačila. 

Taka vračila se ne obravnavajo več kot dobiček iz kapitala z ugodnostjo znižanja davčne 

stopnje, temveč z linearno davčno stopnjo. 

 dodatno naknadno izplačilo zavezancu, ki je odsvojil delež, v zvezi z odsvojitvijo deleža, ki 

ga izplača pridobitelj deleža in je odvisno od meril uspešnosti poslovanja družbe v prihodnosti,  

določenih v pogodbi o odsvojitvi deleža; 

 izplačana vrednost deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja last-

nih delnic oz. deležev družbe, razen v primeru, ko družba pridobiva lastne delnice na orga-

niziranem trgu. Davčni zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje izplačane vrednosti za nabavno 

vrednost odsvojenih delnic ali deležev. Prodaja deležev družbe se torej ne obravnava več kot 

kapitalski dobiček, temveč vedno kot dividende. S to določbo se torej izplačilo lastnih deležev 

na osnovi kupoprodajne pogodbe enači z izplačilom dividend.  

 

Z vsemi navedenimi spremembami se predvsem določa, da je družba zavezana za obračun davčnega 

odtegljaja na dividende in da se odslej uporablja davčna stopnja 27,5%. Določb o nižanju stopnje do-

hodnine od dohodka iz kapitala (glej zgoraj) se ne uporablja več. Morebitne ukrepe oz. korake za do-

sego (starega) ugodnejšega režima teh transakcij je tako treba izvesti še v letošnjem letu, saj bodo od 

1.1.2020 dalje obdavčeni s 27,5%. 

 

6. Širitev kategorizacije in obdavčitve (novih vrst) obresti 

 

Po novem se kot obresti šteje tudi nadomestilo, ki ga upravljavec premoženja davčnega zavezanca 

zagotovi v primeru negativnega rezultata iz upravljanja premoženja, ali v primeru zajamčene vrednosti 

premoženja v upravljanju (5. odstavek 81. člena ZDoh-2).  

 

Na novo se določa, da je davčna osnova od obresti, doseženih z odstopom ali poplačilom terjatve, ki 

jo je zavezanec prevzel od upnika, enaka razliki med prejetim nadomestilom oz. poplačano vrednostjo 

terjatve in zneskom, ki ga je zavezanec plačal ob prevzemu terjatve (88.a člen ZDoh-2). Z novo do-

ločbo se določa, da se dobičke s poplačilom »slabih terjatev« tudi na ravni fizičnih oseb obravnava 

enako, kot na ravni pravnih oseb. Pred zakonsko spremembo je lahko prišlo do situacij, da so ostali 

dobički neobdavčeni. 

 

7. Spremembe določb glede akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (127. člen) 

 

Do spremembe zakona je lahko pri določitvi glavnega delodajalca prišlo do nejasnosti. Določitev glav-

nega delodajalca je pomembna, saj obračunava glavni delodajalec dohodnino po tarifi, drugi delodaja-

lec pa po linearni stopnji 25%. Zdaj se mora zaposleni izjasniti kdo ima status glavnega delodajalca. 

Stopnja 25% je samo medletnega pomena, saj se za rezidente celotni dohodek obdavči s tarifo.  
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8. Omejitev znižanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti 

 

Uveljavljanje olajšav za zaposlovanje, za zaposlovanje invalidov, za izvajanje praktičnega dela v stro-

kovnem izobraževanju, za dodatno pokojninsko zavarovanje za donacije in za investiranje so od 

1.1.2020 omejene z 63% davčne osnove od dohodka iz dejavnosti (2. odstavek 67. člena ZDoh-2). 

Ker je pokrivanje še naprej omejeno s 50% davčne osnove od dohodka iz dejavnosti je od 1.1.2020 

dalje zagotovljena pozitivna davčna osnova iz dohodka iz dejavnosti. 

 

9. Druge spremembe 

 

Spremenjeni zakon po novem tudi določa: 

 nekatere spremembe obdavčitve in uveljavitev nove zakonodaje s področja invalidov, 

 nekatere ukrepe omejitve znižanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnov-

ne gozdarske dejavnosti, 

 nekatera dodatna pravila obdavčitve pri izplačilu odkupne vrednosti iz prostovoljnega dodat-

nega pokojninskega zavarovanja (7. odstavek 108. člena ZDoh-2), 

 ter druge redakcijske spremembe. 

 

 

III. Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov 

 

Glavne spremembe zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov3 so: 

 

1. Zvišanje davčne stopnje (14. člen ZDDOIFI) 

 

Davek se po novem pri odsvojitvi v 2 do 5 letu imetništva plačuje po stopnji 27,5 % (doslej po stopnji 

25 %), pri odsvojitvi po dopolnjenih 5 letih imetništva po stopnji 20 % (doslej po stopnji 15 %), po do-

polnjenih 10 letih imetništva po stopnji 15 % (doslej po stopnji 10 %) in po dopolnjenih 15 letih imetniš-

tva po stopnji 10 % (doslej po stopnji 5 %).  

 

Stopnja davka, ki velja pri odsvojitvi izvedenega finančnega instrumenta v prvem letu imetništva ostaja 

še naprej 40 %. Nespremenjena pa je ostala tudi oprostitev davka (0 %) od dobička, doseženega z 

odsvojitvijo izvedenega finančnega instrumenta po 20 letih imetništva oz. po 20 letih od sklenitve po-

sla. 

 

2. Spremenjen način priznavanja normiranih stroškov pri ugotavljanju davčne osnove  

 

Po novem se v skladu z 11. členom ZDDOIFI pozitivna razlika med vrednostjo izvedenega finančnega 

instrumenta ob odsvojitvi in vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta ob pridobitvi (dobiček) 

                                                      
3 ZDDOIFI; Uradni list RS št. 65/2008 s spremembami. 
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zmanjša za normirane stroške, povezane s pridobitvijo in odsvojitvijo izvedenega finančnega instru-

menta, v višini, ki se določi kot seštevek 1 % od plačane vrednosti izvedenega finančnega instrumenta 

ob pridobitvi in 1 % od izplačane vrednosti izvedenega finančnega instrumenta ob odsvojitvi, oz. v 

primeru trgovanja z vzvodom kot seštevek 0,25 % od plačane vrednosti izvedenega finančnega in-

strumenta ob pridobitvi in 0,25 % od izplačane vrednosti izvedenega finančnega instrumenta ob od-

svojitvi. 

 

 

IV. Zakon o davčnem postopku 

 

Glavne spremembe zakona o davčnem postopku4 so sledeče: 

1. spremembe in dopolnitve zaradi sprememb in dopolnitev Zakona o dohodnini (prostovoljno 

dodatno pokojninsko zavarovanje, lastni deleži, obresti pri odstopu terjatev, naknadna vplači-

la), 

2. dopolnitev zakona zaradi sprememb Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb– delni prenos 

direktive o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom (odlog plačila izstopnega davka 

itd.), 

3. razvoj mednarodnih davčnih pravil, 

4. nekatere druge spremembe s katerimi se nadgrajujejo zakonske podlage, povezane z delova-

njem registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin. 

 

 

V. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin 

 

Glavni praktični pomen zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin5 je v pripravi primerne podlage 

za uvedbo sodobnega zakona o davku na nepremičnine. Sistem posplošene tržne vrednosti nepre-

mičnin se sicer že uporablja za različne javne namene (določanja pravic iz javnih sredstev, različne 

sodne postopke, namene analiz uradne  statistike, upravljanje javnega  premoženja) – na njem sloni 

metoda  določanja vrednosti za namene razlastitev v javnem interesu, ki je v pripravi, itd. 

 

S to novelo oz. spremembami in dopolnitvami se v zakonodajo v skladu z 2.a členom uvajajo nekatere 

posebne enote vrednotenja kot denimo bencinski servis, elektrarna, marina in pristanišče. S tem gre 

za jasno opredelitev posebnih enot vrednotenja pri čemer bo na podlagi noveliranega ZMVN-1 po-

trebno sprejeti dva podzakonska akta, ki bosta (še) na izvedbeni ravni uredila obravnavo posebnih 

enot vrednotenja. Z uveljavljanjem posebnih okoliščin se posplošena vrednost nepremičnine, ugotov-

ljena po modelu vrednotenja, spreminja tako, da se popravi z vplivom posebne okoliščine. 

 

 

Mag. Robert Pritržnik        Dr. Michael Knaus 

                                                      
4 ZDavP-2; Uradni list RS št. 117/2006 s spremembami. 
5 ZMVN-1; Uradni list RS št. 77/2017 s spremembami. 

 


