
 

 

 

  

Dohodninska razbremenitev regresa. Koliko ga boste dobili po novem?  

Vlada je sprejela predloga sprememb zakonov o dohodnini in pokojninskem ter invalidskem zavarovanju, s katerima 
se regres za letni dopust v višini do 100 odstotkov povprečne plače razbremenjuje dohodnine in prispevkov za 
socialno varnost. Razbremenitev bo veljala že za tekoče davčno leto.  

S predlogom novele zakona o dohodnini je predvideno, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne 
všteva regres za letni dopust od zakonsko predpisane višine v višini minimalne plače (letos je to 886,63 evra bruto) 
do višine 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, pri čemer se pri določanju tega zneska 
upošteva zadnji podatek statističnega urada (januarja je bil ta 1729,15 evra bruto). 

Najnižji izplačan regres za leto 2019 za zaposlene v dejavnostih, ki jih pokriva SKEI: 

 KPD za kovinske materiale in livarne - 950€ 

 KPD za elektroindustrijo - 890€ 

 KPD za kovinsko industrijo - 900€ 

Davčno ugodnejša obravnava regresa za letni dopust se določa že za davčno leto 2019, predlagana zakonska 
novela pa predvideva tudi postopek vračila že odtegnjene oz. odmerjene akontacije dohodnine v tem letu. 

S predlogom sprememb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pa se spreminja zavarovalna osnova za 
plačilo prispevkov za socialno varnost od regresa za letni dopust, tako da se po novem prispevki plačujejo le od 
zneska regresa za letni dopust, ki presega 100 odstotkov povprečne plače zaposlenih v Sloveniji za predpretekli 
mesec. Sedaj je regres prispevkov oproščen do višine 70 odstotkov povprečne plače. 

Podobno kot pri spreminjanju zakona o dohodnini se tudi v tem primeru način postopanja glede vračila prispevkov za 
socialno varnost od regresa za letni dopust, ki je bil že izplačan.  

Rabite pomoč? 

NOVICE  

 

6. državno prvenstvo tekmovalcev varilcev - Celjski sejem, 

10.4.2019  

25.03.2019 - 6. državno prvenstvo tekmovalcev varilcev - Celjski sejem, 

10.4.2019  
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8. državno prvenstvo SKEI Slovenije v kegljanju - memorial 

Elvedina Terziča  

12.03.2019 - 6. aprila 2019 vabljeni na Ravne na Koroškem.  

GALERIJA  

 
Dunajska memurandumska skupina - Budimpešta, 20.3. do 

22.3.2019  

28.03.2019 - Dunajska memurandumska skupina - Budimpešta, 20.3. do 

22.3.2019  

PONUDBA SEMINARJEV  

 
Industrijska demokracija; predavatelj Bogdan Ivanovič  

12.12.2018 - Odnosi med delom in kapitalom, ki motivirajo delavce za doseganje 

poslovnih ciljev podjetij.  

 

Delovna razmerja; predavatelj Bogdan Ivanovič  

11.12.2018 - Temeljne smernice za zavedanje in poznavanje ter spoštovanje 

pravic.  

 

Pridobivanje novih članov; predavatelj Vojko Fon  

11.12.2018 - Naša moč je v članstvu.  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 

prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 

ne boste več prejemali.  
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