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Zakonodaja
• Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO-2S (Uradni list 172/2021 z dne 29. 10. 2021).

• Veljavnost za davčna obdobja, ki se začnejo po 1. 1. 2022.

• Odredba o seznamu držav iz 8a, 24. 25., 20., in 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih 
oseb (Uradni list RS št. 35/22)

• Pravilnik o olajšavi za zaposlitev osebe v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev 
zaposlitev (Uradni list RS 60/22)

• Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganje v digitalni in zeleni prehod (Uradni list št. 60/22)

• Zakon z zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne 
države ZZNŠPP (Uradni list 105/22 z dne 3. 8. 2022)

• Zakon o dohodnini ZDoh-2Z (Uradni list RS 39/22 z dne 21. 3. 2022)

• Objava 21.3.2022, veljavnost 1. 1. 2022.

• Zakon o davku na dodano vrednost ZDDV-1M (Uradni list 3/22 z dne 7. 1. 2022)

Ime priimek predavatelja, njegovi 
kontaktni podatki…Vaš logotip



Spremembe pri obdavčitvi 
pravnih oseb



Davčno priznavanje 
stroškov in 
odhodkov

Davčne olajšave



Davčno priznavanje rezervacij 
• Rezervacije se zavezancem priznajo, če so pravilno oblikovane v skladu z 

računovodskimi pravili.

• SRS 10: Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih 
preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z 
gotovostjo določeno, ter katerih zneske za njihovo poravnavo je mogoče zanesljivo 
oceniti (najboljša možna ocena).

• Primeri:

• Rezervacije za pričakovanje izgube iz kočljivih pogodb.

• Rezervacije za reorganizacijo.

• Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade (mikro, mala podjetja, ostale organizacije).

• Rezervacije za dana jamstva.

• Rezervacije za potencialno izgubljene tožbe…



Davčno priznavanje rezervacij
• Sprememba besedila 1 in 2. odstavka 20. člena ZDDPO-2:

• Star člen:

• Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju odhodkov zavezanca, se oblikovanje rezervacij… … prizna kot 
odhodek v znesku, ki ustreza 50 % oblikovanih rezervacij, razen če s tem zakonom ni določeno drugače.

• Za rezervacije po tem členu se štejejo rezervacije za dana jamstva ob prodaji proizvodov in storitev, rezervacije za 
reorganizacijo, rezervacije za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in 
odpravnine…

• Nov člen:

• Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju odhodkov se oblikovanje rezervacij … … prizna kot odhodek v 
obračunanem znesku, razen če je s tem zakonom določeno drugače.

• Ne glede na prejšnji odstavek se v znesku, ki ustreza 50 % oblikovanih rezervacij prizna oblikovanje 
rezervacij za dana jamstva ob prodaji proizvodov in storitev, rezervacije za reorganizacijo, rezervacije za 
pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine…

• Razlog: sodba VS, praksa FURS se naj ne bi spremenila



Davčno priznavanje rezervacij
• Ugodnejša prehodna ureditev:

• 18. člen prehodnih in končnih določb: Ne glede na spremenjena prvi in drugi odstavek 
20. člena zakona se oblikovanje rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob 
upokojitvi, prizna kot odhodek v obračunanem znesku, ki ustreza 100 % oblikovanih 
rezervacij v vsakem posameznem davčnem obdobju, ki se začne od 1. 1. 2022 do 31. 
12. 2026.

• Kako bomo v praksi spremljali rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob 
upokojitvi z različno obravnavo ob oblikovanju?

• Neposredni podatki?

• Sorazmerno?

• FIFO?



Do 31.12.2021 Izračun Knjiženje Davčna obravnava Zap. št. davčnega 
obračuna

Stanje 1. 1. 2021 100.000 963

Izplačila v letu 2021 10.000 963/255 Povečanje odhodkov
5.000

7.1

Obresti 5.000 74/963 Zmanjšanje 
odhodkov 2.500

6.6

Stroški službovanja 15.000 47/963 Zmanjšanje 
odhodkov 7.500

6.6

Aktuarski 
dobiček/izguba

2.000 – odpravnine
1.000 – jubilejne 
nagrade

95/963
47/963

Sprem. DO 1.000 €
Zmanj. odh. 500 €

11.6
6.6 

Stanje 31.12.2021 113.000



2022 Izračun Knjiženje Davčna obravnava Zap. št. davčnega 
obračuna

Stanje 1. 1. 2022 113.000 963

Izplačila v letu 2022 12.000 963/255 Povečanje odhodkov
6.000

7.1

Obresti 6.000 74/963

Stroški službovanja 17.000 47/963

Aktuarski 
dobiček/izguba

2.000 – odpravnine
1.000 – jubilejne 
nagrade

95/963
47/963

Stanje 31.12.2022 127.000



Davčno priznavanje stroškov reprezentance in 
nadzornega sveta

• Od 1. 1. 2022 se je povečal odstotek davčno priznanih stroškov 
reprezentance in nadzornega sveta na 60 %.

• Stroški reprezentance: stroški pogostitev, zabava in darila (z 
logotipom ali brez) ob poslovnih stikih s poslovnimi partnerji –
pozornost do poslovnih partnerjev.

• 31. člen ZDDPO se uporablja tudi za zasebnike.

• Od 1. 1. 2023 – znova samo 50 %.



Davčno priznavanje odpisa terjatev
• Novost ☺:

• Odpis terjatev je davčno priznan za vse terjatve, ki jih je zavezanec prijavil v postopku prisilne 
poravnave oziroma v stečajnem postopku.

• Gre za uskladitev v primerjavi s pogoji, ki veljajo za popravek obračunanega DDV.

• Poleg tega je odpis priznan (enako kot do sedaj) tudi:

• Na podlagi neuspešno zaključenega izvršilnega postopka.

• Brez sodnega postopka, če zavezanec dokaže, da bi stroški postopka presegli znesek poplačila terjatev, 
oziroma če dokaže, da so bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih opravil s skrbnostjo dober gospodarstvenik 
za dosega poplačila terjatev, oziroma nadaljnji pravni postopki niso ekonomsko upravičeni.

• Za priznavanje odhodkov iz prevrednotenja terjatev še vedno veljajo enaka pravila. Davčno se 
prizna odhodek iz prevrednotenja terjatev do nižjega od:

• zneska, ki je enak aritmetični sredini v preteklih treh davčnih obdobjih dejansko odpisanih terjatev, pri 
katerih je bil odpis davčno priznan in

• zneska, ki predstavlja 1 % obdavčljivih prihodkov davčnega obdobja.



Primer do 31. 12. 2021

• Organizacija ima terjatev v višini 12.200 € (2.200 € je DDV). Na dolžnikom je bil leta 2018 začet 
stečajni postopek. Organizacija je terjatev prijavila v stečajno maso. Stečajni postopek je zaključen 
v letu 2021. Organizacija je iz stečajne mase prejela 1.220 €.

Knjiženje leta 2018 Konto Debet Kredit

1 Oblikovanje popravka vrednosti 
terjatve

129
723 12.200

12.200

2 Zmanjšanje obveznosti za DDV 260
723 -2.200

-2.200

Davčni obračun Znesek Polje

Zmanjšanje odhodkov za odhodke iz 
prevrednotenja terjatev

10.000 6.7



Primer do 31. 12. 2021
• Organizacija ima terjatev v višini 12.200 € (2.200 € je DDV). Na dolžnikom je bil leta 2018 začet stečajni 

postopek. Organizacija je terjatev prijavila v stečajno maso. Stečajni postopek je zaključen v letu 2021. 
Organizacija je iz stečajne mase prejela 1.220 €.

Knjiženje leta 2021 Konto Debet Kredit

1 Prejem plačila 120
110 1.220

1.220

2 Povečanje obveznosti za DDV 260
769

220
-220

3 Odprava popravka vrednosti in 
odpis terjatve

129
120
769

12.200
11.000

1.220

Davčni obračun Znesek Polje

Izvzem prihodkov zaradi odprave 
oslabitev
Povečanje odhodkov za odhodke 
prevrednotenja terjatev

1.000

9.000

2.4

7.2



Primer po 1. 1. 2022

• Organizacija ima terjatev v višini 12.200 € (2.200 € je DDV). Na dolžnikom je bil leta 2022 začet 
stečajni postopek. Organizacija je terjatev prijavila v stečajno maso. Stečajni postopek še ni 
zaključen. Organizacija je iz stečajne mase prejela 1.220 €.

Knjiženje leta 2022 Konto Debet Kredit

1 Oblikovanje popravka vrednosti 
terjatve

129
723 12.200

12.200

2 Zmanjšanje obveznosti za DDV 260
723 -2.200

-2.200



Primer po 1. 1. 2022
• Organizacija ima terjatev v višini 12.200 € (2.200 € je DDV). Na dolžnikom je bil leta 2018 začet stečajni 

postopek. Organizacija je terjatev prijavila v stečajno maso. Stečajni postopek v letu 2022 še ni zaključen.

Davčni obračun Znesek Polje

Povečanje odhodkov za odhodke iz 
prevrednotenja terjatev

10.000 7.2



Davčno priznavanje stroškov amortizacije 
PUS
• Stara določba: Ne glede na najvišje določene stopnje amortizacije se za 

opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva in naložbene 
nepremičnine vzeta v poslovni najem, uporabi najvišja letna amortizacijska 
stopnja, ki ustreza dejanski amortizacijski dobi tega sredstva.

• Nova določba: Ne glede na 5. odstavek tega člena se za sredstvo iz 1. 
odstavka tega člena, ki predstavlja pravico do uporabe sredstva, vzeto v 
najem, uporabi najvišja letna amortizacijska stopnja, ki ustreza dobi 
pogodbenega najema tega sredstva.



Spremembe pri davčnih olajšavah
• Olajšava za zaposlovanje.

• Olajšava za praktično delo učencev, dijakov in študentov.

• Olajšava za donacije.

• Nova olajšava za investiranje v digitalni in zeleni prehod



Olajšava za zaposlovanje
• Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v velikosti 45 % 

plače osebe, ki v obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri njem 
ali njegovi povezani osebi in je

• mlajša od 29 let, 

• starejša od 55 let ali

• s poklicem, za katerega na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev 
(poklici v primanjkljaju).

• Z zaposlitvijo mora zavezanec povečati število zaposlenih (pozor 
zaposlitve za določen čas).

• Ni več pogoja, da bi oseba morala biti prijavljena za ZRZS, mora pa biti to 
nova zaposlitev pri delodajalcu.



Olajšava za zaposlovanje
• Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v 

velikosti 55 % plače osebe, če zaposli osebo, mlajšo od 25 let, 
ki se zaposluje prvič. Ni nujno, da je oseba prijavljena na ZRZS.

• Zaposlitev je lahko tudi za določen čas, vendar se ne šteje v 
pogoj povečanja števila zaposlenih.

• Obe olajšavi se lahko uveljavljata za prvih 24 mesecev 
zaposlitve.



Olajšava za praktično delo učencev, 
dijakov in študentov

• Zavezanec lahko uveljavlja to olajšavo v velikosti izplačane 
nagrade.

• Največji znesek je 80 % povprečne mesečne plače zaposlenih v 
Sloveniji za vsak mesec izvajanja tega praktičnega dela.



Olajšava za donacije
• Povečan je najvišji možni odstotek splošne olajšave za donacije.

• Zavezanci lahko uveljavijo splošno olajšavo v velikosti izplačanih donacij do zneska, 
ki ustreza 1 % zavezančevega obdavčenega prihodka. Nameni ostajajo isti: izplačila 
za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno 
izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošnokoristne 
namene.

• Razširjena je dodatna olajšava za donacije
• Dodatno lahko zavezanci uveljavijo olajšavo v višini 0,2 % obdavčenega prihodka za 

donacije za kulturne in športne namene ter za izplačila prostovoljnim društvom, 
ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem 
interesu.

• Dodatno lahko zavezanci uveljavijo olajšavo v višini 3,8 % obdavčljivega dohodka 
donacije, ki predstavljajo vlaganja v programe vrhunskega športa po zakonu, ki ureja 
šport.



Olajšava za investiranje v zeleni in digitalni prehod

• Zavezanci lahko uveljavljajo davčno olajšavo za investiranje v digitalni in 
zeleni prehod v znesku 40 % vlaganj v digitalno preobrazbo in zeleni 
prehod v posameznem davčnem obdobju:

• vlaganja v računalništvo v oblaku,

• vlaganja v umetno inteligenco in velepodatke,

• vlaganja v okoljsko prijazne tehnologije, čistejši in bolj zdrav javni in zasebni 
transport, razogličenje energijskega sektorja, energetsko učinkovitost stavb in 
uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost.

• Zavezanec olajšave ne more koristiti v delu, ki je financiran iz proračuna 
RS in EU.

• Olajšava se izključuje z olajšavo za investiranje in olajšavo za 
raziskovanje in razvoj.



Vlaganja v energetsko učinkovitost zgradb
• Okna, vrata, ki ustrezajo zahtevam.

• Sisteme zunanjih sten in kritin, ki ustrezajo zahtevam.

• Izolacijske izdelke, ki ustrezajo zahtevam

• Aparate, ki se uvrščajo v dva najvišja razreda energetske učinkovitosti.

• Vire svetlobe, ki se uvrščajo v dva najvišja razreda energetske učinkovitosti.

• Sisteme za hlajenje in prezračevanje, sisteme za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, ki se 
uvrščajo v dva najvišja razreda energetske učinkovitosti.

• Toplotne črpalke skladne s tehničnimi merili.

• Fasadne in strešne elemente s funkcijo sončnega senčenja in nadzora sončne svetlobe

• Conske termostate in naprave za pametno spremljanje glavnih elektrečih in toplotnih obremenitev, 
energetsko učinkovite sisteme za avtomatizacijo in nadzor stavb, izdelke za pametno spremljanje in 
regulacijo ogrevalnega sistema in senzorsko opremo.





Spremembe pri seznamu držav z nižjo davčno stopnjo

• Upošteva se seznam držav ali jurisdikcij MF in EU 
https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/ .

• Seznama se uporabljata za:
• Prepoved izvzema prejetih dividend in dividendam podobnih dohodkov iz davčne 

osnove.

• Prepoved izvzema ustvarjenega dobička pri odsvojitvi lastniškega deleža tudi če so 
pogoji izpolnjeni.

• Davčno so nepriznane obresti od posojil oseb, ki imajo sedež ali kraj dejanskega 
upravljanja v teh državah.

• Seznam se uporablja za potrebe davčnega odtegljaja za storitve svetovanja, trženja, 
raziskav tržišča, kadrovanja, administriranja, informacijske in pravne storitve,



Obravnava oproščenih prispevkov
• Izvzemajo se oproščeni prispevki za socialno varnost iz davčno 

priznanih prihodkov in odhodkov:
• Obvezni prispevki za socialno varnost, ki se nanašajo na socialno 

zavarovanje zavezanca, ki jih za zavezanca plačuje RS ali 
samoupravna lokalna skupnost, se ne štejejo kot prihodek in se ne 
priznajo kot odhodek.

• Ti prispevki se izvzemajo iz davčno priznanih prihodkov (za leto 2021 v 
polju 2.6 davčnega obračuna).



Spremembe pri obdavčitvi 
fizičnih oseb



Pregled sprejetih in predvidenih sprememb 
Zdoh-2

2022 2023 Predlog 2023

Olajšave Splošna olajšava 4.500 € Splošna olajšava 5.500 €
Samodejna indeksacija

Splošna olajšava 5.000 
Spremembe pri dodatni 
splošni olajšava.
Uvedena dodatna 
olajšava 1.300 € za mlade 
do vključno 29 let.
Ni samodejne indeksacije.

Stopnje zadnji 
dohodninski razred

45 % 45 % 50 %



Pregled sprejetih in predvidenih sprememb 
Zdoh-2

2022 2023 Predlog 2023

Plačilo za poslovno 
uspešnost

Možno večkratno 
izplačilo.
Ni več pogoja, da je 
izplačan vsem zaposlenim 
pod enakimi pogoji (enaki 
zneski)
Meja PP RS ali PP 
zaposlenega

Možno večkratno 
izplačilo.
Ni več pogoja, da je 
izplačan vsem zaposlenim 
pod enakimi pogoji (enaki 
zneski)
Meja PP RS ali PP 
zaposlenega

Možno izplačilo v največ 
dveh delih.
Ni več pogoja, da je 
izplačan vsem zaposlenim 
pod enakimi pogoji (enaki 
zneski)
Meja PP RS.

Nadomestilo za delo na 
domu

Nižje zmed 5 % PP 
zaposlenega in pp v RS, 
oziroma dejanski stroški.

Nižje zmed 5 % PP 
zaposlenega in pp v RS, 
oziroma dejanski stroški.

0,2 % letne PP v RS 
preračunane na mesec za 
vsak dan dela na domu.



Pregled sprejetih in predvidenih sprememb 
Zdoh-2

2022 2023 Predlog 2023

Dohodki iz dejavnosti –
normiranci pri katerih 
je vsaj ena oseba 
zavarovana za polni 
delovni čas

Do 100.000 € 
prihodkov se priznajo 
NS v višini 80 %
Najvišji normirani 
stroški 80.000 €
Pogoj zavarovanja 5 
mesecev.

Do 100.000 € 
prihodkov se priznajo 
NS v višini 80 %
Najvišji normirani 
stroški 80.000 €
Pogoj zavarovanja 5 
mesecev.

Do 50.000 
€ 
prihodkov 

80 % NS

50.000 –
100.000 
prihodkov

40 % NS

Nad 
100.000 
prihodkov

/

Pogoj zavarovanje 9 
mesecev



Pregled sprejetih in predvidenih sprememb 
Zdoh-2

2022 2023 Predlog 2023

Dohodki iz dejavnosti –
normiranci brez 
zavarovanih oseb za polni 
delovni čas

Do 50.000 € prihodkov 
se priznajo NS v višini 
80 %
Najvišji normirani 
stroški 40.000 €

Do 50.000 € 
prihodkov se 
priznajo NS v višini 
80 %
Najvišji normirani 
stroški 40.000 €
.

Do 50.000 € prihodkov se priznajo 
NS v višini 40 %
Najvišji normirani stroški 20.000 €



Pregled sprejetih in predvidenih sprememb 
Zdoh-2

2022 2023 Predlog 2023

Oddajanje premoženja v 
najem

Davčna stopnja 15 %
10 % NS
Možnost izbire 
cedularno/sintetično

Davčna stopnja 15 %
10 % NS
Možnost izbite 
cedularno/sintetično

Davčna stopnja 25 %
10 % NS
Ni možnosti izbite

Dohodki iz kapitala Nakup lastnega deleža –
dohodki iz kapitala

Nakup lastnega deleža –
dohodki iz kapitala

Nakup lastnega deleža -
dividenda



Spremembe pri obavčitvi
z DDV



Pravica do odbitka DDV
Uvaja se pravica do odbitka DDV pri nabavi, pridobitvi ali uvozu osebnih avtomobilov, motornih koles in 
podobnih vozil s pomožnim motorjem (KN 8703 80, KN 8711 60, KN 8703 90 in KN 8711 90). Pogoji:
• vozilo je namenjeno za opravljanje obdavčljive dejavnosti zavezanca v zvezi s katero ima po ZDDV-1 pravico 

do odbitka (za vse obdavčljive dejavnosti, ne samo tiste, ki so naštete v točki 66.c člena ZDDV-1),
• pogon motornega vozila je brez izpusta ogljikovega dioksida,
• vrednost vozila z vključenim obračunanim DDV in vsemi drugimi pripadajočimi dajatvami ob nabavi ne 

presega 80.000 €.

Davčni zavezanec lahko uveljavlja tudi pravico do odbitka DDV pri:
• nabavi goriv, maziv,
• nadomestnih delov in
• storitev vezanih na ta motorna vozila (vključno z operativnim najemom – pozor, omejitev 80.000 €)



Upraba vozila v neposlovne namene
• Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ima ob nabavi vozila iz 66. b člena pravico do 

odbitka celotnega vstopnega DDV (če ima seveda tudi sicer pravico do odbitka celotnega DDV).
• Od „stroškov opravljane storitve“ za neposlovne namene mora obračunati in plačati DDV.
• Postopek:

• najpozneje na dan 31.12. za preteklo koledarsko leto mora davčni zavezanec ugotoviti število 
kilometrov prevoženih v neposlovne namene na način:

• glede na dejanske podatke o številu kilometrov, prevoženih za neposlovne namene ali
• glede na razliko med vsemi prevoženimi kilometri in številom kilometrov, prevoženih za 

poslovne namene.
• davčno osnovo dobi tako, da ugotovljeno število kilometrov prevoženih v neposlovne 

namene pomnoži z najvišjo neobdavčeno višino povračila stroškov prevoza na službenem 
potovanju na prevožen kilometer, ki velja na zadnji dan obdobja (0,43 €).



Nekatere druge spremembe ZDDV-1
• Razširitev uporabe mini VEM  - DDV se obračuna v državi 

prejemnika, kamor se blago odpošlje ali prepelje. Meja 10.000 € 
velja za transakcije dobave blaga na daljavo.

• Pravica do odbitka DDV: če ima zavezanec račun na dan, ko 
oddaja davčni obračun.

• Pravica do odbitka DDV tujcem, ki opravljajo v Sloveniji 
obdavčljivo dejavnost in niso identificirani za DDV, če je kupec 
identificiran za DDV.



Nekatere druge spremembe zakonodaje
• Sprememba ZdavP-2: Razkritje podatkov za izračun bolniških 

nadomestil delodajalcu
• Rešitev preko SPOT

• Sprememba ZDavPR: Obveznost izročanje računov (poudarek 
na elektronskem izročanju)



Hvala za pozornost!

Vaš logotip


