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Z letošnjim letom se lahko vsa podjetja in samostojni podjetniki , ki imate 

največ 50 tisoč evrov letnih prihodkov, odločite za pavšalno obdavčitev 

Preden se odločite za pavšalno obdavčitev, natančno preverite, ali boste res plačali 

manj davka, kot če bi davke plačevali glede na dejanske prihodke in odhodke. Izgubili 

boste namreč vse olajšave, podjetniki tudi za vzdrževane družinske člane. 

O tem, na kaj morate biti pozorni, preden se odločite za pavšalno obdavčitev, so 

razpravljali davčni svetovalci na kongresu, ki v organizaciji Davčno izobraževalnega 

inštituta še danes poteka na Čatežu. 

Spomnimo: z letošnjim letom se lahko vsa podjetja in samostojni podjetniki (s. p.), ki 

imate največ 50 tisoč evrov letnih prihodkov, odločite za pavšalno obdavčitev. To 

pomeni, da vam bo davkarija priznala normirane odhodke v višini 70 odstotkov vseh 

prihodkov. Torej: podjetniki boste na 30 odstotkov prihodkov za leto 2013 plačali 20-

odstotni cedularni oziroma dokončni davek (in torej ne boste obdavčeni po 

dohodninski lestvici), podjetja pa 17-odstotnega. Rok za delujoča podjetja in 

podjetnike, ki so za leto 2013 želeli biti obdavčeni pavšalno, je sicer potekel marca. Za 

pavšal se je odločilo okoli 9.600 podjetnikov in - predvsem zaradi nizke meje - le 

nekaj deset podjetij. 

Če pa podjetje ali s. p. šele odpirate, se lahko ob registraciji odločite za pavšal 

kadarkoli med letom. Samostojni podjetniki morajo denimo uveljavljanje normiranih 

stroškov davčnemu organu prijaviti v osmih dneh od vpisa v poslovni register. 

Samostojni podjetniki 

Načeloma velja: pavšalist se splača biti tistim, katerih dejanski stroški so nižji od 

normiranih, 70-odstotnih stroškov, ki so priznani pavšalistu. Vprašanje pa je, koliko 

nižji morajo biti ti stroški. Kot pavšalist namreč izgubite tudi vse olajšave, opozarja 

davčna svetovalka iz družbe Aliter Mira Roppa. Izgubite denimo splošno olajšavo, pa 

olajšavo za vzdrževane družinske člane ... 
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Torej - od primera do primera preverite, kaj se vam splača. Denimo podjetniku, čigar 

dejanski stroški so enaki, kot so normirani stroški (70-odstotni), se navadno ne 

splača biti pavšalist. Čeprav je zdaj obdavčen po dohodninski lestvici (in ne z 

dokončno, 20-odstotno stopnjo, kot pavšalisti), bi namreč kot pavšalist prav zato, ker 

ne bi več imel olajšav, plačal več davka. Primer lahko vidite v tabeli. 

Pri tem nekateri davčni svetovalci opozarjajo: pavšalna obdavčitev je preprostejša. Ni 

vam denimo treba skrbeti, ali bodo vaši računi za stroške davkarijo ob morebitnem 

pregledu prepričali, da so vaši stroški res lahko tudi davčno priznani. Za nekatere 

bodo tako tudi odpadli stroški računovodenja ali vsaj del teh. 

Podjetja 

Velja podobno kot pri samostojnih podjetnikih: splača se vam vstopiti v pavšal, če 

imate zelo malo stroškov. To so navadno podjetja, ki se ukvarjajo s svetovanjem. Za 

letos se je za pavšal odločilo denimo le nekaj deset družb. 

Poleg tega ne boste mogli zniževati davčne osnove z olajšavami, pa tudi z minulo 

davčno izgubo ne. Ta bo »zamrznjena« čakala na čas, ko (če) ne boste več 

normiranec. 

Sicer pa, če se odločate za pavšal, upoštevajte, da boste morali, če si boste kot lastnik 

(fizična oseba) želeli izplačati dobiček, plačati še 25-odstotni davek na dividende 

oziroma izplačilo dobička. 



 
 

 


