
 

 

Novosti pri dohodnini v letu 2020  

Spremembe zneska splošne olajšave in sprememba izračuna 
dodatne splošne olajšave (19., 23., 24. člen ZDoh-2V) 

Splošna olajšava, ki se prizna vsakemu rezidentu, določena v prvem odstavku 111. člena ZDoh-2, se 
poviša od 3.302,70 evro letno na 3.500 evrov letno. 

Vsi zavezanci, ki prejemajo skupne dohodke do višine 13.316,83 evrov, so tako upravičeni do dodatne 
splošne olajšave, ki se linearno spreminja v odvisnosti od višine skupnega dohodka (nižji je dohodek, višja 
je ta olajšava). Dodatna splošna olajšava se določi z uporabo naslednje enačbe: 

18.700,38 evrov – 1,40427 x skupni dohodek. 

Pri letni odmeri dohodnine se torej vsakemu zavezancu – rezidentu prizna splošna olajšava glede na višino 
skupnega dohodka, in sicer: 

 

Ob tem pa se zavezanec pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dohodka iz delovnega razmerja, 
ki ga izplača glavni delodajalec, lahko odloči, da se ne upošteva olajšava iz tretjega odstavka 111. člena 
ZDoh-2 (dodatna splošna olajšava), o čemer obvesti glavnega delodajalca (ta možnost je bila v zakonu že 
pred to novelo). 

Spremembe dohodninske lestvice (22. člen ZDoh-2V) 

S spremembo prvega odstavka 122. člena ZDoh-2 se zvišujejo meje davčnih razredov, spreminjata pa se 
tudi stopnji dohodnine v drugem (od 27 % na 26 %) in tretjem dohodninskem razredu (od 34 % na 33 %). 
Za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2020, tako velja naslednja dohodninska lestvica: 

 

Pri izračunu mesečne akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja (ki ga 

izračunava glavni delodajalec v skladu z drugim odstavkom 127. člena ZDoh-2) in izračunih 

akontacijah dohodnine od drugega dohodka (če gre redne mesečno dohodke in se za ta način 



izračuna zavezanec odloči sam v skladu z drugim odstavkom 131. člena ZDoh-2) pa se za 

dohodke, izplačane po 1. januarju 2020, uporablja naslednja lestvica: 

 

_________________________________________________________________________ 

Informacija o gibanju plač za september 2019  

NOVICE  

 

Ne pristajajte na nižanje dodatkov!  

04.12.2019 - Pozor! Delodajalci nižajo dodatke!  

 

Info SKEI št. 11/2019  

04.12.2019 - Aktiven november vodi v še bolj aktiven 

december.  

 

Poziv delodajalcem za izplačilo 13. plače  

21.11.2019 -  

GALERIJA  
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8. redna seja Republiškega odbora SKEI 

Slovenije - Gorjuša, 3.12.2019  

04.12.2019 -  
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