
 

 

Zakonske spremembe v letu 2020 

 

UL. 66/2019 z dne 05. 11. 2019  - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2V) 

UL. 83/2018 z dne 24.12.2018 –  Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) 

UL. 80/2019 z dne 27.12.2019 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  o vsebini in obliki obračuna davčnih 
odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu 

Spletna stran https://www.gov.si/teme/minimalna-placa/ 

 

Lestvica dohodnine in dodatna splošna olajšava se uvozita v plače ob inštalaciji novih programov. 

 

1. Splošna olajšava  - 19. člen ZDoh-2V 
Znesek splošne davčne olajšave znaša 3500. Znesek vpišete v Mesečni vpisi / Podatki o 
obračunu / Obrazec polje Splošna dav. olajšava. 
 

2. Lestvica dohodnine za leto 2020 -  22. člen ZDoh-2V 
 

Nastavitve / Nastavitve lestvic davkov 

Letna lestvica dohodnine 

 

 

3. Dodatna splošna olajšava v letu 2020 - 19. člen ZDoh-2V 
 

Nastavitve / Nastavitve lestvic davkov 

Letni zneski dodatne splošne olajšave 

https://www.gov.si/teme/minimalna-placa/


 

 

4. Minimalna bruto plača za delo opravljeno v letu 2020  - 5. člen ZMinP-B 
 

Minimalna mesečna bruto plača za opravljeno delo v polnem času v obdobju od 01.01.2020 do 

31.12.2020 znaša 940,58 EUR.  Vrednost vpišete v Mesečni vpisi / Podatki o obračunu / 

Obrazec polje Minimalni BOD in sicer za plačo za januar 2020 dalje (izplačilo v februarju 

2020). 

Iz zneska minimalno bruto plače so izločeni vsi dodatki. Torej osnovna bruto plača delavca ne 

sme biti nižja od minimalno bruto plače. 

V Nastavitve / Vrste izplačil / Obrazec poiščite izplačilo za izračun Razlike do bruto minimalne 

plače in iz zavihka Seštevanje izločite vse dodatke. 

Šifra vrste izplačila za izračun Razlike do minimalne plače preverite v Nastavitve / Nastavitve 

parametrov. 

  

(Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači s 1. januarjem 2020 iz definicije minimalne plače 

izvzema vse dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del 

plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo 

ali pogodbo o zaposlitvi.) 

 

5. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem 
razmerju za izplačila v letu 2020 
 

Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-

2. V skladu z določbo 410. člen ZPIZ-2 minimalna osnova v letu 2020 znaša 58 % povprečne 

plače. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-4067?sop=2018-01-4067


Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za 

izplačila od 1. 1. 2020 do 29. 2. 2020, znaša 975,3 eur (58 % povprečne letne plače zaposlenih v 

RS, preračunane na mesec, ki za leto 2018 znaša 1.681,55 eur) 

Vrednost vpišete v Mesečni vpisi / Podatki o obračunu / Obrazec polje Min. osnova prisp.. 

Za izplačila od 1. 3. 2020 dalje bo najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem 

razmerju določena v višini 58 % povprečne letne plače zaposlenih v RS za leto 2019, preračunane 

na mesec (znesek bo znan po objavi povprečne letne plače zaposlenih v RS za leto 2019).  

6. REK1 – Letna poslovna uspešnost v letu 2020 
Ne poroča se več ločeno za neobdavčen in obdavčen del. V polju 111 se prikaže znesek 

obdavčenega dela, v polju  112 se  prikaže celotni znesek osnove za prispevek. 

Na analitiki A052 se prikaže celotni obračunani znesek poslovne uspešnosti (neobdavčen + 

obdavčen del). 

V Nastavitve / Vrste izplačil / Obrazec morate v polju Vrsta dohodka imeti na obdavčenem in 

neobdavčenem izplačilu nastavljeno enako vrsto dohodka (1111). Ravno tako morate imeti v polje 

Vrsta dohodka – REK označeno enko vrsto dohodka (npr. Letna uspešnost obdavčena). 

V Šifranti / Vrste dohodka / Obrazec dodate novo vrsto dohodka 1111 del plače za poslovno 

uspešnost.  

eDavki: 

https://edavki.durs.si/edavkiportal/openportal/commonpages/opdynp/pageedavkirssview.aspx?rid=e_davki# 

Oddaja REK po novi zakonodaji  .. 

REK-1, z vrsto dohodka 1151, za datume izplačila od 1. 1. 2020 dalje do nadaljnjega ni 

možno oddajat. 

S 1. 1 .2020 se na REK-1, 1151 spremeni dohodninska vrsta dohodka iz 1101 v 
1111 (del plače za poslovno uspešnost). 

Spremembe bodo na eDavkih implementirane predvidoma do 10. 1. 2020. 

 

7. Starejši delavec od 55 let 
 

Pri branju delavec starejših od 55 let spremenjen pogoj do 31.12.2021. Delavec, ki ima datum 
vstopa v obdobju 01.01.2016 - 31.12.2019 se mu olajšava za obračun prispevkov prizna 24 
mesecev. Torej če vstopi v podjetje 31.12.2019 - se mu olajšava prizna do 31.12.2021. 
(zakon o trgu dela) 
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