
 

 

Zakonske spremembe v letu 2023 

 

UL. 158/2022 z dne 19. 12. 2022  - ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

DOHODNINI (ZDoh-2AA) 

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

 

1. Splošna olajšava  - 8. člen ZDoh-2AA  v letu 2023 
Znesek splošne davčne olajšave znaša 5000. Znesek vpišete v Mesečni vpisi / Podatki o 
obračunu / Obrazec polje Splošna dav. olajšava. 
 

2. Lestvica dohodnine za leto 2023 -  3. člen Pravilnika 
 

Nastavitve / Nastavitve lestvic davkov 

Letna lestvica dohodnine - 11. člen ZDoh-2AA 

Spremenjena je stopnja v 5 dohodninskem razredu na 50%. 

 

 

3. Dodatna splošna olajšava v letu 2023 - 8. člen ZDoh-2AA   
 

Nastavitve / Nastavitve lestvic davkov 

Letni zneski dodatne splošne olajšave 

 



 

4. Olajšave za družinske člane v letu 2023 -  ZDoh-2AA   - prehodna odločba 16 čl. 
Zneski olajšave ročno spremenite v  Šifranti / Olajšave dohodnine. 
 
▪ Posebna olajšava za vzdrževane otroke 

1. otrok 2.698,00 

2. otrok 2.933,00 

3. otrok 4.892,00 

4. otrok 6.851,00 

5. otrok 8.810,00 

6. otrok 10.769,00 
 
▪ Posebna olajšava za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 

1. otrok 9.777,00 

2. otrok 10.012,00 

3. otrok 11.971,00 

4. otrok 13.930,00 

5. otrok 15.889,00 

6. otrok 17.848,00 
 
▪ Za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 2.698 eur 
▪ Osebna olajšava za invalide s 100% telesno okvaro 18.188,61 eur. 

 

5. Posebna osebna olajšava  
Za rezidenta, prejemnika dohodka iz delovnega razmerja, do dopolnjenega 29. leta, znaša 
1.300,00 evrov. Olajšava se priznava na letni ravni, sorazmerno glede na število mesecev 
delovnega razmerja v davčnem letu, pri čemer se upošteva vsak polni mesec zaposlitve. 
 

6. Letna delovna uspešnost  

Neobdavčen del letne delovne uspešnosti do višine povprečne bruto slovenske plače.  

Izplača se največ dvakrat v koledarskem letu.  

 

7. Davčna razbremenitev dohodkov iz oddajanja premoženja v najem 

Nastavitve / Vrste prispevkov / Obrazec 
▪ Na vrsti prispevka za davek iz oddajanja premoženja v najem je potrebno v polju Stopnja 

popraviti na 25%. 
 

8. Refundacije - Količniki valorizacije 
Količniki so objavljeni tudi na spletni strani ZZZS v povezavi: 

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/nadom_place/nadom_visina/ 

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/nadom_place/nadom_visina/

