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SPREMEMBE PRI NORMIRANCIH 2018 
Spremembe so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 69/2017, uporabljajo se za davčna leta, ki 
se začnejo od vključno 1.1.2018 
Spremembe: 

1. Pri ugotavljanju prihodkovnih pogojev za normiranstvo se upoštevajo tudi prihodki iz 
dejavnosti drugih oseb, kar je določeno s primeri v spremembi zakonodaje. Poleg 
prihodkov zavezanca se upoštevajo tudi prihodki iz dejavnosti povezanih oseb, razen 
če zavezanec dokaže, da glavni ali eden od glavnih razlogov za shemo poslovanja ni 
izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih 
odhodkov. Za ugotavljanje povezanih oseb se uporabljajo opredelitve iz Zakona o 
dohodnini kot tudi iz Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Za družinske člane se 
od 1.1.2018 štejejo tudi bratje in sestre.  

2. Spreminjajo se pogoji za obvezni izstop iz sistema normiranih  odhodkov. 
3. Določena je absolutna maksimalna višina normiranih odhodkov. 
4. Normiranci bodo še naprej obdavčeni cedularno (dokončni davek). 

 
Več si lahko preberete v obvestilu FURS-a, ki je v priponki. 
 

SPREMEMBE V ZVEZI Z DAVČNIMI BLAGAJNAMI 
Po spremembi Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 69/2017) je mogoče 
trajno uporabljati vezano knjigo računov za izdajanje računov po izteku predhodnega obdobja 
(31.12.2017). Podaljša se rok za sporočanje podatkov o izdanih računih iz vezane knjige 
davčnemu organu do desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu izdaje računa. 
 

SPREMEMBA V ZVEZI Z VZPODBUDO ZA ZAPOSLOVANJE ZA PRVO ZAPOSLITEV ZA 
NEDOLOČEN ČAS 
Če prvič zaposlite za nedoločen čas mlade do 26, leta starosti ali matere, ki skrbijo za otroka do 
3. Leta starosti, lahko za prvi dve leti njihove zaposlitve uveljavljate delno vračilo plačanih 
prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vzpodbuda velja od 1.7.2013. 
S spremembo Pravilnika o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev bodo 
delodajalci upravičeni do povračila prispevkov za vseh 24 mesecev. Do spremembe je bilo 
mogoče uveljaviti vračilo samo za čas, ko je zaposleni dopolnil starost 26 let oz. ko je otrok 
zaposlene dosegel starost 3 let. Absolutna starostna meja se torej odpravlja.  
 

NAJNIŽJA OSNOVA ZA PRISPEVKE ZA ZAPOSLENE 
Za izplačila od 1.1.2018 je najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost  za 
zaposlene  855,72 € (do sedaj 824,02). Tudi če delavcu izplačate minimalno plačo, ki je trenutno 
804,96 €, boste zanj morali plačati prispevke od zneska 855,72 €. 
 

SPREMEMBE PRI IZRAČUNU DOHODNINE V LETU 2018 
Sprememba se nanaša na tiste, ki zaslužijo med 930,35 € do  1.109,74 €. Dodatna splošna 
olajšava se določa linearno glede na višino dohodka. 
 
 
 
Za informacije pokličite: 
Majda Sinkovič 
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