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1. Novela Zakona o dohodnini 

Spremembe v tem zakonu nam prinašajo: 

- ukinitev avtomatske indeksacije olajšav in dohodninskih lestvic 

V skladu z veljavno ureditvijo na področju dohodnine se zaradi inflacije (rasti cen 
življenjskih potrebščin) in seveda s tem povezane rasti dohodkov davčnih zavezancev 
trenutno višina olajšav in dohodninska lestvica spreminjata vsako leto. Zneski so se 
usklajevali v skladu s Pravilnikom o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine, 
ki jo je konec leta za prihodnje leto sprejel Minister za finance. 

Ukinitev avtomatske indeksacije pomeni, da se bo o indeksaciji v prihodnje odločalo 
pri sprejemanju zakona o izvrševanju proračuna – indeksacija se torej ne ukinja, se 
pa odločitev o njej prepušča predlagatelju zakona o izvrševanju proračuna in 
zakonodajalcu. Pri tem pa je treba upoštevati, da je uskladitev olajšav in lestvice 
obvezna v primeru, če koeficient rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za mesec 
avgust tekočega leta v primerjavi z mesecem avgustom prejšnjega leta po podatkih 
Statističnega urada Republike Slovenije preseže 1,03. 

- Spremembe pri davčni obravnavi plačanih prispevkov obveznega socialnega 
zavarovanja in premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 

S 1. januarjem 2014 se začne uporabljati 18. člen ZPIZ-2, s katerim se uvaja podlaga 
za obvezno zavarovanje oseb, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja – ki 
ni delovno razmerje, samozaposlitev, opravljanje funkcije vodenja s hkratnim 
lastništvom v družbi ali opravljanje kmetijske dejavnosti – opravljajo delo (npr. na 
podlagi pogodbe o delu, avtorske pogodbe, na podlagi izvolitve ali imenovanja v 
državni ali drug organ). Osebe, zavarovane na tej podlagi, bodo zavezanke za plačilo 
prispevka delojemalca, zato se ustrezno spreminjajo določbe ZDoh-2, ki določajo 
davčno osnovo od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja, kamor po vsebini 
sodijo dohodki, doseženi na podlagi razmerja, po katerem bodo osebe vključene v 
obvezno zavarovanje na podlagi 18. člena ZPIZ-2. 

- Sprememba zaradi sprejetja novega Zakona o delovnih razmerjih in uvedbe 
odpravnine v primeru prekinitve pogodb za določen čas 

Sprememba je potrebna predvsem zaradi ustrezne ureditve obdavčevanja odpravnin, 
ki so izplačane zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz 
razloga nesposobnosti. Tudi v tem delu je sprememba potrebna zaradi sprejetja 
novega Zakona o delovnih razmerjih, saj se veljavni ZDoh-2 sklicuje še na star Zakon 
o delovnih razmerjih iz leta 2002. 

Poleg tega pa je sprejeta novela prinesla še spremembo na področju odpravnine 
zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Z novelo se bo iz obdavčitve 
z dohodnino izvzela tudi ta odpravnina, v višini odpravnine, ki jo je delodajalec dolžan 
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izplačati na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, vendar največ do višine treh 
povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji. Vendar pa ta ugodnost ne bo 
veljala za izplačila ob prenehanju vsake naslednje pogodbe o zaposlitvi za določen 
čas pri istem delodajalcu ali pri osebi, ki je z delodajalcem povezana oseba in 
odpravnine, izplačane delojemalcu, ki je z delodajalcem povezana oseba 

 

 

2. Obdavčitev nepremi čnin 
Zakon o davku na nepremičnine je bil objavljen v Uradnem listu št. 101/2013 z dne 
9.12.2013. 

Davek na nepremičnine bo nadomestil: 

• Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, 

• Davek od premoženja, 

• Pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. 

Vsem davčnim zavezancem se svetuje, da, v kolikor ugotovijo, da podatki v registru 
nepremičnin niso pravilni, to uredijo do 31.3.2014, saj bo GURS podatke o nepremičninah, ki 
so predmet obdavčitve, o njihovi posplošeni tržni vrednosti ter zavezancih po stanju v 
registru nepremičnin na dan 1. aprila leta 2014, posredoval davčnemu organu najkasneje do 
15. aprila 2014. 

Davek za leto 2014 se bo odmeril za nepremičnine, ki so določene ali bi morale biti določene 
v registru nepremičnin na dan 1. aprila 2014, ob upoštevanju podatkov o nepremičninah na 
dan 1. aprila 2014 in od davčne osnove, ki je posplošena tržna vrednost nepremičnine, 
ugotovljena s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin in pripisana nepremičnini v 
registru nepremičnin 1. aprila 2014. 

Kot davčna osnova za stanovanjske nepremičnine za leto 2014 se bo upoštevalo 80 % 
posplošene tržne vrednosti nepremičnin. 

V letu 2014 bodo fizične osebe plačevale davek v največ štirih obrokih, od katerih bo prvi 
zapadel v plačilo 16. Avgusta 2014, drugi 15. septembra 2014, tretji 15. oktobra 2014 in četrti 
15. novembra 2014. 

Pravne osebe bodo davek plačale v največ petih obrokih, od katerih bo prvi zapadel v plačilo 
16. avgusta 2014, drugi 15. septembra 2014, tretji 15. oktobra 2014, četrti 15. novembra 
2014 in peti 15. decembra 2014. Pravne osebe bodo v letu 2014 plačevale davek v petih 
obrokih, če bo znesek davka presegel 6.000 eurov 
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3.  Nove zavarovalne osnove 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) v 145. členu določa osnove za 
plačilo prispevkov za določene kategorije zavarovancev iz 15., 16. in 17. člena ZPIZ-2. 

Kot je zapisano v zakonu, podrobnejši način določanja zavarovalne osnove po 145. členu 
ZPIZ-2 določi minister, pristojen za finance, zato je bil s soglasjem ministra, pristojnega za 
delo, v Uradnem listu RS, št. 89/2013, z dne 28.10.2013 objavljen nov Pravilnik o določanju 
zavarovalne osnove, ki bo začel veljati 1.1.2014. 

Pravilnik določa podrobnejši način določanja zavarovalne osnove za plačevanje prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje samo za naslednje kategorije zavarovancev: 

• Samozaposlene osebe (15. člen) 

• Družbeniki (16. člen) 

Zavarovalna osnova 

Zavarovalna osnova je dobiček zavarovanca, ugotovljen skladno z zakonom, ki ureja 
dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno 
zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunan na mesec. 

Zavarovalna osnova je za posamezne kategorije zavarovancev določena posebej. 

 

Samozaposleni 

• Zavarovalna osnova za samozaposlene in kmete ne sme biti nižja od 60 % 
povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. 

• Posebej je določeno, da se za zavarovance iz 15. člena ZPIZ-2 (samozaposlene) 
dobiček zniža za 25 %. 

• Če ugotovljeni dobiček samozaposlenega ali kmeta ne preseže 60 % povprečne letne 
plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, je zavarovalna osnova 60 % povprečne letne 
plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. 

Družbeniki 
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• Zavarovalna osnova za zavarovance – družbenike (16. člen ZPIZ-2, zavarovani po 
šifri 40) ne sme biti nižja od 90 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki 
Sloveniji, preračunane na mesec. 

• Če dobiček zavarovanca družbenika ne preseže 90 % povprečne letne plače 
zaposlenih v Republiki Sloveniji, je zavarovalna osnova 90 % povprečne letne plače 
zaposlenih v RS, preračunane na mesec. 

 

4. Spodbuda za zaposlovanje brezposelnih oseb, mlaj ših od 30 let 

 

• Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva 

Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 63/13 določa začasno spodbudo za zaposlovanje mlajših 
brezposelnih oseb. 

Skladno z 2. členom tega zakona je delodajalec, ki v obdobju od 1.11.2013 do 31.12.2014 
sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je 
najmanj tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prijavljena v evidenci brezposelnih 
oseb, za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila vseh prispevkov za socialno varnost 
delodajalca. 

Pogoje je potrebno upoštevati kumulativno. 

Upoštevati moramo naslednje pogoje: 

• Oseba je brezposelna. 

• Oseba mora biti na dan sklenitve pogodbe mlajša od 30 let. 

• Oseba mora biti predhodno najmanj tri mesece prijavljena v evidenci brezposelnih 
oseb. 

• Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za nedoločen čas. 

Oprostitev plačila prispevkov lahko delodajalec uveljavlja tudi po dopolnjenem 30 letu 
zaposlene osebe, če so bili zakonsko določeni pogoji izpolnjeni v času sklenitve pogodbe o 
zaposlitvi. 

Pogoji za delodajalca 
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Hkrati pa drugi odstavek 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in 
starševskega varstva (v nadaljevanju ZIUPTDSV) določa tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
delodajalec, da je upravičen do oprostitve, in sicer je to delodajalec: 

• ki zadnje tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo 
brezposelno osebo ni začel postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi oziroma 
odpovedal pogodbe o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov, 

• ki pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo 
ni imel blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni, in 

• ki je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z 
mlajšo brezposelno osebo redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za 
socialno varnost zaposlenim (slednji pogoj je izpolnjen le v primeru, če je delodajalec v 
zadnjih šestih mesecih svojim zaposlenim plače izplačal do roka za izplačilo, ki je zanj 
določen v delovno pravnih aktih ter obvezne prispevke iz tega naslova poravnal v 
zakonskem roku. Zamudo predstavlja vsaka prekoračitev roka.). 

 

5. Izkazovanje dav čnega odtegljaja v obra čunu dav čnega odtegljaja 
- dopolnitve REK obrazcev 

• Dodatni podatki o izplačanih dohodkih 

Povračila stroškov do Uredbe 

Kar smo pričakovali, smo dobili. Za dohodke, izplačane od 1.1.2014 dalje, je predpisano 
poročanje podatkov o izplačanih povračilih stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja, če so izplačani v višini, ki se (skladno z določili 44. člena ZDoh-2) ne vštevajo v 
davčno osnovo. Ti podatki so, skladno z drugim odstavkom 135. člena Zakona o delovnih 
razmerjih, prikazani tudi na plačilni listi zaposlenega. 

Izplačevalci bodo te podatke prikazali na Prikazu individualnih podatkov iz obračuna davčnih 
odtegljajev, skupaj s podatki, ki se vštevajo v davčno osnovo in od katerih se skladno z 
ZDoh-2 izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj. 

Pravilnik določa, da, če so dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, izplačani samostojno 
(brez izplačila plače oz. drugega obdavčljivega dohodka iz delovnega razmerja), izplačevalec 
predloži individualne podatke iz obračuna davčnih odtegljajev, na zbirnem REK-1 obrazcu pa 
izpolni le podatke o izplačevalcu, številu prejemnikov dohodka in označi vrsto dohodka 1190, 
dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo. 
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V teh primerih se o dohodkih poroča enkrat mesečno, skupno za vse dohodke, ki se ne 
vštevajo v davčno osnovo, najkasneje zadnji dan meseca, v katerem so bili izplačani. 

Izplačevalci ob izplačilu dohodkov iz zaposlitve poročajo tudi o: 

• številu ur in znesku plač, nadomestilih plač ter nadomestilih plač po prepisih, ki 
urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

• podatkih o vrsti danih bonitet, kjer je predpisano ločeno poročanje o najpogostejših 
bonitetah: za uporabo službenega osebnega vozila za privatne namene, nastanitev, 
plačane zavarovalne premije. 

Podatki o plačah in nadomestilih plač ter bonitetah so vključeni tudi v podatke o dohodkih 
pod zaporedno številko A052. Podatki o povračilih stroškov, ki se skladno z ZDoh-2 ne 
vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, v podatek o dohodku, pod 
zaporedno številko A052, niso vključeni. 

• Podatki o nepremičninah 

Ob izplačilu dohodka, doseženega na podlagi oddajanja nepremičnine v najem, se za 
dohodke, izplačane od 1.1.2014 dalje, vpisujejo podatki o nepremičninah. 

Določena so nova polja o poročanju. 

 

Predlagamo, da se vse pogodbe o najemu premoženja dopolnijo in v bodoče vsebujejo 
podatke o: 

• Identifikatorju vrste premoženja 

• Šifri katastrske občine 

• Številki parcele, oziroma stavbe ali dela stavbe. 
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6. Zakon o spremembah Zakona o gospodarskih družbah  (ZGD-1H) 

Državni zbor RS je dne 8.10.2013 v Ur. l. RS, št. 82/2013, objavil Zakon o spremembah 
Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1H, zakon). Zakon je pričel veljati 
naslednji dan po objavi v Ur. l., razen določb 2. in 3. točke, prvega ter četrtega do sedmega 
odstavka 10.a člena in tretjega odstavka 481. člena zakona, ki se začnejo uporabljati v šestih 
mesecih od dneva uveljavitve zakona. 

Glavni cilj zakona je preseči nejasnosti in težave pri registraciji gospodarskih družb in 
samostojnih podjetnikov, ki so se pojavile po odločbi Ustavnega sodišča, pospešiti postopke 
registracije gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, omejiti ustanavljanje družb in 
samostojnih podjetnikov s strani poslovno nepoštenih fizičnih in pravnih oseb na bolj 
učinkovit način, razbremeniti registrske organe in upravljavce evidenc in povečati stopnjo 
zaupanja v poslovna razmerja in poslovni promet. 

- Omejitve ustanavljanja gospodarskih družb in podjetnikov 

ZGD-1H oži nabor okoliščin, na podlagi katerih lahko registrski organ omeji ustanovitev 
družbe ali samostojnega podjetnika in pridobitev statusa družbenika. 

Po sprejetju ZGH-1H tako velja, da ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more biti oseba: 

1. ki je bila v Republiki Sloveniji pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi 
kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, 
zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine; 

2. ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu 
neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek; 

3. ki je z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je javno 
objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na 
podlagi zakona, ki ureja davčni postopek. 

- Po novem 5-letna omejitev ustanavljanja 

Z zakonom bo omejitev ustanavljanja in pridobivanja statusa družbenika trajala pet let 
od pravnomočne sodne odločbe oziroma od dneva izbrisa iz kazenske evidence, v 
primeru, ko se bo obsodba iz kazenske evidence izbrisala pred iztekom petih let. S 
takšno ureditvijo se zasleduje načelo sorazmernosti sankcije ob hkratnem 
upoštevanju sankcije na podlagi pravnomočne sodbe. 

- Za sedež družbe le nepremičnina v lasti ali z izjavo lastnika 

Po novem je potrebno namesto izjave o poravnanih obveznostih iz prejšnjih poslovanj 
(ki je sedaj predmet urejanja 10.a člena) prijavi za vpis v Poslovni register Slovenije 
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priložiti bodisi izjavo, da je podjetnik lastnik nepremičnine na naslovu sedeža bodisi 
overjeno izjavo lastnika nepremičnine, ki je druga oseba, da dovoljuje poslovanje na 
naslovu, kjer bo imel bodoči podjetnik svoj sedež oziroma poštni naslov. 

- Pred sestavo notarskega zapisa mora odslej notar preveriti, ali so podani razlogi za 
omejitev 

481. člen ZGD-1 določa prenos poslovnega deleža. Med drugim je v tretjem odstavku 
481. člena določeno, da je za odsvojitev poslovnega deleža potrebna pogodba, ki je 
izdelana v obliki notarskega zapisa. Z ZGD-1H se v tretji odstavek za navedenim 
besedilom dodaja še določilo, da mora notar pred sestavo notarskega zapisa o 
prenosu poslovnega deleža preveriti, če so pri pridobitelju poslovnega deleža podani 
razlogi za omejitev iz 1. do 3. točke prvega odstavka 10.a člena ZGD-1. V kolikor 
notar ugotovi, da obstajajo razlogi za omejitev odsvojitve poslovnega deleža, mora 
sestavo notarskega zapisa odkloniti. 

     -      Zaradi potrebnih prilagoditev 6-mesečno prehodno obdobje 

ZGD-1H je sicer pričel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, torej 
13.9.2013, vendar je bilo za izvajanje določb zakona zaradi vzpostavitve ustreznih 
dostopov in evidenc, s pomočjo katerih bodo lahko registrski organi dostopali do 
podatkov iz uradnih evidenc, potrebno premakniti rok uporabe tega zakona za šest 
mesecev. Zamik roka uporabe je potreben tudi zaradi nadgradnje sistema e-VEM, ki 
bo že ob vpisu samodejno preverjal podatke o predlagatelju vpisa ter na ta način 
olajšal delo registrskemu organu. 

 

 
 
 
 
 
Pripravila: Urška Uranič 
  
 
 

 

 

                                                                        

 

 


