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Vaše vprašanje: 

Stranka - fizična oseba, je v delovnem razmerju, hkrati pa ima registrirano dejavnost kot 

samostojni podjetnik ("popoldanski s.p.") ki ugotavlja dohodek iz dejavnosti na podlagi 

dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Njegovo vprašanje je, ali se oba dohodka (plača 
in dohodek iz dejavnosti) na letni ravni seštevata. 

Zelo me zanima, na kakšen način iz same zakonodaje ugotovimo, ali gre za ti cedularno ali za 
sintetično obdavčitev. 

Prilagam še pojasnilo, ki sem ga našla na spletu. http://www.kmetzav-

mb.si/Dohodnina_2017_NP.pdf » 

 

Odgovor: 

(Skladno s pripravo odgovorov v sodelovanju s programskim partnerjem za davčno področje, 

TZS za pravilnost odgovorov ne odgovarja.) 

 

Skladno z določilom 48. člena Zdoh-2 je davčna osnova davčna osnova od dohodka iz 

dejavnosti je dobiček, ki se ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki, doseženimi v zvezi z 

opravljanjem dejavnosti, če ni s tem zakonom drugače določeno.  

 

Zavezanec lahko pri ugotavljanju davčne osnove davčnega leta upošteva normirane odhodke v 

višini, določeni v 59. členu tega zakona, če priglasi ugotavljanje davčne osnove z 

upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov v skladu z zakonom, ki ureja 

davčni postopek, in pod naslednjimi pogoji: 

 

- če v davčnem letu pred tem davčnim letom, njegovi prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni 

po pravilih o računovodenju, ne presegajo 50.000 eurov, ali 

- če v davčnem letu pred tem davčnim letom, njegovi prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni 

po pravilih o računovodenju, ne presegajo 100.000 evrov in je bila pri zavezancu v 

skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana 

vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev,   

in ni z drugimi določbami tega člena ali zakonom drugače določeno. 

 

V kolikor zavezanec izpolnjuje pogoje za t.i. obdavčitev po sistemu normiranih odhodkov, 

potem velja, da se njegovi dohodki obdavčijo po načelu CEDULARNOSTI, saj se dohodnina 

odmeri od osnove po stopnji 20%, kot je določeno v 135. a členu Zdoh-2. Od dohodka iz 

dejavnosti, ki se ne všteva v letno davčno osnovo, se namreč dohodnina za davčno leto 

izračuna od davčne osnove, ugotovljene v skladu z določbami III.3. poglavja tega zakona, po 

stopnji 20 % in se šteje kot dokončen davek.  

 

 

Vir: Povzeto po odgovoru programskega partnerja Taxin d.o.o, maj 2019 
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