
PREDLOG 17.2.2022

Na podlagi četrtega odstavka 55.c člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, 
št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 
50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18, 66/19 in 172/21) minister za finance izdaja

P R A V I L N I K
o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod

1. člen

S tem pravilnikom se določajo vrste vlaganj, za katere davčni zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje 
davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod, 
vendar največ v višini davčne osnove, v skladu s 55.c členom Zakona o davku od dohodkov pravnih 
oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 
30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18, 66/19 in 172/21). 

2. člen

Zavezanec lahko uveljavlja davčno olajšavo za vlaganja v računalništvo v oblaku, umetno inteligenco 
in velepodatke za vlaganja v:

- trajnostne infrastrukture in platforme, na primer infrastrukture za avtonomna vozila, pametno 
kmetovanje, trajnostno in zeleno proizvodnjo,

- tehnologije, storitve in rešitve za zajem, prenos, obdelavo, sledljivost, analitiko in shranjevanje 
podatkov, vzpostavitev podatkovnih skladišč, za integracijo podatkov in interoperabilnost 
podatkov, 

- procesne tehnologije do velikosti 16 nanometrov in superprevodnike,
- rešitve na osnovi visokozmogljivih omrežij, vključno s 5G in 6G,
- kvantne tehnologije in kvantne komunikacijske infrastrukture za hitrejši in učinkovitejši razvoj 

izdelkov, storitev ali vozlišč za digitalne inovacije, ali
- tehnologije, storitve in rešitve osnovane na umetni inteligenci za planiranje, spremljanje, 

napovedovanje, poslovno odločanje, strojno učenje, prepoznavanje, generiranje podatkovnih
modelov, vključno z vizualizacijo in prototipi.

3. člen

Zavezanec lahko uveljavlja davčno olajšavo za naslednja vlaganja v okoljsko prijazne tehnologije, 
čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko 
učinkovitost stavb in uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost:

- naložbe v industriji v naprave, ki omogočajo proizvodnjo novih izdelkov, ki pozitivno vplivajo na 
okolje (lažji izdelki, izdelki z daljšo življenjsko dobo, ponovna uporaba izdelkov ali materialov, 
zmanjšanje odpadkov in recikliranje),

- naložbe v nove kmetijske in gozdarske tehnologije za doseganje učinkovite rabe energije, 
- naložbe v prilagajanje podnebnim spremembam v kmetijstvu in gozdarstvu (naložbe v 

zmanjšanje emisij TPG plinov, naložbe v izboljšanje izrabe dušika, naložbe v melioracije, v 
obnovo gozdov, v zmanjšanje erozije, v namakanje, v učinkovitejše ravnanje z živalskimi 
gnojili, v učinkovitejše zadrževanje ogljika, v varstvo pred naravnimi nesrečami),

- naložbe v naprave za kogeneracijo toplote in električne energije, 
- naložbe v brez emisijska in nizko emisijska vozila za prevoz blaga in potnikov, 



- naložbe v izgradnjo polnilne oziroma oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva, to je 
polnilne oziroma oskrbovalne postaje za električno energijo, zemeljski plin, vodik, biogoriva, 

- naložbe v naprave za samooskrbo ali oskrbo z obnovljivimi viri (poleg sončnih panelov tudi 
naprave za izrabo vetrne, biomasne, hidro in termalne energije), 

- naložbe v energetsko prenovo stavb.

4. člen

Davčni organ lahko glede presoje, ali se konkretno vlaganje kvalificira kot vlaganje v digitalno 
preobrazbo, za mnenje zaprosi ministrstvo, pristojno za tehnologijo ali službo vlade, pristojno za 
digitalno preobrazbo.

Davčni organ lahko glede presoje, ali se konkretno vlaganje kvalificira kot vlaganje v zeleni prehod, za 
mnenje zaprosi ministrstvo, pristojno za okolje ali infrastrukturo ali kmetijstvo.

KONČNA DOLOČBA

5. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se 
za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.

Št. 007-
Ljubljana, dne 
EVA 2022-1611-
            Mag. Andrej Šircelj

minister za finance
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