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Ljubljana, 21.12.2022 
  

Spremembe Zakona o dohodnini 

 

 

Državni zbor RS je dne 28. novembra 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o do-

hodnini (ZDoh-2AA), ki je bil dne 20. decembra 2022 objavljen v Uradnem listu RS št. 158/2022. Zakon 

začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za davčna leta, 

ki se začnejo od vključno 1. januarja 2023. 

 

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. Novela vpliva predvsem na 

višino splošne olajšave ter davčne stopnje. 

 

Odpravljanje zvišanja splošne olajšave:  

 

Splošna letna davčna olajšava se s 1. januarjem 2023 ne bo zvišala na 5.500,00 EUR, kot je bilo dolo-

čeno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-Z), pač pa le na 5.000,00 

EUR. Odpravljajo se tudi nadaljnja postopna zvišanja na 7.500,00 EUR do leta 2025.  

 

Zvišanje praga za dodatno splošno olajšavo:  

 

Zvišuje se prag za dodatno splošno olajšavo, ki se bo po novem priznala zavezancem s skupnim do-

hodkom do 16.000,00 EUR letno. Dodatna olajšava pripada zavezancem z mesečnim bruto dohodkom 

do 1.333,33 EUR in znaša 1.563,45 EUR – (koeficient 1,17259 x skupni dohodek). 

 

Uvajanje posebne olajšave za mlade:  

 

Posebna olajšava za mlade bo zavezancem do dopolnjenega 29. leta starosti zmanjšala davčno osnovo 

od dohodka iz delovnega razmerja za 1.300,00 EUR. 

 

Zvišanje stopnje obdavčitve:  

 

V najvišjem dohodninskem razredu se zvišuje stopnja obdavčitve iz 45% na 50%. 

  



2022 / stran 2 

TPA svetovanje d.o.o. 

 

 

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 dvakrat na leto, izplačilo pa je še vedno možno 

v denarju ali v ugodnosti v naravi.  Spreminja se višina neobdavčenega dela, in sicer je iz davčne osnove 

izvzeta poslovna uspešnost do višine povprečne slovenske plače. 

 

b. Spremembe pri višini nadomestila za uporabo lastnih sredstev za delo na domu 

 

Od 1. januarja 2023 bodo iz davčne osnove izvzeta izplačila nadomestil za uporabo lastnih sredstev za 

delo na domu do višine 0,20 % zadnje znane povprečne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na 

mesec, za vsak dan dela na domu. 

 

 

2) Dohodki iz dejavnosti 

 

a. Spremembe pri ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov 

 

Pri zavezancih, ki bodo imeli v davčnem letu obvezno zavarovano za polni delovni čas na podlagi 

delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj 1 osebo neprekinjeno najmanj 9 mesecev, se bo pri 

določanju normiranih odhodkov upoštevala naslednja lestvica: 

 

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za 

leto, za katero se ugotavlja davčna 

osnova, v eurih 
% prihodkov 

nad do 

 50.000 80 %   

50.000 100.000 40 % nad 50.000 

100.000  0 % nad 100.000 

 

 

Najvišja dopustna priznana višina normiranih odhodkov tako znaša 60.000,00 EUR. 
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Pri zavezancih, ki ne bodo imeli v davčnem letu obvezno zavarovane za polni delovni čas na pod-

lagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj 1 osebe neprekinjeno najmanj 9 mesecev, se bo pri 

določanju normiranih odhodkov upoštevala naslednja lestvica: 

 

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za 

leto, za katero se ugotavlja davčna 

osnova, v eurih 
% prihodkov 

nad do 

 12.500 80 %   

12.500 50.000 40 % nad 12.500 

50.000  0 % nad 50.000 

 

 

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

 

a. Dohodek iz oddajanja premoženja v najem 

 

Z novelo Zakona o dohodnini se zvišuje stopnja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v na-

jem  z dosedanjih 15 % na 25 %, odstotek normiranih stroškov ostaja nespremenjen (10%). 

 

b. Dohodki iz kapitala 

 

Dividende:  

 

Z novelo ZDoh-2AA je v 90. členu ponovno dodana 6. točka, ki določa, se kot dividende, tako, kot je že 

veljalo za davčni leti 2020 in 2021, obdavčuje tudi izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru od-

svojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe, razen ko družba 

pridobiva lastne delnice na organiziranem trgu.  

 

Dobiček iz kapitala:  

 

V 101. členu ZDoh-2 (čas pridobitve kapitala) se dodaja 6. odstavek, zaradi odprave kakršnih koli dvo-

mov o tem, kateri datum šteje za čas pridobitve v okviru povečanja osnovnega kapitala iz sredstev 

družbe povečanega deleža oziroma osnovnega vložka družbenika, ki jih poraja novejša in nasprotujoča 

si sodna praksa, posebej določa čas pridobitve kapitala ali dela kapitala (delnic ali deležev) v primerih, 

ko je bil osnovni kapital povečan iz sredstev družbe. V novem 6. odstavku 101. člena je določeno, da 

se v primeru, kadar je zavezanec pridobil delnico ali povečani delež oziroma osnovni vložek pri pove-

čanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe, za čas pridobitve tako pridobljene delnice ali pridobljenega 

povečanega deleža oziroma osnovnega vložka šteje datum sklepa o povečanju osnovnega kapitala. 

 

 

Vaš TPA team 


