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Ljubljana, 23.3.2022 
  

Spremembe Zakona o dohodnini 
 

 

Državni zbor RS je dne 11. 3. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini 

(ZDoh-2Z), ki je bil dne 21.3.2022 objavljen v Uradnem listu RS št. 39/2022. Zakon je začel veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo 

od vključno 1. januarja 2022. 

 

Novela Zakona o dohodnini prinaša novosti pri dohodkih iz delovnega razmerja, dohodkih iz dejavnosti, 

dohodkih iz oddajanja premoženja v najem ter pri dohodkih iz kapitala. Predvsem posega novela na 

višino splošne olajšave ter davčno stopnjo. 

 

Postopen dvig splošne olajšave: Splošna letna davčna olajšava se zviša iz dosedanjih 3.500 EUR 

na 7.500 EUR. Za dvig splošne olajšave se določa triletno prehodno obdobje, in sicer znaša za leto 

2022 splošna olajšava 4.500 EUR, za davčno leto 2023 znaša 5.500 EUR, za davčno leto 2024 znaša 

6.500 EUR za leto 2025 in naprej pa znaša splošna olajšava 7.500 EUR. 

 

Znižanje stopnje obdavčitve: V najvišjem dohodninskem razredu se znižuje stopnja obdavčitve iz 50% 

na 45%. 

 

 

1) Dohodki iz delovnega razmerja 

 

a. Spremembe pri izplačilu plače za poslovno uspešnost 

 

Z novo določbo 12. točke prvega odstavka 44. člena se spreminja davčna obravnava plačila za poslovno 

uspešnost. S spremenjeno določbo je možno izplačilo večkrat na leto, izplačilo pa je možno v denarju 

ali v ugodnosti v naravi.  Spreminja se višina neobdavčenega dela, in sicer se upošteva, kar je za de-

lavca ugodneje: 

 

 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji ali 

 100 % povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 

12 mesecev pri delodajalcu. 
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b. Spremembe pri vrednotenju bonitet 

 

 boniteta za osebno motorno vozilo na električni pogon je enaka nič.  

 

 vrednost bonitete,  če delodajalec (gospodarska družba) delojemalcu zagotovi pravico do na-

kupa oz. pridobitve delnic ali deležev v tej gospodarski družbi ali tej družbi nadrejeni družbi, 

znaša 65 % primerljive tržne cene, pod pogojem, da je delovno razmerje trajalo več kot 1 leto 

 

 

2) Dohodki iz dejavnosti 

 

a. Izvzem oproščenih prispevkov iz davčne osnove 

 

Obvezni prispevki za socialno varnost, ki se nanašajo na socialno zavarovanje zavezanca, ki jih za 

zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, se ne 

štejejo za prihodek in se ne priznajo kot odhodek zavezanca v skladu z novim tretjim odstavkom 56. 

člena ZDoh-2. V skladu s prehodno določbo se izvzem upošteva že pri izpolnjevanju davčnega obračun 

za leto 2021, ki ga je treba oddati do 3. 5. 2022.  

 

b. Spremembe pri olajšavah 

 

Z novelo Zakona o dohodnini se uvajajo spremembe pri olajšavah za zaposlovanje, olajšavah za dona-

cije, olajšavi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju ter uvaja se nova olajšava za 

vlaganja v digitalni in zelenih prehod. 

 

 

3) Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in dohodek iz kapitala 

 

a. Dohodek iz oddajanja premoženja v najem 

 

Z novelo Zakona o dohodnini se znižuje odstotek priznanih normiranih stroškov pri ugotavljanju davčne 

osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in sicer iz dosedanjih 15 % na 10 %. 

 

Znižuje se tudi stopnja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem  z dosedanjih 27,5 % 

na 15 %.  

 

b. Dohodki iz kapitala 

 

Pri dohodkih iz kapitala se spreminja obdobje za obdavčitev, pri čemer bo po dopolnjenih 15 letih imet-

ništva odsvojitev kapitala neobdavčena.  
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Z novelo Zakona o dohodnini se prav tako znižuje obdavčitev dohodkov iz kapitala z dosedanjih 27,5% 

na 25%. 

 

Stopnje dohodnine od dobička iz kapitala se znižuje vsakih pet let imetništva kapitala in znašajo: 

 

 do dopolnjenih  petih let imetništva kapitala: 25 %  

 po dopolnjenih petih letih imetništva kapitala: 20 % 

 po dopolnjenih desetih letih imetništva kapitala: 15 % 

 

 

4) Spremembe v zvezi z letno davčno osnovo 

 

Z dopolnitvijo prvega odstavka 109. člena se zavezancu daje možnost, da se odloči, da se njegovi 

dohodki iz kapitala in dohodki iz oddajanja premoženja v najem obdavčijo z dohodnino sintetično, torej 

skupaj z vsemi dohodki fizičnih oseb, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, ob upoštevanju dohodninske 

lestvice in ob upoštevanju davčnih olajšav. 

 

Zavezanec se ne more odločiti, da se le nekateri njegovi dohodki iz kapitala oziroma dohodki iz odda-

janja premoženja v najem, ki jih je dosegel, obdavčijo z dohodnino sintetično, drugi pa ostanejo obdav-

čeni z dohodnino po proporcionalni stopnji kot končnim davkom. Lahko pa se zavezanec odloči, da se 

njegovi dohodki iz kapitala in dohodki iz oddajanja premoženja v najem obdavčijo z dohodnino sinte-

tično, tudi če v letu ni dosegel dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo tega leta.  

 

Zavezanec o izbiri na predpisan način seznani davčni organ, bodisi z vložitvijo ugovora zoper informa-

tivni izračun dohodnine, bodisi z vložitvijo napovedi za odmero dohodnine, če zavezancu rezidentu in-

formativni izračun ni bil vročen do roka za vročitev informativnega izračuna. Ne more pa zavezanec te 

odločitve uveljavljati z vložitvijo davčne napovedi za odmero dohodnine na podlagi samoprijave. 

 

V kolikor se bo zavezanec odločil, da se njegovi dohodki iz kapitala in dohodki iz oddajanja premoženja 

v najem obdavčijo z dohodnino sintetično, se bo dohodnina, izračunana od dohodkov iz kapitala in do-

hodkov iz oddajanja premoženja v najem z obračunom davčnega odtegljaja ali izračunana v odločbi 

davčnega organa, izdani na podlagi napovedi zavezanca,  štela za akontacijo dohodnine. 

 

 

Vaš TPA team 


