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Sprememba obračuna dohodnine ter 
razlike do minimalne osnove za prispevke 
Navodilo za uporabo  

 
 

 

 

 

 

 

 

Rešitev: Hermes 

Modul: Plače 

Verzija: 3.0 (7.095) 

 

 



 

       Stran 2 
 

 

Verzija dokumenta: 
1.0 

Datum izdaje: 
29.3.2022 

Pripravil: 
Tomaž Turšič 

Pregledal in potrdil: 
Ivi Čakš 

21. marca 2022 je bila v Uradnem listu objavljena novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki začne 
veljati 22. marca 2022. 

V veljavo stopijo naslednje spremembe pri obračunu dohodnine. 

Sprememba dohodninske lestvice 

Spremembo lestvice naredite tako, da nadgradite program Plače na verzijo 7.095 ali novejšo. Po 
nadgradnji izberete mesec obračuna marec 2022. Program bo samodejno privzel nove podatke za 
dohodnino ter vas o tem obvestil. 

 

 

Lestvico lahko odprete z gumbom Pregled ali pa preko menija Osebni dohodki – Šifrant in vrste 
zaslužkov – Letna tabela stopenj dohodnine. 

 

 

 

Preverite lahko ali so podatki urejeni. V kolikor podatki niso usklajeni lahko uporabite gumb Uvoz ter 
nato Shrani. 
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Spremembo dohodninske lestvice je potrebno izvesti za vsako podjetje za katero obračunavate plače. 

Predlagamo, da pretekle obračune zaprete ter po spremembi dohodninske lestvice ne ponavljate 
obdelave obračunov plač za nazaj saj bo zaradi spremembe lestvice prišlo do drugačnega obračuna 
dohodnine. 

 

Sprememba osebnih olajšav 

Višine osebnih olajšav uredite preko menija Osebni dohodki – Šifranti in vrste zaslužkov – Vrste 
osebnih olajšav delavcev. 

Višine olajšav uredite kot je prikazano spodaj: 
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Obračun razlike do minimalne osnove za prispevke 

 

Za obračune plač od 1.3.2022 do 28.2.2023 je v veljavi nova minimalna osnova za prispevke. Ta znaša 
1.181,75 EUR. V programu za marčevski obračun vnesite znesek povprečne plače za leto 2021 v višini 
1.969,59 EUR in program bo sam izračunal pravilno minimalno osnovo. 

 

 

 

V programu Plače smo z verzijo 7.095 vgradili spremembo pri obračunavanju razlike do minimalne 
osnove za prispevke v kateri smo sledili navodilom glede bremenitve prispevkov iz plače. Prispevka za 
pokojninsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje bremenita delodajalca, prispevka za 
zaposlovanje ter starševsko varstvo pa bremenita delojemalca. 

 

Program zato prikaže slednja dva prispevka kot minus neto postavko tako na plačilni listi kot tudi na 
rekapitulaciji. 

 

Program po novem ne bo več generiral odtegljaja za te prispevke. 


