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Spremembe davčne zakonodaje v letu 2022 
 

S 1.1.2022 je pripravljena kopica davčnih sprememb, ki bodo vplivale na poslovanje podjetij 

zaradi spremembe neposrednih obdavčitev in posredno tudi zaradi spremenjenih pravil pri 

obdavčitvi zaposlenih. Spreminjata se  

- Zakon o davku od dohodka pravnih oseb – ZDDPO-2S – že sprejet 

- Zakon o dohodnini – Zdoh-2AB – 1. obravnava že končana, sprejet naj bi bil do konca 

leta. 

Kakšne spremembe nam oba zakona prinašata? 

 

Zakon o davku od dohodka pravnih oseb 

Zakon je bil že objavljen v Uradnem listu 172  novi oznako (ZDDPO-2S). 

1. Davčno upravljanje in davčni ukrepi – davčne oaze 
Zavezancem je naložena obveznost, da spremljajo seznam držav s stopnjo obdavčitve 
nižjo od 12,5% in spremljajo seznam EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati 
v davčne namene – objavljeno v Uradnem listu EU 

2. Odpis terjatev je priznan kot odhodek za vse priznane terjatve, ki jih je zavezanec 
prijavil v postopku prisilne poravnave ali v stečajnem postopku. Sedaj je to mogoče 
šele na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku oz. 
prisilne poravnave. 

3. Kot odhodki se priznajo v višini 60% /sedaj 50%/ 
- Stroški reprezentance in 
- Stroški nadzornega sveta oziroma drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora. 
4. Amortizacija v najem vzetega sredstva – za davčne namene se uporabi najvišja letna 

AM stopnja, ki ustreza dobi pogodbenega najema sredstva / prej AM doba/ 
5. Olajšave za zaposlovanje bodo znašale v višini 45% plače za zaposlitev osebe mlajše od 

29 let in starejše od 55 let. Delodajalcu, ki bo zaposlil osebo mlajšo od 25 let in se 
zaposluje prvič, pa bo pripadla olajšava v višini 55% plače te osebe. 

6. Olajšava za vlaganje v zeleni in digitalni prehod se uvaja na novo in znaša 40% od 
vlaganj. Olajšave seveda ne boste mogli uveljavljati, če ste za digitalni prehod prejeli 
nepovratna sredstva proračunov lokalnih skupnosti ali proračuna RS ali proračuna EU. 

7. Zvišuje se olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju do višine 
80% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS, oz. največ do višine davčne osnove 
davčnega obdobja /sedaj 20%/. 

8. Olajšava za donacije 
- Splošna olajšava se zvišuje iz 0,3% na 1% obdavčenega prihodka 
- Dodatna olajšava v višini 0,2% se širi z donacijami za športne namene 
- Dodatno se uvaja olajšava v višini 3,8% obdavčenega prihodka za vlaganja v vrhunski 

šport 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3354/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-davku-od-dohodkov-pravnih-oseb-zddpo-2s
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9. Rezervacije – oblikovanje rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob 
upokojitvi ob upokojitvi se v obdobju 2022 - 2026 prizna kot odhodek v obračunanih 
zneskih (100%). 

10. Zakon je bil objavljen 29.10. in že velja, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo 
s 1.1.2022. 

 

Zakon o dohodnini 
 
Zakon o dohodnini je bil 25.10 v prvi obravnavi v DZ in 26.10. predan v obravnavo  Odboru za 
finance 
Kakšne spremembe so v zakonu predvidene: 
 

1. dohodek iz dejavnosti – za obravnavo dohodka od dejavnosti veljajo enaka pravila, 
kot so zapisana pri spremembah ZDDPO-2 

2. davčna razbremenitev dohodkov z dela: 
- postopen dvig splošne olajšave s 3.500 EUR na 7.500 EUR, 
- znižanje davčne stopnje v petem dohodninskem razredu s 50% na 45%, 
- višina olajšav in neto letnih davčni osnov se bo usklajevala letno in bo vezana na 

koeficient rasti cen, 
- plačilo za poslovno uspešnost se ne obravnava kot del plače po ZDR-1, spreminja se 

tudi višina neobdavčenega dela 
3. davčna razbremenitev dohodkov iz kapitala: 
- predvideno je znižanje stopnje obdavčitve na 25%, 
- po 15 letih imetništva kapitala ni več obveznosti iz naslova dohodnine na dobiček iz 

kapitala, 
-  zavezanec se lahko odloči, da bo dohodke iz kapitala vključil v letno davčno osnovo  
4. Davčna razbremenitev dohodkov od najemnin 
- znižanje stopnje obdavčitve na 15%, 
- znižanje normiranih odhodkov na 10%, 
- možnosti odločitve o vključitvi dohodkov iz oddajanja premoženja v najem v letno 

davčno osnovo, 
5. Olajšave 
- Uvedba seniorske olajšave za starejše od 70 let v višini 1.500 € 
- Ukine se boniteta za osebno motorno vozilo na električni pogon za privatne namene  

  
 
SPOT svetovanje Zasavje 
Doroteja Urbanija, svetovalka 
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