
 

 

Pregled testnih izračunov plačila dohodnine brez in ob izplačilu sredstev iz SODPZ za pripadnike SV 

 

Zap. 
št. 

status pripadnika 
Slovenske vojske 

Testni izračuni obračuna dohodnine v povprečju glede na status pripadnika na uradnem portalu Davčne uprave RS - eDavki  

dohodek in vrsta obračuna dohodnine 

zneski dohodka, sredstev 
in plačila dohodnine v evrih razlika v plačilu davka 

med obračunom 
 z in brez povprečenja 

predviden 
dohodek v 
letu 2016 

zbrana 
sredstva v 

SODPZ 

znesek 
izračunanega 

davka 

1.  

vojak 

brez izplačila iz SODPZ 

13.556,72 16.142,32 

1.030,08 / 

2.  
z izplačilom 
iz SOPDZ 

obračun po metodi povprečenja 3.612,85 

2.108,29 
3.  

obračun brez poravnave ali odločbe 
Delovnega in socialnega sodišča  

5.721,14 

4.  

podčastnik 

brez izplačila iz SODPZ 

18.841,82 29.426,32 

1.929,73 / 

5.  
z izplačilom 
iz SOPDZ 

obračun po metodi povprečenja 7.800,25 

4.997,94 
6.  

obračun brez poravnave ali odločbe 
Delovnega in socialnega sodišča  

12.798,19 

7.  

častnik 

brez izplačila iz SODPZ 

25.747,55 39.432,06 

3.311,04 / 

8.  
z izplačilom 
iz SOPDZ 

obračun po metodi povprečenja 12.061,37 

6.936,76 
9.  

obračun brez poravnave ali odločbe 
Delovnega in socialnega sodišča  

18.998,13 

10.  

višji častnik 

brez izplačila iz SODPZ 

52.489,00 53.124,25 

11.986,60 / 

11.  
z izplačilom 
iz SOPDZ 

obračun po metodi povprečenja 29.257,08 

6.317,61 
12.  

obračun brez poravnave ali odločbe 
Delovnega in socialnega sodišča  

35.574,69 

13.  

general 

brez izplačila iz SODPZ 

63.256,00 65.324,00 

15.444,17 / 

14.  
z izplačilom 
iz SOPDZ 

obračun po metodi povprečenja 37.693,40 

8.197,66 15.  obračun brez poravnave ali odločbe 
Delovnega in socialnega sodišča  

45.891,06 

 

Testni izračuni so narejeni po približnem povprečju dohodka in zbranih sredstvih v SODPZ od leta 2001 do sedaj glede na status pripadnika Slovenske vojske. 

Metoda povprečenja je za obdobje med 1.1.2001 in 31.12.2015, kot so bila sredstva vplačevana v SODPZ, ker testni izračuni z upoštevanjem prvega pol leta 

2016 še niso možni. Vsi izračuni so narejeni zaradi prikaza razlike med posameznimi vrstami obračuna dohodnine brez upoštevanja davčnih olajšav za otroke 

in ostale, razen splošne, ki je upoštevana vsakemu.  
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