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Vsebina marčnega Svetovalca:
▶ Davčni obračun 2016

▶ Plača nerezidenta v Sloveniji
▶ Regresni zahtevek ZZZS-ja zaradi poškodbe pri
delu podjetnika ni več mogoč
▶ Dve pojasnili glede Zakona o preprečevanju
pranja denarja in financiranja terorizma
▶ Plače za zasebni sektor po kolektivnih pogodbah
▶ Prispevki za socialno varnost
▶ Povračilo stroškov
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▶ Obveznost nakazovanja plačil na transakcijske
račune – ureditev in spremembe z letom 2017

Rok za oddajo davčnega obračuna:

Jasmina
Malnar Molek,
davčna svetovalka specialistka

Rok za oddajo davčnega obračuna je predpisan z Zakonom
o davčnem postopku3. Zavezanci so dolžni predložiti davčni
obračun najpozneje v treh mesecih po zaključku poslovnega
leta za preteklo poslovno leto. Če je poslovno leto enako
koledarskemu letu, se rok za predložitev davčnega obračuna
za leto 2016 izteče 31. 3. 2017.
Doplačila/vračila obveznosti iz naslova davčnega
obračuna:

Davčni obračun 2016
Zavezanci:

Davčni obračun so dolžne pripraviti pravne osebe, ki dosegajo
dohodek po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb1 in
zasebniki (samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost), ki dosegajo dohodek
iz naslova opravljanja dejavnosti po Zakonu o dohodnini2.
Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb obračun davka
od dohodkov pravnih oseb pripravijo z vnosom postavk v
programu Silvester Pelias, zavezanci za davek od dohodka
iz dejavnosti pa si pripravi davčnega obračuna pomagajo s
programom Silvester Fineus. Pripravljene datoteke se oddajo
elektronsko preko e-davkov.

Davčni zavezanci so po oddaji davčnega obračuna za leto
2016 dolžni plačati:
1. obveznost po davčnem obračunu za leto 2016, to je razliko
med izračunanim davkom in plačano akontacijo, v roku 30
dni od predložitve davčnega obračuna in
2. poračunati akontacije davka za januar in februar 2017,
najkasneje do 10. 4. 2017.
Če je višina akontacij na podlagi davčnega obračuna za leto
2016 nižja, se bodo preplačila zapadlih in plačanih obrokov
akontacije davčnemu zavezancu vrnila v 30 dneh po predložitvi davčnega obračuna.
Davčna osnova:

Osnova za davek je dobiček, ugotovljen kot presežek davčno
priznanih prihodkov nad davčno priznanimi odhodki. Pri
določanju prihodkov in odhodkov se upoštevajo prihodki in
odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida, s prilagoditvami, kot jih zahteva zakonodaja. Najpogostejše prilagoditve
prihodkov in odhodkov najdete v nadaljevanju.
Posebna obravnava velja za normirance, zavezance, ki
ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov
in normiranih odhodkov. Normirani odhodki znašajo 80 %
obdavčljivih prihodkov.

Davčna stopnja:

stopnja obdavčitve
uveljavljanje davčnih olajšav

s. p.
po dohodninski lestvici
v % (16, 27, 41, 50)
da

Prilagoditev prihodkov:

1. Izvzem prihodkov iz naslova dividend in dohodkov
podobnih dividendam
Prejete dividende oziroma drugi deleži iz dobička in dohodki, ki so podobni dividendam, se lahko izvzamejo iz davčne
osnove prejemnika, če je izplačevalec zavezanec za davek po
ZDDPO-2, rezident druge države članice EU ali rezident
tretje države ter zavezanec za davek od dohodkov v tej drugi
državi in hkrati ni rezident države, v kateri je splošna stopnja
davka nižja od 12,5% in je ta država objavljena na seznamu
Ministrstva za finance (davčne oaze). Če zavezanec izvzame
prihodke, je dolžan povečati davčno osnovo za 5 % izvzetega
dohodka.
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2. Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev
Dobiček iz naslova odsvojitve lastniških deležev se lahko
izvzame iz davčne osnove v višini 50 % ob izpolnjevanju
pogojev, da je zavezanec udeležen v kapitalu oz. v upravljanju
najmanj v višini 8 %, za obdobje najmanj 6 mesecev in da je v
tem obdobju zaposloval najmanj eno osebo za poln delovni
čas. Če zavezanec izvzame dobičke iz naslova odsvojitve, je
dolžan povečati davčno osnovo za 5 % izvzetih dobičkov (izguba iz naslova odsvojitve lastniških deležev se pri ugotavljanju davčne osnove kot odhodek ne prizna v višini 50 %).
3. Povečanje prihodkov iz naslova transfernih cen
Pri poslovanju med povezanimi osebami rezidenti in nerezidenti se upoštevajo transferne cene, vendar prihodki najmanj
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Prilagoditev odhodkov:

Za ugotavljanje dobička se priznajo odhodki, potrebni za
pridobitev prihodkov, ki so obdavčeni po ZDoh-2 oziroma po
ZDDPO-2 in pripoznani na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi
(SRS 2016).
Odhodki, ki niso potrebni za pridobitev prihodkov, so odhodki, za katere glede na dejstva in okoliščine izhaja, da:
1. niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso
posledica opravljanja dejavnosti,
2. imajo značaj privatnosti,
3. niso skladni z običajno poslovno prakso.
Davčno nepriznani odhodki:
Davčno nepriznani odhodki so našteti v Zakonu o dohodnini
(ZDoh-2) in Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb
(ZDDPO-2). Samostojni podjetniki so dolžni spoštovati določbe obeh zakonov, gospodarske družbe pa za ugotavljanje
dobička spoštujejo le določbe ZDDPO-2.
Po ZDoh-2 se kot odhodek ne priznajo:
1. davki, ki jih je plačal zavezanec kot fizična oseba in niso povezani z opravljanjem dejavnosti (npr. davek od premoženja,
davek na dediščine in darila);
2. dohodnina po tem zakonu;
3. davek na dodano vrednost, ki ga je zavezanec uveljavil kot
odbitek davka v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano
vrednost;
4. samoprispevek, uveden v skladu s predpisi o samoprispevku.
Po ZDDPO-2 se za davčno nepriznane odhodke štejejo:
1. dohodki, ki so podobni dividendam, vključno s prikritim
izplačilom dobička;
2. odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let;
3. stroški, ki se nanašajo na privatno življenje, primeroma za
zabavo, oddih, šport in rekreacijo, vključno s pripadajočim
davkom na dodano vrednost;
4. stroški prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev;
5. kazni, ki jih izreče pristojni organ;
6. davki, ki jih je plačal družbenik kot fizična oseba;
7. davek na dodano vrednost, ki ga je zavezanec ni uveljavil
kot odbitek, čeprav je imel to pravico;
8. obresti:
a. od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev;
b. od posojil, prejetih od oseb, ki imajo sedež ali prebivališče v
davčnih oazah;
9. donacije;
10. podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi.
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Davčno nepriznani odhodki so tudi ugodnosti, ki jih delodajalec nudi zaposlenim, če te niso obdavčene kot boniteta po
ZDoh-2. Za boniteto se primeroma ne štejejo:
1. ugodnosti manjših vrednosti, ki jih delodajalec zagotavlja
vsem delojemalcem pod enakimi pogoji, kot je zlasti regresirana prehrana med delom, uporaba prostorov za oddih in
rekreacijo, pogostitve ob praznovanjih, ipd.;
2. premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
in druge zavarovalne premije;
3. uporaba parkirnega prostora;
4. uporaba računalniške in telekomunikacijske opreme.
Delno priznani odhodki:
1. Stroški reprezentance in stroški nadzornega sveta oziroma
drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora, so priznani
v višini 50 %.
2. Obresti od presežka posojil, prejetih od delničarja oz.
družbenika, če ima kadarkoli v davčnem obdobju neposredno
ali posredno v lasti najmanj 25 % delnic ali deležev, so davčno
priznan odhodek, če posojila ne presegajo štirikratnik zneska
deleža v kapitalu zavezanca.
3. Pri poslovanju med povezanimi osebami rezidenti in nerezidenti se upoštevajo transferne cene, vendar odhodki največ
do višine, ki je ugotovljena z upoštevanjem primerljivih tržnih
cen med nepovezanimi osebami. Odhodki iz naslova obresti
na posojila med povezanimi osebami se priznajo največ do
višine priznane obrestne mere.
Odhodki, ki niso davčno priznani ob oblikovanju, se pa
priznajo ob porabi oz. odpravi:
1. Rezervacije, oblikovane skladno s SRS, so davčno priznan
odhodek, razen rezervacij za dana jamstva ob prodaji proizvodov ali opravljeni storitvi, za reorganizacijo, pokojnine,
jubilejne nagrade in odpravnine pred upokojitvijo, ki se priznajo v višini 50 % oblikovanih rezervacij. Ob porabi oziroma
odpravi rezervacij iz davčnega obračuna izvzamemo prihodke
oz. odhodke, ki nam ob oblikovanju niso bili davčno priznani.
2. Odhodki iz naslova prevrednotenja (oslabitev) poslovnih
terjatev se priznajo v obračunanih zneskih, vendar znesek teh
odhodkov ne sme presegati nižjega od naslednjih zneskov:
• zneska, ki je enak aritmetični sredini v preteklih treh letih
dejansko odpisanih terjatev po pogojih davčno priznanega
odpisa ali
• zneska, ki predstavlja 1 % obdavčljivih prihodkov.
Davčno nepriznane oslabitve ob oblikovanju se priznajo ob
odpisu celote ali dela terjatev, če se odpis opravi po pogojih
davčno priznanega odpisa.
3. Odhodki iz naslova slabitev finančnih naložb in finančnih instrumentov, razen oslabitev naložb in finančnih instrumentov,
ki so izmerjeni po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, se
ne priznajo kot odhodek ob oblikovanju, temveč se priznajo
zavezancem ob odtujitvi, zamenjavi ali drugačni poravnavi oz.
ob odpravi finančne naložbe oz. finančnega instrumenta.
4. Amortizacija se kot odhodek prizna v obračunanem znesku
z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja
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do višine, ugotovljene z upoštevanjem primerljivih tržnih
cen med nepovezanimi osebami. Pri ugotavljanju prihodkov
od obresti na posojila med povezanimi osebami se prihodki
upoštevajo najmanj do višine priznane obrestne mere.

ter najvišjih davčno priznanih amortizacijskih stopenj iz 33.
člena ZDDPO-2. Amortizacija, obračunana za poslovne
namene, ki presega davčno priznano amortizacijo, se prizna
kot odhodek v kasnejših davčnih obdobjih.
Povezane osebe:

Za povezani osebi se štejeta osebi (rezident/nerezident,
rezident/rezident), ki sta povezani v kapitalu (neposredna ali
posredna udeležba najmanj v višini 25 % vrednosti delnic ali
deležev), upravljanju ali nadzoru oziroma na podlagi pogodbe
na način, ki se razlikuje od razmerij z nepovezanimi osebami.
Če se osebi štejeta za povezani in med seboj poslujeta, sta za
davčne namene dolžni dokazovati višino primerljive tržne
cene ter v davčnem obračunu povečati davčno osnovo za razliko med pogodbeno in primerljivo tržno ceno. Dokazovanje
pri poslovanju med rezidentoma ni potrebno, v kolikor:
- sta oba v istem davčnem položaju (izkazujeta pozitivno davčno osnovo oz. nepokrito davčno izgubo iz preteklih obdobij);
- eden od rezidentov ne plačuje davka po stopnji 0 % oz. po
posebni ali nižji stopnji oz. ni oproščen plačila davka.
Oprostitev dokazovanja ne velja za povezani osebi s. p. in
d. o. o.
Davčna izguba:

Ugotovljena negativna razlika med davčno priznanimi
prihodki in davčno priznanimi odhodki je davčna izguba.
Pokrivati jo je možno neomejeno dolgo, pri čemer lahko
zavezanec v tekočem davčnem obračunu zmanjšuje davčno
osnovo iz naslova preteklih davčnih izgub le do višine 50 %
davčne osnove tekočega obdobja. Ob izkazani davčni izgubi
v tekočem davčnem obračunu oziroma nepokriti davčni
izgubi iz preteklih let se zahteva izpolnitev priloge davčnega
obračuna.
Davčne olajšave:

Zavezanci lahko uveljavljajo davčne olajšave največ do višine
davčne osnove.
1. Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj
Olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj lahko uveljavljajo
zavezanci, ki vlagajo v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti oz. v nakup raziskovalno-razvojnih storitev. Zahteva
se skrbno vodenje dokumentacije za posamezen projekt
(poslovni načrt).
Višina olajšave: 100 % vlaganj.
Prenos: 5 let.
Izključuje se: z olajšavo za investiranje
Priporočilo: skrben pregled priročnika Frascati.
2. Olajšava za investiranje v opremo in neopredmetena
sredstva
Davčno osnovo lahko znižamo za vlaganja v opremo in neopredmetena sredstva, razen investicij v:
- pohištvo in pisarniško opremo;
- motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali elekmarec 2017

trični pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon in avtobusov in tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza EURO VI;
- dobro ime;
- stvarne pravice na nepremičninah in podobne pravice.
Višina olajšave: 40 % investiranega zneska.
Prenos: 5 let.
Vračanje olajšave: odtujitev sredstva prej kot v 3 letih po letu
vlaganj.
3. Olajšava za zaposlovanje
Olajšava za novo zaposlitev za nedoločen čas, osebe mlajše
od 26 let ali starejše od 55 let, ki je bila vsaj šest mesecev pred
zaposlitvijo prijavljena kot brezposelna oseba pri Zavodu RS
za zaposlovanje in v zadnjih 24 mesecih ni bila zaposlena pri
zavezancu ali njegovi povezani osebi.
Višina olajšave: 45 % plače za prvih 24 mesecev zaposlitve
Prenos: /
Pogoj: povečanje skupnega števila zaposlenih
Izključuje se: z olajšavo za zaposlovanje invalidov in regijsko
olajšavo za zaposlovanje
4. Olajšava za zaposlovanje invalidov
Zavezanec, ki zaposluje invalida po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, lahko uveljavlja
znižanje davčne osnove.
Višina olajšave:
- 50 % plače invalida
- 70 % plače invalida s 100% telesno okvaro in gluho osebo
- 70 % plače za invalide nad predpisano kvoto (invalidnost ne
sme biti posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri
istem delodajalcu)
Prenos: /
Olajšava za invalida in olajšava za invalide nad predpisano
kvoto se izključujeta.
5. Olajšava za zavezanca invalida
Zavezanec, ki je invalid po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, lahko uveljavlja znižanje
davčne osnove.
Višina olajšave za vsak mesec opravljanja dejavnosti:
- 30 % povprečne mesečne plače v RS oziroma
- 60 % povprečne mesečne plače v RS za invalida s 100%
telesno okvaro in gluho osebo.
Pogoj: zavezanec ne zaposluje delavcev.
6. Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem
izobraževanju
Olajšavo lahko koristi zavezanec, ki sprejme vajenca, dijaka
ali študenta po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v
strokovnem izobraževanju.
Višina olajšave: v višini plačila tej osebi, vendar največ v višini
20% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak
mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju.
Prenos: /
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8. Olajšava za donacije
Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove za znesek
izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske,
socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, ekološke, športne, religiozne namene in
druge splošno koristne namene v višini 0,3 % obdavčenega
prihodka v davčnem letu.
Prenos: /
Dodatno olajšavo v višini 0,2 % obdavčenega prihodka v
davčnem letu je možno uveljaviti za izplačila za kulturne
namene in izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v
javnem interesu za te namene.
Prenos: 3 leta
V letu 2016 je mogoče še zadnjič koristiti tudi olajšavo za
izplačila v denarju in naravi političnim strankam, vendar
največ do zneska, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači
na zaposlenega pri zavezancu.
9. Regionalne olajšave
Zavezanci iz Pomurske regije in iz območij z visoko brezposelnostjo (Pokolpje, Maribor z okolico, Hrastnik, Radeče in
Trbovlje), ki imajo sedež in dejansko izvajajo dejavnost na
teh območjih, lahko, ob izpolnjevanju pogojev in kriterijev
iz Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
in Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter
načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje, v
davčnem obračunu znižajo davčno osnovo za:
- investiranje v nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva v višini 70% investiranega zneska in
- zaposlovanje v višini 70 % stroškov prikrajšanega delavca za
prvih 12 mesecev zaposlitve
Pogoj:
- olajšava za zaposlovanje - povečanje neto števila zaposlenih;
- olajšava za investiranje – prispevek lastnih sredstev najmanj
v višini 25 % investicije.
Omejitev višine državne pomoči:
- za zaposlovanje največ do 50 % stroškov plače posameznega
delavca
- za investiranje največ do 30 % vrednosti investicije (za srednja podjetja 40 %, za mala podjetja 50 %).
Izključuje se: z olajšavo za zaposlovanje in olajšavo za investiranje
37

1

ZDDPO-2 (objava v Ur. listu RS št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08,
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)
2
ZDoh-2 (objava v Ur. listu RS št. 117/06, 90/07, 10/08, 78/08, 92/08,
125/08, 20/09, 10/10, 13/10, 43/10, 106/10, 9/11 - ZUKD-1, 9/12 - odl. US,
24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 - odl. US, 96/13, 17/14
- ZUOPŽ, 29/14 - odl. US, 50/14, 85/14 - ZUJF-B, 23/15, 55/15, 102/15 ZUJF-E, 63/16)
3
ZDavP-2 (objava v Ur. listu RS št. 117/06, 24/08 - ZDDKIS, 125/08, 85/09,
110/09, 1/10, 43/10, 97/10, 24/12 - ZDDPO-2G, 24/12 - ZDoh-2I, 32/12,
94/12, 101/13 - ZDavNepr, 111/13, 22/14 - odl. US, 25/14 - ZFU, 40/14
- ZIN-B, 90/14, 95/14 - ZUJF-C, 23/15 - ZDoh-2O, 23/15 - ZDDPO-2L,
91/15, 63/16)

Tadeja Bučar,
davčna svetovalka specialistka

Obveznost nakazovanja plačil
na transakcijske račune –
ureditev in spremembe z
letom 2017

Obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske
račune izhaja iz 36. člena Zakona o davčnem postopku (v
nadaljevanju ZDavP-2) v skladu s katerim morajo pravne in
druge osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, upravni in
drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti
in nosilci javnih pooblastil plačila za dobavljeno blago in
opravljene storitve ter druga plačila prejemnikom nakazovati na njihove transakcijske račune, odprte pri ponudnikih plačilnih storitev razen, če gre za plačila v manjših
zneskih ali če je drugače zagotovljena evidenca o teh
plačilih. Primere, v katerih zgoraj navedenih plačil ni treba
nakazovati na transakcijske račune, natančneje določa tretji
A. del Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (v
nadaljevanju Pravilnik).
Nakazovanje na transakcijske račune drugih poslovnih subjektov

Pri nakazovanju na transakcijske račune drugih poslovnih
subjektov z letom 2017 ni sprememb.
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7. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Delodajalec, ki v skladu s pogoji iz zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju po pokojninskem načrtu kolektivnega
zavarovanja delno ali v celoti plačuje premije v korist delojemalcev zavarovancev izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem
v RS ali državi članici EU, lahko koristi olajšavo za PDPZ.
Višina olajšave: 24 % obveznih prispevkov za PIZ in ne več
kot 2.819,09 EUR.
Prenos: /
Velja tudi za s. p., ki je priključen k načrtu.

Skladno s pravili, ki se nanašajo na nakazovanje na transakcijski račun pravnim osebam in fizičnim osebam, ki
opravljajo dejavnost, glede na vsebino 23.a člena Pravilnika
v primeru, ko je izplačevalec dohodka fizična oseba, ki
opravlja dejavnost ali pravna oseba, plačila za dobavljeno
blago in opravljene storitve ni dolžna nakazati na transakcijski
račun pravne osebe ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost, če
posamično plačilo ne presega 420 EUR.
Nakazovanje dohodkov iz delovnega razmerja na
transakcijski račun fizične osebe

Spremembo z letom 2017 je prinesel 23.a člen Pravilnika,
ki nalaga subjektom iz prvega odstavka 36. člena ZDavP-2,
kamor sodijo tudi pravne in druge osebe, samostojni
podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno
opravljajo dejavnost, obveznost, da fizičnim osebam obvezno nakazujejo na transakcijski račun vse dohodke, razen
naslednjih:
1. dohodkov iz delovnega razmerja iz 8. točke drugega
odstavka 37. člena Zakona o dohodnini (v nadaljevanju
ZDoh-2) – pokojnine, nadomestila in drugi dohodki iz naslova
(obveznega, obveznega dodatnega in prostovoljnega dodatnega)
pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
2. dohodkov, ki so v skladu z 20. do 32. členom ZDoh-2
izvzeti iz obdavčitve z dohodnino, razen 1. točke 32. člena
ZDoh-2, če posamično plačilo po tej točki presega 420
EUR – če torej izplačilo presega 420 EUR, ga je potrebno izvesti
na transakcijski račun fizične osebe (Med tovrstna sodijo: na
primer kupnine pri nakupu rabljenih avtomobilov ali lomljenega zlata – kadar je kupec poslovni subjekt, ki bo kupil rabljen
avtomobil ali lomljeno zlato od fizične osebe v vrednosti do 420
EUR, bo znesek lahko izplačal v gotovini, če bo znesek kupnine
višji od 420 EUR, pa je obvezno nakazilo na transakcijski račun
prodajalca – fizične osebe);
3. dividend in obresti, ki ne presegajo 50 EUR;
4. dividend, obresti in drugih plači v zvezi s premoženjem,
za katerega se opravljajo skrbniške storitve oziroma storitve
gospodarjenja, če se izplačujejo na račune skrbniških storitev
oziroma storitev gospodarjenja;
5. prejemkov iz 2., 3. in 4. točke 107. člena ZDoh-2 – prejemki
namenjeni pokrivanju stroškov fizične osebe, ki bi jih imela v
povezavi s članstvom v volilnih odborih / EU-projektih / posvetih
z mednarodno udeležbo;
6. prejemkov iz četrtega odstavka 108. člena ZDoh-2 –
prejemki namenjeni pokritju dokumentiranih stroškov prevoza,
nočitve in dnevnice, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi,
ki jo napoti ali pozove državni ali drug organ zaradi izvajanja
dejavnosti tega organa / prostovoljno oziroma na podlagi vabila
ali poziva sodeluje v prostovoljnih in splošnokoristnih ter nepridobitnih dejavnostih / sodeluje v društvih zaradi uresničevanja
nepridobitnih dejavnosti društev – povračilo stroškov pod pogoji
in do višin, ki so določeni za povračila stroškov v predpisu vlade;
7. prejemkov od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov in
odpadkov, ki jih lahko prodajajo fizične osebe, ter izdelkov
domače in umetnostne obrti, ki ne presegajo 125 EUR;
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8. sredstev, v primeru prenosa sredstev vlagatelja iz enega
vzajemnega sklada v drug vzajemni sklad iste družbe za
upravljanje, če družba za upravljanje zagotovi ustrezen način
sledljivosti prehodov med vzajemnimi skladi;
9. sredstev, v primeru neplačila z zastavno pravico zavarovane
terjatve iz naslova investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
10. drugih dohodkov, če se prejemnik dohodka v primeru
naravne in druge nesreče, kot je opredeljena po zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, odpove dohodku
za namene pomoči v teh nesrečah, pod pogojem, da so od dohodka odvedeni vsi davki v skladu z zakonom o obdavčenju in
zakonom, ki ureja davčni postopek, in je dohodek nakazan na
transakcijski račun organizacije, ki ima v skladu z zakonom, ki
ureja humanitarne organizacije, status humanitarne organizacije, ali transakcijski račun samoupravne lokalne skupnosti;
11. dobitkov od iger na srečo, ki se v skladu z 19. členom
ZDoh-2 ne štejejo za dohodke po ZDoh-2.

Zdenka Bedekovič,
specialistka za poslovanje v tujini,
plače in knjigovodstvo

Plača nerezidenta v Sloveniji
Obrtnik sprašuje: Nekdanji delavec je bil nerezident. Ta
ni izpolnjeval pogojev za pridobitev statusa rezidenta,
njegova plača pa je bila minimalna. Pri obračunu plače
mu nismo upoštevati splošne olajšave, zato je bila njegova
plača nekoliko nižja, kot naj bi sicer bila minimalna (neto)
plača. Sedaj nas toži, ker mu podjetje ni izplačevalo niti minimalne (neto) plače. Kako je zakonsko urejeno konkretno
to področje?
Na podlagi Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10
in 92/2015) je delavec upravičen do plačila za opravljeno delo
najmanj v višini minimalne plače, kadar v Republiki Sloveniji
dela poln delovni čas. Torej Zakon o minimalni plači določa
pravico do minimalne plače in njeno višino v bruto znesku.
Kadar delavec dela krajši delovni čas od polnega, delavcu
pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače. V minimalno
plačo sodijo vsi elementi plače, kot jih navaja Zakon o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 s spremembami).
Dopolnitev Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št.
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Želite svoje podjetje prenesti
na naslednike?
Svetovalni center OZS vam v sodelovanju z zunanjimi
izvajalci ponuja pravno in davčno svetovanje ter sestavo vseh potrebnih listin pri prenosu podjetniškega
premoženja ali podjetja samega, v družinskih okvirih
ali med poslovnimi partnerji (preoblikovanja, prodaje,
delitve, prenosi vseh vrst itd.).
Člani OZS imajo članski popust, uvodni sestanek pa je
za člane OZS brezplačen.
Za podrobnejše informacije nam pišite na
svetovanje@ozs.si ali pokličite na 01 5830 553.
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Dušan Bavec,
specialist za delovno pravo
in pravo socialne varnosti

Regresni zahtevek ZZZS-ja
zaradi poškodbe pri delu
podjetnika ni več mogoč
Problematika regresnih zahtevkov Zavoda za zdravstveno
zavarovanje in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do delodajalcev za škodo, nastalo zaradi nesreče pri delu,
predstavlja dolgoletne travme predvsem malega gospodarstva, zato OZS še posebej zadnja leta išče ustrezne sistemske
rešitve, ki bi vsaj deloma olajšale položaj delodajalcev v
tovrstnih postopkih.
Konec lanskega leta je Vrhovno sodišče Republike Slovenije
izdalo sodbo, ki bo sicer ne številnim podjetnikom, nekaterim
pa vendarle, omogočilo mirnejši spanec, saj ZZZS ne more
zoper njih uveljaviti regresnega zahtevka, če je bil poškodovani podjetnik sam.
Iz sodbe in sklepa VSL I Cpg 905/2014, ki sta dostopna na
spletnih straneh Vrhovnega sodišča, izhaja takšno jedro:
»Za odločitev v obravnavani zadevi ni pomembno to, ali je
mogoče, upoštevaje predpise, ki ji nalagajo dolžnosti v zvezi z
varstvom pri delu, samozaposleno osebo šteti za „delodajalca“.
Ker gre pri razlagi 87. člena ZZVZZ za položaj samozaposlene
osebe v razmerju do Zavoda, je bistveno to, da je bil tretji toženec
kot samozaposlena oseba hkrati tudi zavarovanec in oškodovanec. Namen predpisov o zdravstvenem varstvu in zavarovanju
je v varstvu položaja oškodovanca (zavarovanca). V nasprotju
s tem namenom bi bila ureditev, po kateri bi mu Zavod najprej
zagotovil sredstva za njegovo zdravstveno oskrbo (stroške za
zdravstvene in druge storitve ter zneske denarnih nadomestil in
drugih dajatev, ki jih plačuje Zavod – 91. člen ZZVZZ), nato pa
od njega terjal njihovo povračilo. Takšna interpretacija 87. člena
ZZVZZ, ki bi Zavodu omogočala povrnitev škode od oškodovanca, bi imela za oškodovanca kaznovalni učinek. Zato ZZVZZ
Zavodu v razmerju do oškodovanca (zavarovanca) načeloma ne
daje regresnega zahtevka, četudi je odgovoren za nastalo škodo.
Regresni zahtevek mu daje le v razmerju do delodajalca (ki v
klasičnem delovnem razmerju – za razliko od samozaposlene
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92/2015) je iz minimalne plače izvzel še tri dodatke za delo v
posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega
časa. To so dodatek za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo
ter dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.
Omenjena sprememba je začela veljati 1. januarja 2016. Pri
tem je treba opozoriti, da v minimalno plačo ni možno vštevati
povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu.
Torej nerezidenti so zavezani za plačilo dohodnine le od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji, in sicer:
– kadar se izvaja zaposlitev ali se opravljajo storitve v Sloveniji,
– kadar dohodke izplačuje slovenski rezident (slovenska pravna
oseba ali zasebnik) ali poslovna enota nerezidenta (poslovna
enota tuje pravne osebe v Sloveniji),
– kadar nerezident opravlja dejavnost v ali prek poslovne enote
ali stalne baze v Sloveniji,
– dohodki od vrednostnih papirjev in lastniških deležev, katerih
izdajatelj je Republika Slovenija, Banka Slovenije, samoupravne
lokalne skupnosti oziroma gospodarske družbe, zadruge idr.,
ki so ustanovljene v Sloveniji, vključno z dobičkom iz kapitala,
doseženim z njihovo odsvojitvijo.
Skladno z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/2006
s spremembami) in 111. členom, ki določa pogoj obračuna
splošne olajšave, je zakonsko določeno naslednje:
»Vsakemu rezidentu se prizna zmanjšanje letne davčne
osnove v višini 3302,70 evra letno, pod pogojem, da drug
rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.«
Podrobnejša pojasnila glede obračuna plače za nerezidente je
Finančna uprava Republike Slovenije objavila na svojih spletnih straneh v svojih brošurah, ki jih prilagamo v pomoč:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_
dajatve/Podrocja/Mednarodno_obdavcenje/Opis/DAVCNE_OBVEZNOSTI_NEREZIDENTOV_V_SLOVENIJI.
pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_
dajatve/Podrocja/Mednarodno_obdavcenje/Opis/Podrobnejsi_opis_2_izdaja_Brosura_Mednarodna_obdavcitev.pdf

osebe – ne bo mogel nastopati v vlogi oškodovanca), pa še to le
v delu, v katerem je kot organizator delovnega procesa za škodo
tudi dejansko odgovoren. Vrhovno sodišče je namreč že zavzelo
stališče, da je v primeru soodgovornosti oškodovanca (njegovega
delavca) za nastanek škode regresni zahtevek Zavoda omejen na
del, za katerega odgovarja delodajalec«.
Glede slednjega stališča o soodgovornosti delavca, ki za
delodajalce vsekakor tudi predstavlja pomemben pozitivni
premik sodne prakse, sem pisal v članku, ki je bil objavljen
v reviji Obrtnik podjetnik aprila 2015, uporabniki spleta pa
si tozadevni Sklep Vrhovnega sodišča RS lahko najdete pod
opravilno številko III Ips 1/2014 z dne 25. 2. 2014.

Sabina Rupert,
svetovalka – specialistka za
gospodarsko in civilno pravo

Dve pojasnili glede Zakona o
preprečevanju pranja denarja
in financiranja terorizma
Prejeli smo dve vprašanji računovodskega servisa, ki se nanašata na Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma – ZPPDFT-1 (Uradni list RS, št. 68/2016):
1. Ali Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma velja tudi za podjetja, ki nudijo računovodske storitve? Predvsem, ker so v 4. členu navedeni
zavezanci, med katerimi so pod točko K in L navedene
računovodske storitve in storitve davčnega svetovanja.
Odgovor je: DA.
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
je nedvoumen v 4. členu, ko določa, da ukrepe za odkrivanje in
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, določene
v tem zakonu, pred oziroma pri sprejemanju, izročitvi, zamenjavi,
hrambi, razpolaganju oziroma drugem ravnanju z denarjem ali drugim premoženjem in pri sklepanju poslovnih razmerij izvajajo tudi
pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo:
– računovodske storitve ali
– storitve davčnega svetovanja.
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Torej, če subjekt opravlja dejavnost računovodske storitve, ga omenjeni zakon zavezuje. To pomeni, da mora
takšen subjekt imeti med drugim izdelano oceno tveganja
za pranje denarja in financiranja terorizma iz 13. člena
zakona ter izpolnjevati vrsto drugih obveznosti iz zakona.
2. Ali je banka upravičena zahtevati od zastopnika pravne
osebe komitenta banke, da podpiše izjavo o tem, ali je
politično izpostavljena oseba?
V primeru pridobivanja izjave o posameznikovi morebitni politični izpostavljenosti banka ravna v skladu z
zahtevo ZPPDFT-1, zato banka lahko od strank zahteva
takšno izjavo.
V skladu z vsem navedenim banka torej zaradi določil
ZPPDF-1 lahko in celo mora ugotavljati, ali je stranka oziroma njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec politično izpostavljena oseba oziroma ali je le-ta ožji družinski član politično
izpostavljene osebe. Ker banka ne more vnaprej vedeti, ali
je njihova stranka politično izpostavljena oseba ali njen družinski član, mora sama vzpostaviti mehanizem in postopek
pridobivanja tega podatka. Seveda pa zaradi načela sorazmernosti iz 3. člena ZVOP-1 banka lahko svoje stranke vpraša
zgolj po podatkih, ki jih zahteva ZPPDFT-1, ne more pa jim
zastavljati na primer vprašanj, ali pripada kateri od političnih
strank in kateri ter podobno, saj gre v primerih opredeljevanja
političnega prepričanja za občutljiv osebni podatek.
Podrobno je to urejeno v 61. členu ZPPDFT-1, ki v prvih
dveh odstavkih določa, da mora v skladu z 61. členom tega
zakona zavezanec vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja s
tveganji, ki vključuje tudi postopek, s katerim ugotavlja, ali
je stranka oziroma njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec
politično izpostavljena oseba. Ta postopek, ki temelji na oceni
tveganja iz 13. člena tega zakona, določi v svojem notranjem
aktu ob upoštevanju smernic pristojnega nadzornega organa
iz 139. člena tega zakona. Politična izpostavljenost se ugotavlja tudi za dejanske lastnike stranke.
Politično izpostavljena oseba iz prejšnjega odstavka je vsaka
fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem
javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci (2. odstavek).
Glede na 4. odstavek istega zakona pa mora tudi računovodski servis ugotoviti, ali je njegova stranka dejanski
lastnik politične stranke, njen zakoniti zastopnik, ožji družinski član ali ožji sodelavec politično izpostavljen. Kako to
ugotavlja, mora urediti v svojem notranjem aktu, ki mora
temeljiti na oceni tveganja. Včasih bo de facto zadostovala
že izjava (če je tako določeno v internem aktu), v določenih
primerih pa še kaj več.
Koristna mnenja in usmeritve Urada za preprečevanje pranja
denarja povezana s to tematiko so objavljena na spletni strani
http://www.uppd.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/5/88, kjer je mogoče najti tudi pojasnilo, kdo se šteje za
politično izpostavljeno osebo. Biti samo član stranke namreč
še ne pomeni, da si politično izpostavljen. Če pa si njen predsednik ali član izvršnega odbora, pa si že.
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Drugačen ni napačen
Zaradi izjemnega navdušenja smo v program izobraževanj
ponovno uvrstili seminar z Neno Dautanac Razumete ljudi,
drugačne od vas? Drugačen ni napačen.
Ljudje izgubijo veliko služb, zamudijo veliko priložnosti
za napredovanje, zgrešijo nešteto prodaj, razpade veliko
zakonov in vse to največkrat zaradi nerazumevanja
človeške narave ter neprimernega komuniciranja in
obnašanja.
Seminar Drugačen ni napačen vam lahko prihrani veliko
zamer, konfliktov, nerazumevanja, težkih trenutkov (tudi
denarja) na vseh življenjskih področjih in vam lahko
dobesedno spremeni življenje oziroma vaše odnose in
posle z drugimi na boljše.
Predavateljica Nena Dautanac je motivacijska govornica
in predavateljica, ki govori iz izkušenj in svoja
predavanja podkrepi s primeri iz prakse ter s strokovnimi
ugotovitvami. Njeno temeljno poslanstvo sta razvijanje
celostne posameznikove osebnosti in njegovih potencialov.
Kako se torej razumeti z ljudmi, ki so drugačni, se boste
naučili na seminarju 16. marca v prostorih OZS.

Drugi izobraževalni dogodki:
➜ 14. marec – Praktična delavnica: Znate načrtovati

➜

➜

➜

➜

➜

Vas je strah davčnega inšpektorja?
Če bi radi izvedeli, katera so osnovna pravila postopkov
davčnega nadzora in kako v primeru obiska davčnega
inšpektorja zavarovati pravice, ki vam po zakonu
pripadajo, se nam pridružite na seminarju Ko vas obišče
davčni inšpektor?!
Finančna inšpektorica Saša Gornik, ki ima več kot 20
let izkušenj s področja davčne inšpekcije, bo predstavila
pooblastila inšpektorjev, ki jih uporabljajo pri vodenju
postopkov, skozi opise poteka postopkov, pa tudi pravice
in obveznosti zavezancev. Govor bo med drugim tudi o:
– načelih davčnega postopka in izdanih aktih v inšpekciji
(zapisniki, odločbe, sklepi …),
– aktualni inšpekcijski praksi po ciljno usmerjenih
nadzorih na področju davka na dodano vrednost, davka
od dohodkov iz dejavnosti, prispevkov za socialno varnost,
davčnih blagajnah, dela in zaposlovanja na črno,
– najpogosteje ugotovljenih nepravilnostih ter kdaj in kako
jih zavezanec lahko sam odpravi.
Pridružite se nam na seminarju, ki bo 23. marca v prostorih
OZS.

Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna
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➜

in izdelati uspešen strateški projekt? z mag. Matijo
Vojskom, strokovnjakom s področja upravljanja
projektov.
6. april – Strokovni seminar: Odpoved pogodbe o
zaposlitvi in drugi načini prenehanja delovnega
razmerja s Stašo Pirkmaier in Dušanom Bavcem,
svetovalcema v Svetovalnem centru OZS.
11. april – Imate svoje premoženje pravilno zavarovano?
z Jurijem Mravljo, strokovnjakom z dolgoletnimi
izkušnjami s področja zavarovalništva.
12. april – Delavnica: Postanite magnet za stranke z
Brankom Žuncem, enim najbolj priznanih poslovnih
trenerjev oziroma coachev in svetovalcev doma in v
tujini.
13. april – Delovno pravo za računovodje z mag. Nino
Scortegagna Kavčnik, vodjo Službe za pravne, kadrovske
in splošne zadeve pri OZS, in Jasmino Malnar Molek,
svetovalko v Svetovalnem centru OZS.
18. april – Delavnica: Ali ima vaša zunanja podoba moč?
z Leo Pisani, svetovalko za kulturo oblačenja, Image
Consulting.
21. april – Delavnica: Facebook oglaševanje z mag.
Radošem Skrtom, enim vodilnih strokovnjakov za
optimizacijo spletnih strani (SEO) in iskalni marketing v
Sloveniji.
Vse podrobnejše programe seminarjev najdete na
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx.
Za dodatne informacije vam je na voljo Jana Golić
(jana.golic@ozs.si, 01 58 30 553).

vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si

marec 2017

www.ozs.si • svetovanje@ozs.si

Ne spreglejte izobraževanj
v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije

Plače za zasebni sektor po kolektivnih pogodbah
širše ravni za MAREC 2017 Opomba: naslovi kolektivnih pogodb so zapisani s ključnimi besedami
1. IZHODIŠČNE PLAČE Vir: Uradni listi, KP po dejavnostih
Bruto v €

TR

I.

II.

III.

IV.

V.

VI/1

VI/2

VII/1

VII/2

VIII.

IX.

grafična

420,85

462,94

513,44

576,56

656,53

753,32

-

854,33

-

1.182,59

1.426,68

knjigotrška

405,37

466,18

526,99

587,79

689,31

891,82

-

1.053,98

-

1.337,73

1.540,42

založniška

436,45

501,92

567,39

632,86

741,97

960,20

-

1.134,78

-

1.440,29

1.658,51

časopisna,
inf.-revijalna

451,99

519,79

587,58

655,38

768,38

994,37

-

1.175,17

-

1.491,55

1.717,55

železnice

329,59

362,55

405,40

451,54

510,86

609,74

-

692,14

-

823,98

988,77

komunala

469,62

511,64

566,25

662,89

721,70

956,96

1.057,79 1.183,83 1.309,87 1.519,94

1.814,02

Uradni list RS
51/98, 64/01, R: 24/04,
103/04, 79/05, 95/06,
10/07, 93/07, 35/08, 97/08

43/00, 77/00,
24/01, 46/01, 78/01
R: 33/04, 117/04, 79/05, 95/06,
118/06, 10/07, 93/07, 35/08,  
97/08, 8/10, 55/11, 17/12, 63/13, 83/16
95/07
43/15, 86/16  

   

nepremičnine - 1

397,63

432,17

477,06

556,50

604,85

798,25

-

984,75

-

1.261,06

1.502,81

nepremičnine - 2

423,52

460,65

508,91

594,30

646,28

854,19

-

1.054,66

-

1.351,67

1.611,56

nepremičnine - 3

449,43

489,15

540,78

632,13

687,74

910,15

-

1.124,64

-

1.442,38 1.720,40

9/98, 35/00, R: 78/03,
117/04, 87/05, 67/16

2. NAJNIŽJE
                  OSNOVNE PLAČE
Bruto v €

TR

I.

II.

III.

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2.

VII/1

VII/2

VII/3

VIII.

IX.
-

Uradni list RS

kmetijstvo
na uro

462,84 506,34 562,02
2,66
2,91
3,23

619,44
3,56

-

694,26
3,99

-

817,80
4,70

-

922.20
5,30

-

-

1.087,50
6,25

gozdarstvo (A)
na uro

690,78 709,92 727,32
3,97
4,08
4,18

772,56
4,44

-

870,00
5,00

-

1.024,86
5,89

-

1.153,62
6,63

-

-

1.365,90 1.628,64 16/05, podpis,  9.9.05 (ni v Ur.l.RS),
7,85
9,36
37/06, 19/08, 99/08, 30/09,  

gozdarstvo (B)
na uro

690,78
3,97

802,14 908,28 969,18
4,61
5,22
5,57

-

1.019,64
5,86

-

1.066,62
6,13

-

1.311,96
7,54

-

-

1.555,56 1.854,84
8,94
10,66

premogovništvo

433,65

533,35 574,70

635,85

-

701,50

-

834,56

-

1.027,71

-

-

1.354,27 1.596,40

tekstil

433,26

462,84 504,60

553,32

-

614,22

-

725,58

-

817,80

-

-

-

-

lesarstvo

428,78

468,11

515,83

568,40

-

635,29

-

746,38

-

840,72

-

-

-

-

kemična – 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kemična – 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37/07, R: 38/07, 95/07,
R: 89/08, 104/09

-

-

-

-

-

-

-

RV: 73/10, 109/10, 107/11, 25/13, 55/13

36/11, 107/11, 109/12, 67/16

46/10, 12/13, 25/14, 44/15

kemična – 3

-

-

-

-

-

-

-

papirno in papirnopredel. dejavnost

443,50 503,323 563,29

623,16

-

728,31

-

942,48 1,113,85 1,413,74

-

-

1.627,94

nekov. rudnine

516,78

574,20 636,84

713,40

-

803,88

-

903,06 977,88 1.097,94

-

-

1388,52

kovins. ind.
na uro

511,56
2,94

558,54 617,70
3,21
3,55

704,70
4,05

-

769,08
4,42

-

897,84
5,16

-

1.049,22
6,03

-

-

1.198,86 1.416,36
6,89
8,14

elektroind.

553,74

566,16 621,18

699,27

-

761,39

-

887,40

-

1.031,16

-

-

1.178,47

1.386,12

4,02

-

4,38

-

5,10

-

5,93

-

-

6,77

7,97

715,14

-

779,52

-

908,28

-

1.063,14

-

-

4,11

-

4,48

-

5,22

-

6,11

-

-

na uro*
kov. mat., liv.
na uro

3,18
513,30
2,95

3,25

3,57

567,24 624,66
3,26

3,59
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18/14, 24/14, 25/14
132/06, P: 28/07, R: 66/07, 32/08, R: 36/09,   
34/10, 22/11, 26/12, 30/13, 24/14, 25/14, 6/15, 61/15, 67/16

110/13, 35/14, 52/16

-

1.216,26 1.433,76
6,99

44/96, R: 73/03, 100/04,
81/05, podp. 25.7.06 (ni v
Ur.l.RS), 105/07, 45/15, 88/15

8,24

55/13, 6/14, 24/14, 16/15, 4/16
108/05, 97/06, 90/07, 33/08, 70/08,
RV: 53/09, 10/10, 84/11, 51/13, 35/14,
6/15, 80/15
108/05, 95/06, R: 71/07,
82/07, 32/08,
70/08, 47/09, RV: 75/09,
10/10, 84/11, 104/11, 32/13, 26/15
14/06, 87/06 ,76/07,
46/08, 70/08,
RV: 53/09, 10/10, 70/11,
84/11, 70/12, 59/13, 78/14
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Bruto v €

TR

I.

II.

III.

IV/1

IV/2

V/1

V/2

VI/1

VI/2.

VII/1

VII/2

VII/3

-

693,38

-

821,92

-

1.037,30

-

-

VIII.

IX.

Uradni list RS

elektrogosp.

432,83

gradbena

450,00 499,46 553,58

613,33 650,54 724,95 770,05 811,76 940,29 962,84 1.082,35 1.165,78 1.290,93

-

101/15

trgovina

492,12

511,00 541,36

594,38

-

662,53

-

776,16

-

925,67

-

-

-

-

111/06, ...24/14, 24/14, 38/14,
50/14, 79/14, 48/15, 24/16

gostinstvo

474,30

510,00 571,20

632,40

-

703,80

-

836,40

-

938,40

-

-

1.101,60

-

109/11,99/12,110/13, 43/14,
17/16, 24/16, 36/16

cestno
gospodarstvo

405,41

441,97 489,47 540,65

-

606,11

-

723,43

-

821,18 899,40

-

977,60

1.173,12

cestno potniški promet

407,16
2,34

422,82 492,42
2,43
2,83

546,36 610,74 722,10
3,14
3,51
4,15

-

814,32
4,68

-

-

-

-

-

poštna

560,28
3,22

617,70 647,28
3,55
3,72

718,62
4,13

-

800,40
4,60

-

918,72 1.139,70 1.167,54
5,28
6,55
6,71

-

-

1.200,60 1.425,06
6,90
8,19

50/03, 94/04, 61/05, 84/08,
91/09, 74/14, 90/14, 6/15

banke

502,31 544,00 623,90

-

-

38/96, 45/96, R: 29/03,  100/04,
81/05, podpis, 25.7.06
(ni v Ur.l.RS), 105/07, 45/15

135/04, R: 50/05, R: 87/05,  
89/05, R: 97/05, odstop: 91/06,  
111/06, 19/07, 7/08, 22/08, 103/08
6/07, 99/08, nova KP 35/09, 46/09,
R81/09, 95/09, 4/10, 3/11, 14/12, 52/12,
nova KP: 7/14, 3/15, 4/16, 5/17

653,68

-

745,22

-

931,51

-

1.164,39

-

-

1.397,26 1.676,73

5/11, 14/13, 4/14, 95/14, 46/16

362,53

416,91 471,29

507,54

-

587,30

-

725,06

-

888,20

-

-

1.123,84 1.268,86

24/11

drobno gospod.

557,38

635,42 713,42

802,61

-

897,37

-

1.070,16

-

1.215,08

-

-

1.449,16 1.739,00

obrt, podjetništvo

586,92

610,17 641,65

656,37

-

695,97

-

797,83

-

933,63

-

-

1.046,79

zavarovalstvo

-

-

1.457,66 1.648,73

-

94/10, 58/11
73/08, 55/10, 100/11, 99/12,
92/13, 16/14, 59/14, 28/15, 82/16

Opomba: Pri KP za obrt in podjetništvu ni prišlo do sprememb.
Izhodiščne plače ostajajo enake v letu 2017 medtem ko so se spremenili zneski višjih tarifnih razredov pri KP pošte.

3. KP dejavnosti, ki ZNESKOV USKLADITVE še niso vključile v sistem plač
KP

MAREC 2017

Zavarovalnice

59,88

Nepremičnine – 1, 2, 3

49,87

Okrajšave: Oznaka KP = oznake kolektivnih pogodb, zapisane v prvi koloni, so povzete iz UL
RS, št. 87/04, str. 10656; TR = tarifni razred; P = v Uradnem listu objavljeni popravek; odp. =
odpoved KP; če ni objavljene številke UL RS, odpoved ni bila uradno objavljena; R = razlaga
komisije za razlago kolektivne pogodbe; R označena s krepkim tiskom, se nanaša na (ne)uporabnost določb kolektivne pogodbe zaradi uveljavitve Zakona o delovnih razmerjih; RV = razširjena
veljavnost

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - februar 2017
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR
1.584,66 EUR*
Prisp. zavarovanca za PIZ

		
Prehodni davčni
podračun
8,85%

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

184,22

859,68

SI19 DŠ-44008

105,18

490,85

289,40

1.350,53

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

75,59

352,75

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

77,97

363,84

Prisp. za poškodbe pri delu
Skupaj prispevki za ZZ

0,53%
SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

6,30

29,40

159,86

745,99

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

1,19

5,55

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

1,19

5,55

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

2,38

11,10
7,76

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,66

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,71

3,33

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

2,37

11,09

SI19 DŠ-42005

Skupaj drugi prisp.
PRISPEVKI SKUPAJ			

43

3,5 PP***
5.546,31

Referenca

15,50%

Prisp. delodajalca za PIZ

75 % PP**
1.188,50

4,75

22,19

454,01

2.118,71

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2016
(PP): 1.584,66 EUR
**Minimalna osnova za prispevke za družbenike
v letu 2015 znaša 75 % zadnje znane povprečne
letne plače; 75 % od 1.584,66 =1.188,50 eur
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec
lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša
3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena
ZPIZ-2): 1.584,66 x 3,5=5.546,31 EUR
Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun
prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga
najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec
vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki.
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni,
ali po POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v
sistem eDavki sam predložiti OPSV najpozneje
do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Prispevki
morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretkli mesec.
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Plače in drugi prejemki iz delovnega razmerja
LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE IN OLAJŠAVE ZA LETO 2017
na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 (Uradni list RS, št. 79/16).

Stopnje dohodnine
Če znaša neto letna
davčna osnova v evrih
nad

do

8.021,34

20.400,00

2. Osebne olajšave
Znaša dohodnina v evrih

  + 27 %  nad 8.021,34
  + 34 %  nad 20.400,00

20.400,00

48.000,00

4.625,65

70.907,20

14.009,65   + 39 %  nad 48.000,00
22.943,46   + 50 %  nad 70.907,20

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga
izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2017 uporabijo stopnje
dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:

nad

Znaša dohodnina v evrih

do
668,44

     16 %

668,44

1.700,00

106,95   + 27 %  nad 668,44

1.700,00

4.000,00

385,47   + 34 %  nad 1.700,00

4.000,00

5.908,93

5.908,93

1.167,47   + 39 %  nad 4.000,00
1.911,95   + 50 %  nad 5.908,93

Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka
v letu 2017:

nad

11.166,37

1.471,57

3. Posebna osebna olajšava za rezidenta, ki se
izobražuje in ima status dijaka ali študenta, znaša
2.477,03 evra.
4. Posebna olajšava za vzdrževane otroke:
Letna olajšava
v evrih

Mesečna olajšava
v evrih

za prvega vzdrževanega otroka

2.436,92

203,08

za vzdrževanega otroka, ki potrebuje
posebno nego in varstvo

8.830,00

735,83

za drugega vzdrževanega otroka

2.649,24

220,77

za tretjega vzdrževanega otroka

4.418,54

368,21

za četrtega vzdrževanega otroka

6.187,85

515,65

za petega vzdrževanega otroka

7.957,14

663,09

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.769,30
evra (mesečno za 147,44 evra) glede na višino olajšave za predhodnega
vzdrževanega otroka.

za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana:

Davčne olajšave:
1. Splošna olajšava

Če znaša skupni dohodek
v evrih

17.658,84

     16 %
1.283,41

48.000,00

Če znaša neto mesečna
davčna osnova v evrih

Letna olajšava Mesečna olajšava
v evrih
v evrih

invalidu s 100% telesno okvaro

8.021,34

70.907,20

Namen

Znaša splošna olajšava v evrih

do

Letna olajšava v evrih

Mesečna olajšava v evrih

2.436,92

203,08

5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje do 2.819,00 evra letno.

11.166,37

6.519,82

Minimalna plača
Obdobje

Znesek

Uradni list RS št.

12.570,89

4.418,64

od 1. Januarja 2017

804,96 EUR

4/2017

3.302,70

od 1. Januarja 2016

790,73 EUR

6/2016

od 1. januarja 2015

790,73 EUR

6/2015

12.570,89

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz
delovnega razmerja se upošteva:				

od 1. januarja 2014

789,15 EUR

7/2014

Če znaša mesečni bruto dohodek Znaša splošna olajšava v evrih
iz delovnega razmerja v evrih				

od 1. januarja 2013

783,66 EUR

8/2013

od 1. januarja 2012

763,06 EUR

5/2012

nad

od 1. januarja 2011 do
31. decembra 2011

748,10 EUR

3/2011

930,53

do
930,53

543,32

1.047,57

368,22

1.047,57

275,22

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine
upošteva povečana splošna olajšava se davčna osnova zmanjša za
275,22 eura.
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Minimalna plača je mesečna plača za delo, opravljeno v polnem delovnem
času. Zajema osnovno plačo, del plače za delovno uspešnost, del plače za
poslovno uspešnost in dodatke. V minimalno plačo niso zajeta povračila
stroškov v zvezi z delom (npr. povračilo za prehrano, prevoz na delo) in
drugi osebni prejemki (npr. odpravnine, jubilejne nagrade). Delavec, ki dela
krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače.
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Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR
Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja
od 60 % od 1.584,66 EUR*

		
Prehodni davčni		
podračun
Referenca

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%		

Prisp. delodajalca za PIZ
Skupaj prispevki za PIZ

8,85%		
SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

58 % PP**
919,10
950,80

3,5 PP***
5.546,31

142,46

859,68

81,34

490,85

223,80

1.350,53

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%		

60,47

352,75

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%		

62,37

363,84

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%		

5,04

29,40

127,88

745,99

0,10%		

0,92

5,55

0,10%		

0,92

5,55

1,84

11,10

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

Prisp. zavarovanca za starš. var.
Prisp. delodajalca za starš. var.
Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-45004

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%		

1,29

7,76

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%		

0,55

3,33

1,84

11,09

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

Skupaj drugi prisp.			

3,68

22,19

PRISPEVKI SKUPAJ			

355,36

2.118,71

SPREMEMBA POROČANJA ZA DOHODKE IZ DELOVNEGA RAZMERJA OD 1.1.2016 DALJE
Skladno z drugim odstavkom 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja-ZMEPIZ-1 se je s Pravilnikom o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve
davčnemu organu določila tudi vrsta, oblika in način predložitve podatkov, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah v matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter sprememb teh podatkov, in so jih delodajalci, ki so
plačniki davka, dolžni za delavce v delovnem razmerju sporočiti v obračunu davčnega odtegljaja. Na
podlagi navedenega Pravilnika se tako s 1.1.2016 spreminja oblika poročanja za dohodke iz delovnega
razmerja. Nova XML shema z razširitvijo iREK, ki bo veljavna od 1.1.2016, je objavljena na spletni
strani beta.edavki.

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
*Povprečna mesečna bruto plača za leto
2016 (PP): 1.584,66 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2017 znaša 58 % zadnje
znane povprečne letne plače; 58% od
1.584,66= 919,10 EUR
***Najvišja možna zavarovalna osnova:
zavezanec lahko prispevke plača največ od
osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim
odstavkom 145. člena ZPIZ-2); 1.584,66 x
3,5 = 5.546,31 EUR
Davčni organ bo sestavil predizpolnjen
obračun prispevkov za socialno varnost
(POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v
mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu
elektronsko prek portala eDavki.
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali
popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora
zavezanec v sistem eDavki sam predložiti
OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu za
pretekli mesec. Prispevki morajo biti plačani
najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli
mesec.
Od 1. 10. 2011 velja nov način plačevanja davkov in prispevkov za socialno varnost. Več o
tem si lahko preberete na spletni strani DURS
http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nov_
nacin_placevanja_davkov_s_1_10_2011/.
OPOMBA: Za delavce v delovnem razmerju (14. člen ZPIZ-2), določitev minimalne
osnove za izplačila od 1.1.-28.2.2017 je;
52 % PP 2015 1.555,89=809,06 EUR
Določitev minimalne osnove za izplačila
od 1.3.2017 dalje; 52% PP2016 (1.584,66
EUR)=824,02 EUR

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic-pavšalisti
Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
Glede na določila 428. člena ZPIZ-2 se do
določitve novega zneska pavšalnega prispevka
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ta
prispevek plačuje v znesku, ki je določen v II.
oziroma VII. točki Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja. Skladno s
tem Sklepom znaša mesečni znesek pavšalnega
prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. aprila 2016 do vključno marca
2017 znaša prispevek za PIZ 32,43 EUR.
Od 1. aprila 2017 dalje pa bo novi pavšalni znesek znašal 33,01 EUR. Zavezanci
plačajo polovico navedenega zneska prispevka
za mesec, v katerem opravljajo dejavnost 15 dni
ali manj. Prispevek plačujejo mesečno do 15. v
mesecu za pretekli mesec.
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Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski
poklic, so zavarovane za poškodbo pri delu in
poklicno bolezen na podlagi 10. točke 17. člena
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Tretja alineja 2.
točke 49. člena Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju- ZZVZZ določa,
da plačujejo prispevek za poškodbo pri delu in
poklicno bolezen ti zavarovanci sami. Višina
tega prispevka je od 1. februarja 2014 dalje
določena v znesku 0,53 % povprečne bruto
plače za oktober (55. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- ZZVZZ) in 6,36 % od osnove v višini 25 %
povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za
mesec oktober predhodnega koledarskega leta
(55. a člen Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju- ZZVZZ. Za obdobje od januarja 2017 dalje pa plačujejo osebe,
ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

(zavarovanci iz 10. točke 17. člena ZZVZZ),
prispevek v znesku (8,31 EUR+24,93
EUR)=33,24 EUR. Prispevek plačujejo
zavezanci mesečno do 15. v mesecu za pretekli
mesec – ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.
Zavarovalna podlaga 103 - Ureditev zavarovanj družbenikov družb in ustanoviteljev zavodov, ki niso poslovodne sebe
Zavarovalne podlage 103 ni več. Predhodno
obdobje se je izteklo z mesecem septembrom.
Zavarovalna podlaga 104
Zavarovalna podlaga 104 po novem ne obstaja
več. Zavarovati se je možno na podlagi 05 oziroma na drugi ustrezni zavarovalni podlagi glede
na status zavarovanca.
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - FEBRUAR 2017

Drugi osebni prejemki in povračila stroškov – MAREC 2017		
Vrsta prejemka

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo
(KPOP) (Uradni list RS, št. 73/2008, 55/2010,
100/2011, 99/2012, 92/2013 in 16/2014)

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov
iz delovnega razmerja (Uredba)
(Uradni list RS, št. 140/2006 in št. 76/2008)

4,90 EUR na dan

6,12 EUR na dan

če delavec dela 11 ur ali več na dan, mu
pripada pravica do sorazmerno višjega
povračila za prehrano med delom

če je delojemalec na delu deset ur ali več, se za ta dan, poleg povračila
stroškov za prehrano med delom (6,12 EUR) prišteje še 0,76 EUR za vsako
dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu

1. Prehrana med delom
1.1. če delojemalec dela
vsaj 4 ure na dan
1.2.

2. Prevoz na delo in z dela 		
2.1. organiziran javni prevoz

delavec je upravičen do povračila stroškov
prevoza na delo in z dela najmanj v višini
70 % cene najcenejšega javnega prevoza

2.2. če javni prevoz ni
najmanj v višini 0,18 EUR za vsak polni
organiziran oziroma ga
kilometer razdalje med bivališčem do mesta
delojemalec iz utemeljenih
opravljanja dela
razlogov ne more uporabljati		
3. Dnevnica za službena potovanja v RS

do višine stroškov javnega prevoza, če je mesto opravljanja dela vsaj en
kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča
v višini 0,18 EUR za vsak dopolnjen kilometer

		

3.1. nad 6 do 8 ur
nad 8 do 12 ur
nad 12 ur

6,20 EUR
8,50 EUR
17,00 EUR

7,45 EUR
10,68 EUR
21,39 EUR

3.2. če stroški prenočevanja
vključujejo plačilo zajtrka,
in potovanje traja nad 8
do 12 ur

se znesek dnevnice zmanjša za 15 %

se znesek dnevnice zmanjša za 15 %

3.3. če stroški prenočevanja
vključujejo plačilo zajtrka,
in potovanje traja nad 12
do 24 ur

se znesek dnevnice zmanjša za 10 %

se znesek dnevnice zmanjša za 10 %

4. Dnevnice za službena potovanja v tujini so določene v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujini - Uredba za tujino
(Uradni list RS, št. 38/94 s spremembami)		
4.1. nad 6 do 8 ur

črtana (Ur. list 51/2012)

črtana (Ur. list 51/2012)

4.2. nad 10 do 14 ur

75 % zneska po Uredbi za tujino

75 % zneska po Uredbi za tujino

4.3. nad 14 do 24 ur

cel znesek po Uredbi za tujino

cel znesek po Uredbi za tujino

44 EUR

44 EUR

32 EUR

32 EUR

4.3.1. Nemčija, Avstrija,
Italija, Francija
4.3.2. Hrvaška, BiH, Srbija,
Črna gora, Madžarska,
Makedonija, Slovaška, Češka,
Poljska, Bolgarija, Romunija

4.4. če stroški prenočevanja
75 % zneska po Uredbi za tujino,
vključujejo tudi plačilo zajtrka,
zmanjšano za 15 %
in potovanje traja nad 10 do 14 ur		
4.5. če stroški prenočevanja
vključujejo plačilo zajtrka,
in potovanje traja nad
14 do 24 ur

90 % zneska po Uredbi za tujino

75 % zneska po Uredbi za tujino,
zmanjšano za 15 %

90 % zneska po Uredbi za tujino

5. Prevoz na službenem potovanju v Sloveniji		
5.1. povračilo stroškov prevoza
z javnimi prevoznimi sredstvi

do višine dejanskih stroškov za prevoz
z javnimi prevoznimi sredstvi

5.2. v primeru, da delojemalec
uporablja lastno prevozno 		
sredstvo

do višine dejanskih stroškov za prevoz
z javnimi prevoznimi sredstvi
0,37 EUR za vsak prevožen kilometer

6. Prevoz na službenem potovanju v tujini		
7. Prenočevanje na službenem potovanju		
prenočevanje na službenem
potovanju

v višini predloženega računa za prenočevanje,
ki ga odobri delodajalec
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do višine dejanskih stroškov za prenočevanje,
če je dokumentirano s potnim nalogom in z računi

46

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo
(KPOP)
(Uradni list RS, št. 73/2008, 55/2010 in 100/2011)

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov
iz delovnega razmerja (Uredba)
(Uradni list RS, št. 140/2006 in št. 76/2008)

8. Terenski dodatek 		
terenski dodatek

4,00 EUR na dan

4,49 EUR na dan

9. Nadomestilo za ločeno življenje 		
nadomestilo za ločeno življenje

334 EUR na mesec

10. Regres za letni dopust 		
regres za letni dopust

813,00 EUR

najvišji znesek regresa za letni dopust, od katerega še ni
potrebno obračunati prispevkov je 70% povprečne plače
v RS za predpretekli mesec

11. Jubilejne nagrade		
jubilejne nagrade

30 %, 50 % ali 70 % povprečne plače    
zaposlenih v RS za pretekle tri mesece
delovna doba pri zadnjem delodajalcu
Članu sindikata pripada dodatnih 10 %.
Zahtevo za izplačilo višje jubilejne nagrade
delavec uveljavlja s člansko izkaznico sindikata.

za 10 let delovne dobe

490,95 EUR

460 EUR

za 20 let delovne dobe

818,26 EUR

689 EUR

za 30 let delovne dobe

1.145,56 EUR

919 EUR

za 40 let delovne dobe

919 EUR

12. Odpravnina ob upokojitvi		
odpravnina ob upokojitvi

v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca
v zadnjih treh mesecih ali v višini dveh
povprečnih plač v RS za pretekle tri mesece,
če je to zanj ugodneje
3.273,02 EUR

4.063 EUR

13. Solidarnostna pomoč 		
v primeru smrti delavca

1.636,51 EUR

3.443 EUR

v primeru smrti ožjega
družinskega člana delavca

818,26 EUR

3.443 EUR

v primeru težje invalidnosti ali daljše
bolezni delavca ter elementarne
nesreče, ki prizadene delavca

1.636,51 EUR

1.252 EUR

14. Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo		
V času praktičnega usposabljanja z delom oziroma v času obvezne prakse imajo dijaki in študenti pravico do nagrade za polni delovni čas v naslednjih zneskih:
1. letnik - dijak

90,00 EUR

172,00 EUR

2. letnik - dijak

120,00 EUR

172,00 EUR

3. letnik - dijak

150,00 EUR

172,00 EUR

4. letnik - dijak

150,00 EUR

172,00 EUR

študent

170,00 EUR

172,00 EUR

Bruto plača

Povprečna plača (bruto) zadnjih treh mesecev

1.653,67 EUR

1.636,51 EUR

Osnove za izračun prejemkov
Plače v RS (vir: SURS)
december

Cene bencina in kilometrina ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINO
(januar in februar 2017)
Datum

17.01.17

31.01.17

14.02.17

28.02.17

Bencin 95 oktanov v EUR/l (www.petrol.si)

1,298

1,297

1,299

1,303

Kilometrina - 18 % od cene bencina v EUR, od 7. 7. 2012 – Uradni list, št. 51/2012

0,2336

0,2335

0,2338

0,2345
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Vrsta prejemka

Pri obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom je treba ločiti njihovo
delovnopravno obravnavo od davčne obravnave. Pravico delavca do
povračil stroškov v zvezi z delom ureja Zakon o delovnih razmerjih – ZDR
(Uradni list RS, št. 42/2002 s spremembami), ki v 130. členu določa, da
mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med
delom, stroškov za prevoz na delo in z dela ter stroškov, ki jih ima delavec pri
opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Višina povračil
tovrstnih stroškov se določi s kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo ali
z izvršilnim predpisom.
Davčno obravnavo povračil stroškov v zvezi z delom ureja Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7), ki v prvem odstavku 44.
člena med dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
dohodka iz delovnega razmerja (v nadaljevanju davčna osnova), uvršča
povračila stroškov v zvezi z delom pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada.
Če delodajalec izplačuje povračila teh stroškov v znesku, ki presega znesek,
ki ga za navedena povračila določa Uredba o davčni obravnavi povračil
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba (Uradni list
RS, št. 140/06 s spremembami), se znesek posameznega povračila v delu, ki
presega znesek, določen v Uredbi, všteva v davčno osnovo.
(http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/dohodek_iz_zaposlitve/povracila_stroskov_v_zvezi_z_
delom_in_izplacila_drugih_dohodkov_iz_delovnega_razmerja/
povracila_stroskov_v_zvezi_z_delom_in_izplacila_drugih_dohodkov_
iz_delovnega_razmerja_splosno_pojasnilo/)
Obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno varnost: V skladu z
zakonom o prispevkih za socialno varnost se prispevki za socialno varnost obračunavajo in plačujejo pri jubilejnih nagradah, odpravninah in solidarnostnih
pomočeh ter povračilih stroškov v zvezi z delom v delu, ki presega z uredbo
vlade določen znesek teh prejemkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
Zap. 1 - KPOP: Če delavec dela pri dveh delodajalcih, mu pripada pri
vsakem delodajalcu sorazmerni del povračila za prehrano med delom, ki
dnevno ne sme biti nižje od 4,90 EUR.
Zap. 1 - Uredba: Povračilo stroškov prehrane med delom za vsak dan,
ko je delojemalec na delu vsaj 4 ure, se ne všteva v davčno osnovo v višini
6,12 EUR. Če je delojemalec na delu več kot 10 ur, se v davčno osnovo
dodatno ne všteva 0,76 EUR za vsako nadaljnjo dopolnjeno uro po 8. urah
prisotnosti.
Zap. 2 - KPOP: Če javni prevoz ni organiziran oziroma ga delavec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati, je upravičen do povračila stroškov
prevoza na delo in z dela najmanj v višini 0,18 EUR, oziroma v vsakokratni
višini po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za vsak polni kilometer razdalje med
bivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi, do sedeža delodajalca oziroma do mesta opravljanja dela. Delavec je upravičen do povračila stroškov
za prevoz na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu, od kraja bivališča,
določenega v pogodbi o zaposlitvi, do sedeža delodajalca oziroma do mesta
opravljanja dela. Delavec ni upravičen do povračila stroškov prevoza, če
delodajalec organizira brezplačni prevoz na delo in z dela.
Zap. 2 - Uredba: Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se ne všteva
v davčno osnovo do višine stroškov javnega prevoza, od mesta opravljanja
dela do običajnega prebivališča delojemalca, ki je najbližje mestu opravljanja
dela, če je mesto opravljanja dela oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča vsaj 1 kilometer. Če delojemalec nima možnosti uporabe
javnega prevoza, se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza
v višini 0,18 EUR za vsak polni kilometer. Če ima delojemalec pravico do
uporabe službenega vozila v privatne namene in mu delodajalec za tako
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uporabo zagotovi tudi gorivo, se povračilo stroškov prevoza na delo všteva v
davčno osnovo.
Zap. 4: Delavec je upravičen do dnevnice pod pogoji in v višini, ki ga določa
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino - Uredba za tujino
(Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04,
16/07, 30/09 in 51/12). V uredbi za tujino so določene dnevnice še za ostale
države in območja. Če je na službenem potovanju v tujino zagotovljena
brezplačna prehrana, se upravičencu za pokritje morebitnih drugih stroškov
obračuna 20 % pripadajoče dnevnice te uredbe. Za odsotnost nad 14 do 24
ur delojemalcu pripadajo trije obroki prehrane, za odsotnost nad 10 do 14 ur
dva obroka. Za vse tiste, ki uporabljajo uredbo za tujino posredno velja
davčna uredba. Sprememba oziroma dopolnitev KP za obrt in podjetništvo velja za tiste, ki opravljajo prevoze blaga in potnikov ter so napoteni
na službeno pot v tujino. Za njih se uporablja "Uredba o davčni obravnavi
povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja" (Uradni
list RS, št. 140/06 in 76/08). Ta za obračun dnevnic predpisuje tri vrste
dnevnic za tujino: za službeno potovanje od 6-8 ur, za službeno potovanje nad 8-14 ur in za službeno potovanje nad 14 do 24 ur.
		
Zap. 5 - Uredba: Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se
ne všteva v davčno osnovo do višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi
prevoznimi sredstvi ali za najem osebnega avtomobila. Povračilo stroškov
prevoza se ne všteva v davčno osnovo, če je dokumentirano s potnim nalogom,
dokazili in z računi. Iz potnega naloga mora biti razvidna odobritev delodajalca za posamezno vrsto prevoza. Če delojemalec uporablja službeno vozilo, se
za povračilo stroškov prevoza šteje tudi povračilo stroškov za takse, cestnine in
parkirnine ter povračilo stroškov za gorivo. Če delojemalec uporablja službeno
vozilo tudi v privatne namene, podjetje pa mu ne zagotavlja goriva za opravljene poti v privatne namene, je treba dejanske stroške goriva sorazmerno razmejiti. Razmejitev stroškov goriva med stroški za službene in stroški za privatne
vožnje mora biti pregledna in dokumentirana z verodostojnimi dokazili.
Zap. 6: Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, 15.
člen: »Če je v nalogu za službeno potovanje določeno, da se uporabi za
službeno potovanje v tujino lastno motorno vozilo, se povrnejo stroški v
višini 18 odstotkov cene litra neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov
za prevoženi kilometer.«
Zap. 8 - KPOP (terenski dodatek): Delavci so upravičeni do terenskega
dodatka, če delajo na terenu zunaj sedeža delodajalca ali poslovne enote
in zunaj kraja stalnega ali začasnega bivališča delavca ter če sta na terenu
organizirana prehrana in prenočišče. Šteje se, da je delavec, če dela in biva na
terenu od 12 ur do 24 ur, upravičen do treh obrokov prehrane. V primeru,
ko delodajalec delavcu ne zagotovi treh obrokov prehrane, mu pripada
povračilo stroškov za delo na terenu v višini znižane dnevnice, in sicer : če
je zagotovljen en obrok prehrane v višini 60 % dnevnice, če sta zagotovljena
dva obroka prehrane, pa v višini 30 % dnevnice.
		
Zap. 11 - KPOP: Delavcu pripada jubilejna nagrada za 10, 20 in 30 let.
Nekateri zneski jubilejnih nagrad presegajo zneske kot so navedeni v Uredbi.
Kadar so zneski jubilejnih nagrad izplačani nad zneski kot so v Uredbi, se
razliko obdavči.
Zap. 12 - KPOP: Odpravnina ob upokojitvi se izplača v višini, določeni v
132. členu Zakona o delovnih razmerjih. 		
Za zasebnika
Fizični osebi, ki opravlja dejavnost, se na podlagi 57. člena Zakona o
dohodnini (Zdoh-2) priznajo kot odhodek stroški, ki se nanašajo izključno
na zavezanca, do višine, določene z Uredbo o davčni obravnavi povračil
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, in sicer stroški v zvezi s
službenimi potovanji, stroški prehrane med delom, stroški prevoza na delo
in z dela, stroški dela na terenu.
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