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Pregled predlaganih ukrepov na
področju prestrukturiranja davčnih
bremen
V torek, 26.2.2019 je Ministrstvo za finance Republike Slovenije predstavilo predlog
davčnih sprememb na področju dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb. Večina
ukrepov naj bi stopila v veljavo prihodnje leto, medtem ko naj bi bila sprememba na
področju obdavčitve regresa, po nekaterih informacijah, uveljavljena še letos.
Predlagane spremembe, ki se lahko še spremenijo tekom parlamentarnega postopka,
so sledeče:
 Celotna oprostitev plačil socialnih prispevkov in dohodnine za regres v višini do
povprečne mesečne bruto plače.
 Dvig meje za izvzetje iz dohodnine pri nagradah za poslovno uspešnost.

 Dvig mej vseh davčnih razredov in znižanje nekaterih davčnih stopenj.
 Dvig splošne ter dodatne splošne olajšave.
 Dvig davčne stopnje za obdavčitev dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja
premoženja v najem.
 Dvig davčne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb.

1. Regres
Trenutna zakonodaja določa le oprostitev plačila obveznih socialnih prispevkov za regres v višini 70 odstotkov
povprečne mesečne bruto plače, medtem ko je plačilo dohodnine od regresa obvezno. Predlog ministrstva v celoti
razbremenjuje plačilo socialnih prispevkov in dohodnine za regres do višine povprečne mesečne bruto plače. To
posledično pomeni, da bo bruto regres v višini povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji enak neto regresu.

2. Nagrade za poslovno uspešnost
Predlog ministrstva določa višjo mejo za izvzem iz dohodnine za nagrade za poslovno uspešnost, in sicer iz sedanjih
100 odstotkov povprečne mesečne bruto plače na 150 odstotkov.

3. Dohodninski razredi in stopnje
Predlog določa dvig pragov za vse davčne razrede in znižanje dveh davčnih stopenj, kot je prikazano v tabeli spodaj.
Trenutno veljavna lestvica za leto 2019
Neto letna davčna osnova
(v EUR)
Nad

Dohodnina (v EUR)

Do

Predlog
Neto letna davčna osnova (v
EUR)
Nad

8.021,34

16 %

Dohodnina (v EUR)

Do
8.500,00

16 %

8.021,34

20.400,00

1.283,41

+ 27 % nad 8.021,34

8.500,00

25.000,00

+26 % nad 8.500,00

20.400,00

48.000,00

4.625,65

+ 34 % nad 20.400,00

25.000,00

50.000,00

+32 % nad 25.000,00

48.000,00

70.907,20

14.009,65

+ 39 % nad 48.000,00

50.000,00

80.000,00

+39 % nad 50.000,00

22.943,46

+ 50 % nad 70.907,20

80.000,00

70.907,20

+50 % nad 80.000,00

Sprememba dohodninske lestvice bi imela po izračunih Ministrstva za finance naslednji učinek na neto dohodek fizične
osebe:
 zavezanec z bruto dohodkom v višini minimalne plače bo imel letno za 32 evrov višji neto dohodek.
 zavezanec z bruto dohodkom v višini povprečne plače bo imel letno za 144 evrov višji neto dohodek.
 zavezanec z dohodkom dveh bruto povprečnih plač bo imel neto dohodek višji za približno 670 evrov letno.
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4. Splošna davčna olajšava
Predlagan je tudi dvig splošne olajšave iz trenutnih 3.303 evrov na 3.500 evrov in dvig dodatne splošne olajšave iz
6.520 evrov na 6.717 evrov letno.

5. Dohodki iz kapitala in dohodki iz oddajanja premoženja v najem
Predlog ministrstva določa spremembe tudi na področju dobičkov iz kapitala, obresti in dividend ter dohodkov iz
oddajanja premoženja v najem. Ti dohodki bodo glede na predlog sprememb še naprej obdavčeni po enotni davčni
stopnji, ki naj bi se zvišala iz sedanjih 25 odstotkov na 30 odstotkov.
Predlog predvideva tudi spremembo zniževanja davčnih stopenj za obdavčitev dobičkov iz kapitala (npr. odsvojitev
deležev ali delnic) glede na obdobje imetništva. Po desetih letih imetništva naj bi se davčna stopnja znižala iz 30
odstotkov na 15 odstotkov in takšna tudi ostala. Novi predlog ne predpisuje ničelne stopnje, kot jo je možno doseči po
trenutni ureditvi po pretečenih 20 letih imetništva.

6. Davek od dohodkov pravnih oseb
Spremembe so predvidene tudi na področju davka od dohodkov pravnih oseb, kjer naj bi se davčna stopnja v naslednjih
treh letih postopoma zviševala, in sicer na 20 odstotkov v letu 2020, ter odvisno od gospodarske rasti na 21 odstotkov
v letu 2021 in 22 odstotkov v letu 2022. Predlog uveljavlja tudi najnižjo davčno stopnjo 5 odstotkov, kar pomeni, da
ničelne davčne osnove (na primer po koriščenju olajšav ali prenesenih davčnih izgub) ne bo več mogoče doseči.

Vpliv
Predlagane spremembe davčne zakonodaje imajo vpliv na vse fizične in pravne osebe, ki so zavezani za plačilo
dohodnine ali davka od dohodkov pravnih oseb v Sloveniji. V splošnem je pričakovati znižanje davčnega bremena na
dohodke iz zaposlitve in povečano davčno breme na dohodke iz kapitala.

Kako vam lahko EY pomaga
EY vam pomaga slediti predlaganim spremembam in vam nudi pregled področij, na katere vplivajo spremembe davčne
zakonodaje. Pomagamo vam lahko tudi pri pripravi na spremembe in pri ugotavljanju učinkov predlaganih sprememb.
EY vam prav tako lahko pomaga raziskati priložnosti davčne optimizacije na področju dohodnine in davka od dohodkov
pravnih oseb v obsegu predvidenih novih zakonskih mej.
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EY Slovenija – Davčni oddelek
Dénes Szabó, Partner, Vodja davčnega oddelka
T: +386 1 583 17 72
E: denes.szabo@si.ey.com
►
►

Dénes svetuje lokalnim in mednarodnim družbam z vidika davčno učinkovitega mednarodnega
prestrukturiranja, prevzemov in združitev.
Vodi skupine za reševanje lokalnih in mednarodnih davčnih vprašanj, pogajanja o APA (vnaprejšnji cenovni
sporazum) in pridobivanja zavezujočih informacij.

Matej Kovačič, Associate Partner
T: +386 1 583 17 62
E: matej.kovacic@si.ey.com
►
►

Matej svetuje strankam glede davka od dohodka pravnih oseb, mednarodnih davkov ter transfernih cen.
Ima bogate izkušnje s svetovanjem domačim in tujim strankam o davčnih vidikih transakcij (prevzemi,
odsvojitve, združitve, delitve in likvidacije).

Lucijan Klemenčič, Senior Manager
T: +386 1 583 17 21
E: lucijan.klemencic@si.ey.com
►
►

Lucijan svetuje strankam glede dokumentacije za transferne cene in obdavčitve stalnih poslovnih enot.
Ima večletne izkušnje s svetovanjem domačim in tujim podjetjem o davčnih vidikih prestrukturiranja in
postopkih davčnega nadzora.

Mojca Lukač, Senior Manager
T: +386 1 583 17 31
E: mojca.lukac@si.ey.com
►
►

Mojca svetuje strankam na področju dohodnine, socialnih prispevkov, plač in imigracije.
Ima izkušnje s svetovanjem na področju človeških virov in delovnega prava.

Iris Bajec, Senior Manager
T: +386 1 583 17 12
E: iris.bajec@si.ey.com
►
►

Iris je specializirana za računovodstvo, skladnost s slovensko zakonodajo in poročanje.
Ima obširne izkušnje na področju davčnega svetovanja pri transakcijah in s pripravo ter pregledom
obračunov davka od dohodkov pravnih oseb in računovodskih izkazov.

Anka Pogačnik, Manager
T: +386 1 583 17 54
E: anka.pogacnik@si.ey.com
►
►

Anka svetuje strankam predvsem na področju DDV in drugih posrednih davkov.
Ima bogate izkušnje na področju davčnega svetovanja v zvezi s kompleksnimi davčnimi vprašanji, skrbnih
pregledov in postopkov DDV optimizacije.

Dina Ćosić, Manager
T: +386 1 583 18 78
E: dina.cosic@si.ey.com
►
►
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Dina je specializirana za področje računovodstva, poročanja in obračunavanja plač.
Ima izkušnje predvsem na različnih področjih računovodstva in davčne skladnosti za lokalne in mednarodne
stranke.
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EY | Revizija | Davki | Poslovno svetovanje
O EY
EY je vodilno podjetje na področju storitev revizije,
davkov in poslovnega svetovanja. Naše ugotovitve in
visoko kakovostne storitve, ki jih posredujemo našim
strankam, vzpostavljajo zaupanje v kapitalske trge in
gospodarstva po vsem svetu. Naši izjemni strokovnjaki
vodijo delovne skupine, ki so zavezane k izpolnitvi obvez,
do vseh naših deležnikov. Pri tem imamo pomembno
vlogo pri ustvarjanju boljšega poslovnega okolja za naše
zaposlene, naše stranke in našo širšo družbeno
skupnost.
EY predstavlja globalno organizacijo in se lahko nanaša
na eno ali več družb članic globalne mreže Ernst &
Young Global Limited, od katerih je vsaka ločena pravna
oseba. Ernst & Young Global Limited je družba omejena
z garancijo in registrirana v Angliji, ki ne izvaja storitev
za stranke. Za več informacij vas prosimo, da obiščete
našo spletno stran ey.com.

EY Salary Calculator
Brezplačna mobilna aplikacija za
preprost izračun plač. Poleg osnovnega
izračuna neto in bruto zneska plače
aplikacija ponuja tudi pregled stroškov za
delodajalce v Sloveniji, na Hrvaškem, v
BiH in v Srbiji.

Ernst & Young Svetovanje, d.o.o.
Dunajska cesta 111
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 583 17 24
E-mail: info@si.ey.com
© 2019 Ernst & Young Svetovanje, d.o.o.
Vse pravice pridržane. ED None.
To poročilo je izključno splošne in informativne narave,
zato se ne nanašajte nanj za računovodske, davčne ali
druge strokovne nasvete. Prosimo, da se za specifične
nasvete obrnete na vaše svetovalce.
ey.com/si

