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Povzetek izvedene presoje vplivov predpisa na gospodarstvo:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini
Ocena učinkov predlaganih alternativ

I.

Analizirane alternative
Izbrana
alt.

Naziv alternative
Alternativa 1: Spremembe na področju obdavčitve dohodkov iz dela

Da

OBRAZLOŽITEV:
Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini predstavljajo spremembe na področju
dohodkov iz dela. Gre za spremembo lestvice za odmero dohodnine (dvig mej vseh davčnih razredov,
ter znižanje stopenj v 2. in 3. davčnem razredu), dvig splošne olajšave in uvedba na linearen način
določene dodatne splošne olajšave v odvisnosti od skupnega dohodka zavezanca.
SKUPNI PREDVIDENI STROŠKI
(NA LETNI RAVNI)
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/
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Povzetek analize

Alternativa 1

Naziv alternative: Spremembe na področju obdavčitve dohodkov iz dela
Opis alternative:

Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini predstavljajo spremembe na
področju dohodkov iz dela. Gre za spremembo lestvice za odmero dohodnine (dvig mej vseh
davčnih razredov, ter znižanje stopenj v 2. in 3. davčnem razredu), dvig splošne olajšave in
uvedba na linearen način določene dodatne splošne olajšave v odvisnosti od skupnega
dohodka zavezanca.

1. Neto stroški na gospodarstvo
Vrsta stroškov
Enkratni stroški
Periodični stroški
SKUPAJ
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Skupaj
/
/
/

Kvalitativni učinki alternative 1

Kako predlog predpisa vpliva na pravno varnost?

Nima vpliva

Obrazložitev:

Kako predlog predpisa vpliva na nelojalno konkurenco?

Nima vpliva

Obrazložitev:

Kako predlog predpisa vpliva na problematiko dela na črno in sivo ekonomijo?

Pozitivno

Obrazložitev:
Ocenjuje se, da je obremenitev dela tisti dejavnik, ki negativno vpliva na konkurenčnost, kar nam
dokazujejo tudi študije OECD, iz katerih je razvidno, da je obremenitev dela problematična vsaj z dveh
vidikov, in sicer prvi je pritisk na stroške dela in slabšanje mednarodne konkurenčnosti podjetij in s tem
države, drugi pa je tveganje za naraščanje sive ekonomije.
Kako predlog predpisa vpliva na produktivnost?

Nima vpliva

Obrazložitev:
S spremembo dohodninske lestvice, povišanjem splošne olajšave in spremembo mehanizma določitve
celotne dodatne splošne olajšave se bo dosegla znatna razbremenitev dohodkov iz dela. S tem se bo
posredno vplivalo na večjo produktivnost in učinkovitost podjetij oziroma na izboljšanje poslovnega
okolja v Sloveniji.
Kako predlog predpisa vpliva na delovne pogoje, naložbe v kadrovske vire oz.
nove zaposlitve?

Pozitivno

Obrazložitev:
Okrepila se bo konkurenčnost poslovnega okolja, saj se bolj razbremenjuje zavezance, ki imajo
primerjalno gledano višjo obremenitev z dohodnino, kar vpliva na vzdržno gospodarsko rast, povečanje
globalne konkurenčnosti Slovenije in podjetij, ki zaposlujejo delavce na območju Slovenije. S tem bodo
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podjetja v Sloveniji bolj konkurenčna na trgu dela ter bodo lažje zadržala oziroma pridobila ustrezne
kadre.
Kako predlog predpisa vpliva na naložbe v raziskave in razvoj?

Nima vpliva

Obrazložitev:
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Najprej pomisli na male - alternativa 1

Ali in na kakšen način ste uporabili delne ali popolne oprostitve obveznosti za mikro, mala in
srednja podjetja?
Obrazložitev:

Ali je za mikro, mala in srednja podjetja načrtovano dovolj časa za prilagoditev na nove
obveznosti (daljša prehodna obdobja)?
Obrazložitev:

Ali in na kakšen način so obveznosti, kot npr. poročanje, vodenje evidenc, za mikro, mala in
srednja podjetja prilagojene oziroma poenostavljene v primerjavi z ostalimi večjimi subjekti?
Obrazložitev:

Ali in na kakšen način so za mikro, mala in srednja podjetja postopki nadzora prilagojeni oziroma
poenostavljeni?
Obrazložitev:

Ali so za mikro, mala in srednja podjetja uvedene znižane pristojbine, davčne olajšave in
podobne oblike privilegiranega pristopa?
Obrazložitev:
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