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NOVOSTI V LETU 
2019



SPREMEMBA SRS 
 nova pravila pri 
evidentiranju prihodkov
 nova pravila pri 
evidentiranju 
poslovnega najema

 SPREMEMBA 
ZAKONA O DOHODNINI 
(Zdoh…)

 davčno ugodnejše 
izplačilo regresa za letni 
dopust



Spremembe SRS 2019 - prihodki
 Ob uvedbi novega standarda si večje spremembe obetajo pri tistih 
organizacijah, ki imajo v prodajnih pogodbah s kupci več izvršitvenih obvez, in 
pri tistih, pri katerih pričakovana nadomestila, ki jih bodo prejele (običajno 
plačila), niso enaka transakcijski (prodajni) ceni iz pogodbe in podobno. 

Ena od ključnih sprememb je, da standard pri pripoznavanju prihodkov zahteva 
uporabo izdatnih presoj poslovodstva in sodelovanje s prodajnimi oddelki.

Standard določa, da mikro in majhnim organizacijam ne bo treba upoštevati 
določb SRS 15.18 in SRS 15.19 (2019). Ti dve določbi se nanašata opredelitev 
izvršitvenih obvez. 



Spremembe SRS 2019 - prihodki
 Obravnava popustov po novem: 
Če organizacija daje popuste, bo po novem pripoznavala manjše prihodke že takoj na začetku (kot 

zmanjšanje prihodkov), in ne šele ob izpolnitvi pogojev upravičenosti do popusta ali morda celo ob izdaji 
dobropisa. 

 Vračila blaga pod določenimi pogoji

 Če je financiranje bistveni del posla, je potrebno ločevati prihodke.

Izvršitvene obveze: 
Organizacije bodo morale za vsako posamezno prodajno pogodbo, ki je sklenjena s kupcem, opredeliti 

izvršitvene obveze:

 kaj se je organizacija s kupcem dogovorila, da mu bo dostavila ali opravila,

 tudi tiste izvršitvene obveze, ki niso posebej navedene v prodajni pogodbi. Pogodba s kupcem lahko 
vključuje tudi obljube, ki jih da organizacija kupcu, a te niso zapisane v pogodbi, so pa skladne s 
poslovno prakso organizacije, objavljenimi politikami in podobno.



Spremembe SRS - prihodki
 Standard zdaj vsebuje enotno pravilo pripoznavanja prihodkov tako pri prodaji blaga kot pri 
prodaji storitev – ne glede na to, ali gre za prodajo blaga ali storitev, organizacija presoja, ali bo 
izvršitvene obveze izpolnila v trenutku ali postopoma.

 V skladu z novim standardom zdaj organizacija prihodke pripozna, ko izpolni (ali izpolnjuje) 
pogodbeno obvezo, to pa stori s prenosom blaga ali storitve. Ključen  je trenutek, ko kupec 
pridobi obvladovanje. Standard zdaj jasno določa, da tak trenutek nastane takrat, ko kupec 
pridobi pravico do odločanja o uporabi blaga/storitve in pravico do praktično vseh preostalih 
koristi, ki iz prenesenega sredstva izhajajo. PARITETE!!!



Spremembe SRS - prihodki
Organizacije bodo postopek pripoznavanja prihodkov izvajale v sosledju petih korakov:

1. korak: opredelitev pogodbe,

2. korak: opredelitev izvršitvenih obvez,

3. korak: določitev transakcijske cene,

4. korak: razporeditev transakcijske cene na izvršitvene obveze in

5. korak: izpolnitev izvršitvenih obvez.



Spremembe SRS - najemi
 Najemnik mora pripoznati pravico do uporabe sredstva iz najema.

Pri najemodajalcih ni bistvenih sprememb.

 Izjeme:
◦ - kratkoročni najem

◦ - vrednost posameznega sredstva pod 10.000 €

◦ - organizacije, ki se po določilih ZGD uvrščajo med majhna ali mikro podjetja



Bilanca stanja po sedanjih SRS
AKTIVA 300.000 PASIVA 300.000

DOLGOROČNA SREDSTVA 50.000 KAPITAL 200.000

- Neopred. nolgoročna sredstva 10.000

- Nepremičnine DOLG. IN KRAT. 
OBVEZNOSTI

100.000

- Oprema 40.000 - Finančne obveznosti

KRATKOROČNA SREDSTVA 250.000 - Druge obveznosti 5.000

KRATK. OBVEZNOSTI 95.000

Delež dolgov v financiranju =
100.000/300.000= 0,33



Bilanca stanja po novih SRS (in MSRP)
AKTIVA 570.000 PASIVA 570.000

DOLGOROČNA SREDSTVA 320.000 KAPITAL 200.000

- Neopred. nolgoročna sredstva
- Pravica do uporabe

10.000
270.000

- Nepremičnine DOLG. IN KRAT. 
OBVEZNOSTI

370.000

- Oprema 40.000 - Finančne obveznosti 270.000

KRATKOROČNA SREDSTVA 250.000 - Druge obveznosti 5.000

KRATK. OBVEZNOSTI 95.000

Delež dolgov v financiranju = 
370.000/570.000= 0,65

NAJEMNINA 3.000, NAJEMNA POGODBA ZA 10 LET, DISKONTNA STOPNJA 2 %



Vpliv na IPI
Dosedanji SRS Novi SRS

PRIHODKI 1.000.000 1.000.000

Stroški materiala + dela 500.000 500.000

Stroški storitev 100.000 70.000

- od tega najemnina 30.000

Amortizacija 100.000 127.000

- od tega amortizacija PDO 27.000

Ostali stroški 50.000 50.000

DOBIČEK IZ POSLOVANJA 250.000 253.000

Ostali prihodki in odhodki

- obresti 5.400

BRUTO DOBIČEK 250.000 247.600

EBITDA 350.000 380.000



Davčno ugodnejša obravnava regresa

 13. točka prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini -
ZDoh-2 določa, da se
 v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja ne

všteva regres za letni dopust, določen kot pravica iz
delovnega razmerja v skladu z zakonom, ali vsebinsko
primerljiv dohodek iz tujine, in sicer do višine 100 %
povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji po zadnjem
podatku Statističnega urada Republike Slovenije.



Regres za letni dopust po novem
 Za pravico, opredeljeno po delovnopravni zakonodaji, se šteje pravica, opredeljena v zakonu, 
kolektivni pogodbi in kolektivnem ali individualnem pravnem aktu delodajalca ter tudi pravica 
na podlagi npr. sodne odločbe. 

 Regres mora delodajalec v skladu z delovnopravno zakonodajo izplačati najpozneje do 1. julija 
tekočega koledarskega leta, razen ob določenih izjemah (npr. sklenitev pogodbe o zaposlitvi po 
tem datumu, ali če je s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti v primeru nelikvidnosti 
delodajalca določen kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega 
leta).

 Načeloma se izplačila, opredeljena kot regres na podlagi pravice, določene po 1. juliju leta, 
davčno ne more obravnavati kot regres. Pravica do regresa pomeni pravico delavca, zato mora 
biti višina regresa za letni dopust vnaprej določena, vključno z navedbo, da bo izplačana v več 
obrokih, nepogojna in neodvisna od bodočega poslovnega rezultata in likvidnosti družbe, saj je 
to v korist in varstvo te delavčev pravice, kar omogoča predvidljivost in tudi iztožljivost te 
pravice. 



Izplačilo regresa v dveh delih
 Če se izplačilo regresa v višini 1.500 eur, po sklepu delodajalca izvede v dveh 
delih, in sicer do 30. 6. 2019 v višini 1.000 eur in v decembru 2019 v višini 500 
eur se izplačilo v mesecu decembru 2019 v celotnem znesku všteva v davčno 
osnovo. 

 Pri predložitvi REK-1 obrazca se za izplačilo do 30. 6. 2019 predloži REK-1 
obrazec z navedbo vrste dohodka 1090 – regres, za izplačilo v decembru pa REK-
1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1150 – Drugi dohodki iz delovnega razmerja. 



Uveljavitev sprememb Zakona o minimalni plači
 Z decembrom 2015 je začela veljati novela zakona ZMinP-A, ki je iz minimalne plače izvzela 
dodatke k plači, ki so bili do sedaj del minimalne plače in sicer:
dodatek za nočno delo,

 dodatek za delo v nedeljo,

dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

Od 1.1.2020 pa novela ZMinP-B, poleg naštetih dodatkov, iz minimalne plače izvzema vse 
dodatke, določene z zakonom in drugimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami, del plače za 
delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali 
pogodbo o zaposlitvi.

 Minimalna plača od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020 na 940,58 EUR bruto.



NOVOSTI V LETU 
2020
 SPREMEMBA ZAKONA O 
DOHODNINI

 SPREMEMBA ZAKONA O DAVKU 
OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

 SPREMEBA ZAKONODAJE V ZVEZI 
Z DAVKOM NA DODANO VREDNOST





Spremembe obdavčitve fizičnih oseb
Do 31.12.2019 Od 1.1.2020

Osnova od
€

Osnova do 
€

Dohodnina € Osnova od
€

Osnova do 
€

Dohodnina €

8.021,34 16% 8.500,00 16 %

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

8.500,00 25.000,00 1.360 26 % nad 
8.500  

20.400,00 48,000,00 4.625,65 34 % nad 
20.400

25.000,00 50.000,00 5.650 33 % nad 
25.000 

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

50.000,00 80.000,00 13.650 39 % nad 
50.000 

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

80.000,00 25.350 50 % nad 
80.000



Ostale spremembe Zdoh-1
 Splošna olajšava se bo dvignila s 3.302,70 evra na 3.500 evrov, hkrati pa bo uvedena tudi 
linearna dodatna splošna olajšava za nižje prejemke oziroma vse dohodke do letne višine 13.316 
evrov.

 Z novelo Zakona o dohodnini se znižuje tudi višina bonitete za zasebno uporabo službenih 
vozil na električni pogon, kar bo imelo pomembne učinke na promocijo vozil na električni 
pogon. Boniteta se znižuje za 1,2 odstotne točke, in sicer z 1,5 % na 0,3 % nabavne vrednosti 
vozila mesečno.



Nova pravila obdavčitve kapitalskih dobičkov
Čas lastništva kapitala Stopnja do 31.12.2019 Stopnja od 1.1.2020 Relativno povečanje 

obveznosti

Do 5 let 25 % 27,5 % 10 %

Od 5 do 10 let 15 % 20 % 33,3 %

Od 10 do 15 let 10 % 15 % 50 %

Od 15 do 20 let 5 % 10 % 100 %

Več kot 20 let 0 % 0 % /



Dividende, obresti, najemnine
 Dvig davka na izplačilo dividende iz 25 % na 27,5 %.

 Dvig davka na izplačilo obresti iz 25 % na 27,5 % (še vedno velja oprostitev obresti doseženih 
pri bankah in hranilnicah iz Slovenije do 1.000 €)

 Dvig stopnje davka pri izplačilu najemnin iz 25 % na 27,5 %, pri čemer se normirani stroški za 
vlaganja iz 10 % dvignejo na 15 %.

Do 31.12.2019 Od 1.1.2020

Bruto najemnina 1.000 1.000

Normirani stroški 100 150

Davčna stopnja 25 % 27,5 %

Davek 225 233,75

Neto najemnina 775 766,25



Obdavčitev za podjetja in s.p.
 Uvedba efektivne davčne stopnje v minimalni višini 7 % - uveljavljanje davčnih 
olajšav vključno s pokrivanjem prenesene davčne izgube do višine 63 % davčne 
osnove.

 Pri samostojnih podjetnikih se prav tako uvaja omejitev uveljavljanja davčne 
olajšave vključno s pokrivanjem prenesene davčne izgube do višine 63 % davčne 
osnove.

 Ohranjajo pa se osebne olajšave, olajšave za vzdrževane družinske člane…



Primer d.o.o.
Pred 31.12.2019 Po 1.1.2020

Davčna osnova 10.000 10.000

Olajšava za prenesene izgube 5.000 5.000

Olajšava za investiranje (investiranje 
20.000 €, možna olajšava 8.000 €)

5.000 1.300

Osnova za davek 0 3.700

Davek (19 %) 0 703

Prenos v naslednja leta 3.000 6.700



Primer s.p.
Pred 31.12.2019 Po 1.1.2020

Davčna osnova 10.000 10.000

Olajšava za prenesene izgube 5.000 5.000

Olajšava za investiranje (investiranje 
20.000 €, možna olajšava 8.000 €)

5.000 1.300

Osebne olajšave (splošna, 
vzdrževani člani…)

/ 3.700

Osnova za davek 0 0

Davek po lestvici 0 0

Prenos v naslednja leta 3.000 6.700



Ostale spremembe
 Spremembe v povezavi z novo obravnavo poslovnih najemov: 

Nov 9. odstavek 33. člena ZDDPO-2 – za sredstvo, vzeto v poslovni najem, se uporabi letna 
amortizacijska stopnja, ki ustreza dejanski amortizacijski dobi tega sredstva (to je doba od 
datuma začetka najema do konca dobe koristnosti ali doba trajanja najema). Pri tem se upošteva 
metoda enakomernega časovnega amortiziranja.

 Pravica do olajšave za investiranje: Olajšava za investiranje je prvenstveno namenjena 
zavezancu, ki vlaga. Pri finančnem najemu to ostaja najemnik.



NOVOSTI DDV ZA LETO 2020
• Poenostavitev ter poenotenje prakse med državami članicami, omejitev

možnosti zlorab in izogibanje plačilu DDV pri EU dobavah.

• Posebna ureditev skladiščenja na odpoklic

• Ureditev določenih administrativnih problemov.

• Enakopravna obravnava zavezancev pri kazenskih določbah.



Kako naprej?

Nigdar ni tak bilo da ni nekak bilo, pak ni vezda ne bu da 

nam nekak ne bu…
Miroslav Krleža


