
Samostojni podjetnik  

s.p.
Družba z omejeno odgovornostjo 

d.o.o.

Osebna odgovornost  Fizična oseba z registrirano 
dejavnostjo odgovarja z vsem  
svojim premoženjem.

 Družba z omejeno odgovornostjo 
odgovarja izključno s svojim 
premoženjem, ne pa s premoženjem 
lastnika podjetja/družbenika.

Osnovni kapital  Osnovni kapital za registracijo 
fizične osebe z dejavnostjo ni 
potreben.

 Za registracijo družbe z omejeno 
odgovornostjo je potreben osnovi 
kapital v znesku 7.500 EUR.

Razpolaganje z denarjem  Samostojni podjetnik prosto 
razpolaga s finančnimi sredstvi.

 Denarna sredstva so last družbe z 
omejeno odgovornostjo, zato lastnik 
podjetja/družbenik ne more prosto 
razpolagati s finančnimi sredstvi.

Prispevki  V kolikor je nosilec dejavnosti 
vključen v obvezno zavarovanje 
kot samozaposlena oseba, osnovo 
za odmero prispevkov predstavlja 
dobiček iz naslova dejavnosti.

 V kolikor je nosilec dejavnosti že 
vključen v obvezno zavarovanje na 
podlagi Pogodbe o zaposlitvi za  
polni delovni čas, je zavezan 
plačevanju pavšalnih prispevkov 
(popoldanski s.p.).

 V kolikor je lastnik podjetja/
družbenik v družbi z omejeno 
odgovornostjo zaposlen, je v 
obvezno zavarovanje vključen na 
temelju pogodbe o zaposlitvi, pri 
čemer osnovo za odmero prispevkov 
predstavlja njegova plača.

 V kolikor lastnik podjetja/
družbenik v družbi z omejeno 
odgovornostjo ni zaposlen, je v 
zavarovanje vključen kot družbenik, 
pri čemer osnovo za odmero 
prispevkov predstavljajo vsi prihodki, 
prejeti na osnovi opravljanja 
poslovodne funkcije in izvajanje 
del v podjetju. V tem primeru 
višina prispevkov ni odvisna od 
višine dobička družbe z omejeno 
odgovornostjo.

Davčna osnova Dejanski prihodki, dejanski odhodki. Tako samostojni podjetnik kot družba 
z omejeno odgovornostjo lahko poslovanje izkazujeta na osnovi dejanskih 
prihodkov in dejanskih odhodkov.

Dejanski prihodki, normirani odhodki. Tako samostojni podjetnik kot družba 
z omejeno odgovornostjo se lahko odločita za status normiranca. Status 
določa izkazovanje poslovanja na osnovi dejanskih prihodkov in normiranih 
oziroma pavšalnih odhodkov v višini 80 %.*

Obdavčitev davčne osnove 
izračuna na podlagi 
dejanskih stroškov

po dohodninski lestvici 19 %

Obdavčitev davčne osnove 
izračuna na podlagi 
normiranih stroškov

20 % 19 %



Uveljavljanje davčnih olajšav  Tako samostojni podjetnik kot družba z omejeno odgovornostjo lahko 
uveljavljata davčne olajšave, a le v primeru izračuna davčne osnove na 
podlagi dejanskih stroškov.

 V kolikor se davčna osnova izračuna na podlagi normiranih stroškov 
niti samostojni podjetnik niti družba z omejeno odgovornostjo ne moreta 
uveljavljati davčnih olajšav.

Zaposlovanje  Zaposlovanje je mogoče.

Vodenje poslovnih knjig  Enostavno knjigovodstvo.

 Dvostavno knjigovodstvo.

Evidence za normirance.**

 Dvostavno knjigovodstvo.

Registracija dejavnosti Preko sistema e-VEM ali na eni 
od točk SPOT (VEM). Po vpisu 
podjetnika v Poslovni register ta 
prejme registracijski dokument z 
matično številko podjetja, medtem 
ko davčna številka samostojnega 
podjetnika ostaja enaka davčni 
številki fizične osebe.

Preko sistema e-VEM ali na eni od 
točk SPOT (VEM). Lastnik družbe 
pripravi Akt o ustanovitvi družbe, 
s katerim pri banki odpre začasni 
račun in nanj položi ustanovni 
kapital. Prejeto potrdilo o vplačilu 
dostavi na VEM točko, ker je ta 
osnova za dokončanje registracije, 
na temelju katere se družba vpiše v 
Poslovni register in pridobi matično 
ter davčno številko.

*  Pogoj 80 % normiranih odhodkov je natančno opredeljen v 3. odstavku 48. člena Zakona o dohodnini.

** Za normirance vodenje poslovnik knjig ni obvezno, kljub temu pa je predpisano vodenje določenih evidenc, in sicer:
 •  Evidence izdelanih knjigovodskih listin,
 •  Evidence osnovnih sredstev,
 •  Morebitnih drugih evidenc (v kolikor to zahtevajo predpisi s področja, na katerem poslujejo normiranci),
 •  Evidence, skladne z DDV predpisi, in
 •  evidence, ki jih zahteva delovno-pravna ter druga zakonodaja.


