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1. DAVEK NA DOBIČEK 19 %  

S spremembo Zakona o davku od dohodka pravnih oseb 

(Ur. l. RS št. 86/2016, z dne 4.11.2016), ki se uporablja od 

01.01.2017, se stopnja davka od dohodka pravnih oseb 

poveča iz 17 na 19 %. Sprememba davčne stopnje bo 

vplivala na vsa predračunska poročila, na pripravo 

poslovnih načrtov za naslednja leta kot tudi na spremembo 

višine odloženih davkov, ki jih imajo podjetja izkazana v 

svojih bilancah. 

 

Primer: 

Prenesena davčna izguba 31.12 2015  =  

100.000 EUR x 17 % = 17.000,00 EUR odložene terjatve 

za davek  

Prenesena davčna izguba 31.12 2016 =  

100.000 EUR x 19% = 19.000,00 EUR odložene terjatve 

za davek 

 

Prilagoditev davčne stopnje davka od dohodka pravnih 

oseb vodi do povečanja terjatve za odložene davke za 

2.000 evrov in hkrati povečanja tekočega letnega 

dobička ali znižanja tekoče izgube leta 2016. 

 

 

 

 

 

 

Za tiste družbe, ki imajo poslovno leto različno od 

koledarskega leta, se bo davčna stopnja izračunala na 

podlagi števila mesecev, ki bodo že v koledarskem letu 

2017 in števila mesecev poslovnega leta, ki še ostajajo v 

letu 2016.  

 

Primer:   

Družba ima poslovno leto od marca do februarja, zato 

se davčna stopnja za poslovno leto marec 2016 do 

februar 2017 izračuna:  

 

(17 % x 10 mesecev + 19 % x 2 meseca)/12 = 17,34 % za 

poslovno leto 2016/17 

2. ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH ZAPLETOV PRI 

DVOJNIH REZIDENTIH 

V Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS št. 63/2016, z dne 

7.10.2016) je z namenom odprave obremenjujočih 

postopkovnih pravil uvedena izjema pri določanju 

rezidentstva davčnega zavezanca v Sloveniji. V primeru 

fizične osebe, ki je dvojni rezident in za katero je bilo že 

ugotovljeno, da se šteje samo za rezidenta druge države 

pogodbenice za namene mednarodne pogodbe o 

izogibanju dvojnega obdavčevanja, se takšna oseba ne 

šteje več za rezidenta Slovenije po slovenski zakonodaji.  

 

To pomeni precejšnje olajšanje za osebe, ki imajo morebiti 

še vedno stalno prebivališče v Sloveniji, vendar dejansko 

bivajo in so rezidenti druge države pogodbenice. 

Posledično v Sloveniji niso več obravnavani kot rezidenti in 

niso upravičeni do davčnih olajšav za rezidente, vendar so 

tudi izvzeti iz obveznosti oddaje letne dohodninske 

napovedi v Sloveniji. 
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3. NOVA IZJEMA PRI BONITETI 

Sredstva v okviru izvajanja promocije zdravja na delovnem 

mestu, ki jih delodajalec namenja vsem delavcem in se 

izvajajo za vse delavce v delovnem razmerju z namenom 

ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja na 

delovnem mestu, se ne štejejo za boniteto.  

Istočasno zakonodajalec tudi povečuje ugodnosti manjših 

vrednosti, ki niso boniteta, iz 13 EUR na 15 EUR mesečno 

na delavca.  

 

 

4. DAVČNO UGODNEJŠE IZPLAČILO BOŽIČNICE OD 

01.01.2017 

Po 01.01.2017 bodo lahko uspešni delodajalci enkrat v 

koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati 

izplačali del plače za poslovno uspešnost, ki ne bo 

predmet davka od dohodka iz delovnega razmerja do 

višine 70 % zadnje znane povprečne mesečne plače 

zaposlenih v Sloveniji (v decembru 2016 največ 1.090,80 

EUR).  

 

Del plače za poslovno uspešnost lahko imenujemo 13. 

plača, božičnica, letna nagrada ipd.. Del plače za poslovno 

uspešnost lahko izplačujejo le tisti delodajalci, ki 

izpolnjujejo kriterije in merila za poslovno uspešnost in 

imajo dejansko pozitivne poslovne rezultate. 

 

Pogoji za davčno ugodnejšo izplačilo božičnice so:  

1.1. da je pravica do tega izplačila določena v 

splošnem aktu delodajalca, kjer so natančno 

določeni kriteriji in merila, s katerim so delavci 

vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi delavci pri 

delodajalcu pravico do izplačila božičnice ali  

2.1. da je pravica do tega izplačila določena v 

kolektivni pogodbi, v kateri so dorečena merila za 

pridobitev pravice do tega izplačila. 
 

4.1.    IZJEME 

Del plače za poslovno uspešnost (božičnica), ki je določena 

v individualni pogodbi se ne more davčno ugodnejše 

obravnavati. Poslovodni delavci in prokuristi lahko 

pridobijo pravico do izplačila davčno ugodnejše božičnice 

le v primeru, če se štejejo za delavca v odvisnem delovnem 

razmerju skladno z Zakonom o delovnih razmerjih. 

 

 

 
Primer:  

Maksimalni znesek neobdavčene božičnice v 2017 bo 

znašal okrog 1.090 EUR, od česar se bodo v celoti 

obračunali in plačali socialni prispevki delavca in 

delodajalca. Delavec bo prejel neto izplačilo v višini 

849,74 EUR, celotni strošek podjetja za izplačilo dela 

plače za poslovno uspešnost pa bo 1.266,42 EUR. 

 

 

Povpr.mes.plača v SLO: 

 

1.558,29 EUR 

 

Bruto 13.plača: 70 % 1.090,80 EUR 

 

soc.prispevki delavca: 22,1%   -241,07 EUR 

 

neto izplačilo 13. plače: 

 

   849,74 EUR 

     

 

soc. prispevki podjetja: 16,1%    175,62 EUR 

 

strošek podjetja: 

 

1.266,42 EUR 

 

 

 

 

Primer:  

V primeru, da so merila in kriteriji v podjetju določeni 

tako, da uspešnemu sodelavcu pripada letna bruto 13. 

plača po splošnem aktu delodajalca v višini 4.000 EUR, 

se izračun naredi kot sledi:  

 

 

Bruto 13. plača:   4.000,00 EUR 

 

Bruto neobdavčeni del: 1.090,80 EUR 

 

Bruto obdavčeni del: :   2.909,20 EUR 

 

soc. prispevki delavca 22,1 %   -884,00 EUR 

 

davčna osnova: 

 

2.266,27 EUR 

 

akon. dohodnine: 41,0 %   -929,17 EUR 

 

neto izplačilo: 

 

2.186,83 EUR 

     

 

soc.prispevki podjetja: 16,1 %    644,00 EUR 

 

strošek podjetja: 

 

4.644,00 EUR 

 

Del plače se lahko upošteva kot davčno ugodnejše, če je 

izplačano enkrat v koledarskem letu in so merila ter 

kriteriji natančno določeni in le v višini 1.090,80 EUR, 

ostali del plače do dogovorjene bruto 13. plače pa 

podleže tako obračunu socialnih prispevkov kot tudi 

obračunu dohodnine. V navedenem primeru smo 

izhajali iz predpostavke, da ta delavec spada v 

povprečju v dohodninski razred z 41 %. Neto izplačilo v 

tem primeru znaša 55 % celotne dogovorjene bruto 

plače. Neto plača, merjena v strošku podjetja, znaša 

47 % celotnega stroška podjetja. 
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5. LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE 2017 IN DAVČNE 

OLAJŠAVE PRI ODMERI DOHODNINE 

Z letom 2017 se uvaja dodatni dohodninski razred s 

progresivno davčno stopnjo 34 %, hkrati se znižuje davčna 

stopnja četrtega dohodninskega razreda iz 41 % na 39 % 

 

Stopnje dohodnine za koledarsko leto 2017 so sledeče: 
 

v primeru neto letne 
davčne osnove (v EUR) 

znaša dohodnina (v EUR) 

nad do   

    8.021,34                        16 % 

  8.021,34   20.400,00 1.283,41   +27 % nad   8.021,34 

20,400,00   48.000,00   4.625,65   +34 % nad 20.400,00 

48.000,00   70.907,20 14.009,65 +39 % nad 48.000,00   

70.907,20  22.943,46 +50 % nad 70.907,20 

 

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz 

zaposlitve za obdobje 2017 se uporabijo naslednje stopnje 

dohodnine ter lestvica, izkazana na mesečnem nivoju: 
 

v primeru neto mesečne 

davčne osnove (v EUR) 

znaša dohodnina (v EUR) 

nad do   

     668,44                         16 % 

    668,44 1.700,00    106,95   + 27 % nad    668,44 

1.700,00, 4.000,00    385,47   + 34 % nad 1.700,00 

4.000,00 5.908,93 1.167,47   + 39 % nad 4.000,00 

5.908,93  1.911,95   + 50 % nad 5.908,93 

 

 

 

6. DAVČNE OLAJŠAVE 2017  

6.1. SPLOŠNA OLAJŠAVA 

Višina skupne splošne olajšave se določi na podlagi višine 

skupnega dohodka v letu 2017: 
 

v primeru skupnega letnega 

dohodka (v EUR) 

znaša splošna olajšava (v EUR) 

nad do   

  11.166,37 6.519,82   

11.166,37  12.570,89   4.418,64   

12.570,89     3.302,70 

 

 

 

 

6.2.    OSEBNA OLAJŠAVA 

 namen letna olajšava (v EUR) mesečna olajšava (v EUR) 

invalid s 100% 17.658,84   1.471,57   

telesno okvaro 

 

6.3.    POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA 

Posebna olajšava za rezidente, ki se izobražujejo in imajo 

status dijaka oziroma študenta, znaša 2.477,03 EUR letno, 

olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 

znaša do 2.390,00 EUR letno oz. največ 5,844 % letne 

bruto plače. 

 

 

 

6.4.    POSEBNA OLAJŠAVA ZA VZDRŽEVANE 

DRUŽINSKE ČLANE 
 

namen letna olajšava 

(v EUR) 

mesečna olajšava  

(v EUR)   

za 1. vzdrževanega otoka 2.436,92   203,08 

za vzdrževanega otroka, ki 8.830,00   735,83   
potrebuje posebno nego   

 in varstvo     

za 2. vzdrževanega otroka 2.649,24 220,77 

za 3. vzdrževanega otroka 4.418,54 368,21 

za 4. vzdrževanega otroka 6.187,85 515,65 

za 5. vzdrževanega otroka 7.957,14 663,09 

za vsakega drugega 

vzdrževanega 

2.436,92 203,08 

družinskega člana     

 

 

 

 

 

 
 

 

Kontaktna oseba: 

 

Mateja Babič, LL.M. 

davčna svetovalka 

Tel.: (040) 509 499 
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