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OPREDELITEV STATUSA GLAVNEGA DELODAJALCA (23. člen Zdoh-2V) 
 
 
V Uradnem listu RS, št. 66/2019 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
dohodnini (novela Zdoh-2V), ki je stopil v veljavo 1.1.2020. 
 
V drugem odstavku 127. člena  je dodano določilo, po katerem  delodajalec kot plačnik davka pozove 
delavca k opredelitvi statusa, ali je njegov glavni delodajalec ali ne. Kot glavni delodajalec se šteje tisti, 
pri katerem zavezanec dosega pretežni del  dohodka iz delovnega razmerja (ne glede na to ali gre za 
polni delovni čas, krajši delovni čas ali dopolnilno zaposlitev). Zavezanec ima obveznost, da pa v 
prihodnje delodajalca obvesti o spremembi tega statusa. 
 
V Informacijah o novostih, ki jih prinaša Zdoh-2V, ki jih je pripravila Finančna uprava RS, je navedeno 
tudi, da se želi doseči čim večjo usklajenost med izračunano in odtegnjeno akontacijo dohodnine med 
letom in odmerjeno dohodnino na letni ravni.  
 
Ker je določeno pravilo, da delodajalci, kot plačniki davka, akontacijo dohodnine od dohodkov iz 
delovnega razmerja izračunavajo na dva načina, kot glavni delodajalce po dohodninski lestvici in kot 
delodajalec, pri katerem zavezanec ne dosega pretežni del dohodka po 25 % stopnji, je predpogoj za 
pravilni obračun, da delodajalec ve, ali je zavezančev glavni delodajalec ali ne.    
 
Delodajalci – plačniki davka morajo torej od davčnih zavezancev pridobiti podatek ali štejejo za 
glavnega ali drugega delodajalca, kar bodo upoštevali pri pripravi obračuna dohodkov iz delovnega 
razmerja. Delavec pa bo spremembo tega statusa v bodoče sam sporočil delodajalcu. 
 
Dopolnitev drugega odstavka 127. člena Zdoh-2, da delodajalec pozove zavezanca k opredelitvi po 
statusu  z vidika glavnega delodajalca, pomeni tudi večjo pravno varnost oziroma nedvoumnost pri 
razreševanju sporov glede izračuna akontacije dohodnine. 
 
 
Delno povzeto po Informacijah o novostih, ki jih prinaša Zdoh-2V, ki so objavljene na spletni strani FURS-a 

 
 
 
SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija 
Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje 
 
 
 
 
Datum:  12.3.2020                                                                                    Pripravila svetovalka: Breda Koncilja 


