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Ljubljana, 01.12.2021 
  
Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost 
 
Zakon o dohodnini ( ZDoH-2) v 12. točki 44. člena določa, da se iz davčne osnove dohodkov iz delov-
nega razmerja izvzame - pod določenimi pogoji - premije za poslovno uspešnost. Te premije se lahko 
pojmuje tudi kot letni bonus, 13. plača, božičnica itd. Izvzem iz davčne osnove pomeni, da premija ni 
obremenjena z dohodnino, temveč samo s prispevki za socialno varnost. Izvzem iz dohodnine velja tudi 
za vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine. 
 
Iz davčne osnove se izvzame - glede na zakonsko ureditev - dohodek do višine 100% zadnje znane 
povprečne plače zaposlenih v Sloveniji (trenutno 1.872,92 EUR). Ta premija je obremenjena samo s 
prispevki za socialno varnost delodajalca (16,1%) in zaposlenega (22,1%). 
 
Izvzem iz obdavčitve velja pod pogojem, da: 
 
 gre za plačilo za poslovno uspešnost,  
 je dohodek izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičencem hkrati, 
 je pravica do izplačila plače za poslovno uspešnost in merila za njeno izplačilo določena v ko-

lektivni pogodbi ali splošnem aktu delodajalca, s katerim so delojemalci vnaprej seznanjeni in 
imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila plače za poslovno uspešnost. 
 

Če je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost so dolo-
čena merila za izplačilo poslovne uspešnosti s kolektivno pogodbo.  
 
V kolikor izplačan dohodek presega zakonsko določeno mejo, se od razlike obračuna dohodnina. Ob-
vezni prispevki za socialno varnost se obračunajo od celotnega zneska dohodka.  
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