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Vprašanje: 

»Stranka (s.p.) ima status invalida (priloga-anonimiziran izrek odločbe) in nima zaposlenih. 

Zanima me, če lahko pri obračunu DDD uveljavlja znižanje davčne osnove po 63.členu ZDoh-2, 

t.j. v višini 30% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.« 

 

ODGOVOR: 

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

TZS za pravilnost odgovorov ne odgovarja.)  

 

Oseba A-fizična oseba izvaja dejavnost v smislu določil Zakona o gospodarskih družbah. Po 

določilu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju mora oseba A plačevati tudi 

prispevke po šifri podlage 101, ki zagotavlja olajšave pri plačevanju prispevkov za pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje.  

 

Skladno z določilom 3. člena Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je 

invalid oziroma invalidka (v nadaljnjem besedilu: invalid) oseba, ki pridobi status invalida po 

tem zakonu ali po drugih predpisih, in oseba, pri kateri so z odločbo pristojnega organa 

ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in ima zato bistveno manjše 

možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje.  

 

Navedena kategorija oseba (invalid) ima pravico tudi do t.i. »nagrade za preseganje kvote« 

invalidov1. Samozaposleni invalidi, ki si ne izplačujejo plače, morajo denarna sredstva iz 

naslova vzpodbud porabiti po pravilu "de minimis" v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 

1407/2013. 

 

 

Skladno z določilom 63. člena Zakona o dohodnini (olajšava za zavezanca invalida) lahko 

zavezanec, ki je invalid po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in 

zaposlovanje invalidov, in ne zaposluje delavcev, uveljavlja znižanje davčne osnove v 

višini 30% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, zavezanec invalid s 100% telesno 

okvaro ali zavezanec – gluha oseba pa v višini 60% povprečne mesečne plače zaposlenih v 

Sloveniji za vsak mesec opravljanja dejavnosti.  

 

 

 

                                                 
1 75. člen (nagrada za preseganje kvote) (1) Vlada Republike Slovenije v uredbi iz tretjega odstavka 62. člena tega 
zakona določi višino in čas prejemanja nagrade delodajalcu, ki zaposluje več invalidov, kot je določeno s kvoto in 
delodajalcu, ki zaposluje manj kot 20 delavcev in ima zaposlene invalide, pod pogojem, da njihova invalidnost ni 
nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri tem delodajalcu. 
(2) Sklad na vlogo delodajalca izda odločbo o višini denarne nagrade. 
(3) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe. 
(4) Neposredni uporabniki državnega proračuna niso upravičeni do nagrade za preseganje kvote po določbah 
tega člena. 
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SKLEP:  

Na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, lahko oseba A, če nima zaposlenih oseb v 

svojem podjetju, uveljavlja olajšave pri obračunu dohodkov iz dejavnosti v višini 30% 

povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. 

 

 

Vir: Povzeto po odgovoru programskega partnerja Taxin d.o.o, marec 2020 


