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Kaj prinaša novela Zakona o dohodnini? 
 

Dohodki iz dela 
Novelo Zakona o dohodnini je Državni zbor sprejel 11.marca 2022. V Uradnem listu je 

bila objavljen včeraj, dne 21.03.2022 in ima številko 38. Novela začne veljati danes.  

Novela prinaša kar nekaj sprememb, med najpomembnejšimi je zagotovo dvig splošne 

davčne olajšave in s tem davčna razbremenitev plač. Pomembno je tudi, da bo nova 

višina olajšave veljala od 1. januarja letos, torej bo obračunava že pri marčevskih plačah. 

Poračun za meseca januar in februar bo narejen pri obračunu dohodnine za leto 2022. 

Znižuje se tudi stopnja davka v najvišjem, petem dohodninskem razredu in sicer se iz 

sedanjih 50% znižuje na 45%. Davčna olajšava se bo zviševala postopno do leta 2025. 

Dvig olajšave je prikazan v tabeli: 

 

Leto Davčna olajšava (v evrih) 

2022 4500 

2023 5000 

2024 6500 

2025 7500 

 

Dvig davčne olajšave v praksi pomeni, da bo zaposleni, ki prejema minimalno plačo, leta 

2025 na letni ravni prejel 640 € več plače. 

Ugodnejša je tudi davčna obravnava nagrad za poslovno uspešnost, saj se ne bo več 

obravnavala kot del plače in bo lahko izplačana tudi v naravi. Višina neobdavčenega dela 

bo lahko znašala do višine 100% povprečne mesečne plače, vključno z nadomestili za 

zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če bi bilo za delavca to ugodneje. 

 

Dohodki iz kapitala 
Novela predvideva znižanje stopnje dohodnine dohodkov iz kapitala (obresti, dividende 

in dobički iz kapitala), kjer se stopnja znižuje iz sedanjih 27,5% na 25%. Skrajšuje se tudi 

obdobje imetništva kapitala, ob čemer bo kapital neobdavčen že po odsvojitvi po 15 

letih imetništva. 

 

Znižuje se tudi obdavčitev najemnin. Ta bo po novem znašala 15°in ne več 27,5%, a se 

bo hkrati znižal tudi odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju 

davčne osnove od dohodka oddajanja premoženja v najem in sicer iz sedanjih 15% na 

10%. 

 
Bonitete za električna vozila in druge olajšave 
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Za uporabo službenega vozila v zasebne namene ne bo potrebno plačevati bonitete, če 

je avto električen. 

 

Če bo delodajalec zaposlil osebe, mlajše od 29 let oz. starejše od 55 let, ali osebe z 

deficitarnim poklicem bo lahko uveljavljal znižanje davčne osnove. 

Od kdaj veljajo novosti? 

Vse omenjene novosti veljajo že za davčno leto 2022. 

 
 

SPOT svetovanje Zasavje 

Doroteja Urbanija, svetovalka 

21.03.2022 


