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1. Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2M 
 
 

Na osnovi sprememb in dopolnitvah  Zakona o dohodnini  veljajo naslednje spremembe pri 
uveljavljanju olajšav pri dohodnini :  
 

 

113. člen ZDoh-2 (7. člen ZDoh-2M)  

Posebna osebna olajšava  

 

S črtanjem petega odstavka 113. člena ZDoh-2 se odpravlja olajšava, ki se priznava 
rezidentu - čezmejnemu delovnemu migrantu, ki od delodajalca, ki ni rezident Slovenije, 
prejme dohodek iz delovnega razmerja za zaposlitev, opravljeno v tujini, in se zaradi 
opravljanja dela v tujini dnevno ali najmanj enkrat tedensko vrača v Slovenijo.  
Ta sprememba se uporablja od 1. 1. 2014 dalje.  

 
 
 

128. člen ZDoh-2 (12. člen ZDoh-2M)  

Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti  

 
Z dopolnitvijo drugega odstavka 128. člena ZDoh-2, ki ureja akontacije dohodnine od 
dohodka iz dejavnosti, se med olajšave, ki se lahko upoštevajo že pri izračunu akontacije 
dohodnine od dohodka iz dejavnosti, uvršča tudi olajšava za premije prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, kot je določena po 117. členu ZDoh-2, in sicer za 
premije, ki jih zavezanec zase plačuje v pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja, če je 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan kot samozaposlena oseba. Določba je 
posledica nove ureditve po ZPIZ-2, po kateri se od 1. 1. 2013 v kolektivno prostovoljno 
dodatno pokojninsko zavarovanje lahko vključijo tudi zavarovanci, ki opravljajo pridobitno in 
drugo samostojno dejavnost (drugi odstavek 214. člena ZPIZ-2). 

Dopolnitev se uporablja že za odmero dohodnine za leto 2013. 

 
 

2. Pojasnila v zvezi z razvrstitvijo vozil v cestninska razreda 2A in 2B ter seznam 
izmerjenih vozil 
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1. decembrom 2013 se na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

cestninskih cestah in cestnini (Ur.l. 76/2013) z dne 13. 9. 2013 uveljavlja nova razvrstitev 
dvoslednih motornih vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, ne  
 

 

glede na največjo dovoljeno maso priklopnega vozila, za katere se cestnina za uporabo 
cestninskih cest za določen čas plačuje z nakupom predpisane vinjete.  

 

 

 

Dvosledna vozila se razvrščajo v:  

• drugi cestninski razred A: bivalna vozila in dvosledna motorna vozila z višino vozila 
nad prvo osjo do 1,30 m, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s 
priklopnim vozilom ali brez njega (v na daljevanju: 2A);  

• drugi cestninski razred B: dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo 
1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom 
ali brez njega (v nadaljevanju: 2B).  

Na podlagi preveritve ponudbe vozil in po opravljenih meritvah določenih znamk in modelov 
vozil DARS d.d. ugotavlja, da :  

• se v razred 2A razvrščajo vsa vozila, ki so označena v prodajni mreži motornih vozil 
do 3,5 t največje dovoljene mase kot osebna vozila, vključno z vsemi t.i. terenskimi vozili, 
enoprostorci in pick upi v tem tržnem segmentu ter vsa bivalna vozila. Za vozilo, ki je bilo 
naknadno predelano ali dodelano v bivalno vozilo, se namen njegove uporabe preverja na 
podlagi dokumentov o vozilu (npr. prometno dovoljenje, potrdilo o skladnosti vozila 
oziroma drug dokument pristojnega organa), iz katerega je razvidno, da gre za bivalno 
vozilo;  

• se v razred 2B razvrščajo vozila navedena v tabeli, ki so označena v prodajni mreži 
motornih vozil do 3,5 t na jvečje dovoljene mase kot lahka gospodarska vozila/kombinirana 
vozila, dostavna vozila ali kamioneti.  

Manjša kombinirana/gospodarska vozila, ki sodijo v razred 2A, so: Citroen Jumpy, 
Hyundai H1, Mercedes Viano, Mercedes Vito. 

Podrobnejša pojasnila, seznam izmerjenih vozil: DARS 

 
 

3. Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2014 
 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je dne 26. 11. 2013 objavil besedilo Javnega 
povabila za izbor programov javnih del za leto 2014. 
Javna dela se bodo v letu 2014 izvajala skladno s spremembami Zakona o urejanju trga dela 
ZUTD – B. Te določajo, da so javna dela namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več 
kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. 

Na javnem povabilu je na voljo okvirno 23,1 milijona EUR iz Proračuna RS. 
 

Več informacij na spletni strani Zavoda za zaposlovanje! 
 

 

4. Spremembe pri poročanju na Rek obrazcih v letu 2014  

S spremenjenima REK-1 in 2 obrazcema do več podatkov za namene izračuna in 
nadzora davčnega odtegljaja za dohodke, za katere se izračunava akontacija 
dohodnine 

http://www.dars.si/Dokumenti/3_vinjete/Seznam%20izmerjenih%20vozil_The%20list%20of%20measured%20vehicles.pdf
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Bomo s poročanjem o izplačilih povračil stroškov prevoza in prehrane na delu izpolnili še 
zahteve iz 17. člena Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-
1G)? 

 

V javno razpravo je Ministrstvo za finance do 10.9.2013 dalo Predlog Pravilnika o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o 
načinu predložitve davčnemu organu. 

Splošna novost je, da se črta naslednja določba: »Ne predlagajo pa podatkov za izplačane 
dohodke, če so ti izplačani v višini, ki se ne všteva v davčno osnovo oziroma se od njih ne 
plačujejo prispevki za socialno varnost.« To torej pomeni, da se od 1.1.2014 poroča tudi o 
podatkih za izplačane dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Ti podatki se bodo 
izkazovali skupaj z podatki, ki se vštevajo v davčno osnovo, na prikazu individualnih 
podatkov. 

Urejeno je tudi, kako je v primeru, ko se dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, 
izplačujejo samostojno. V tem primeru izplačevalec predloži individualne podatke iz 
obračuna davčnih odtegljajev, na zbirnem obračunu davčnih dohodkov pa izpolni samo 
podatke o izplačevalcu in vrsti dohodka. Obrazce odda enkrat mesečno, najkasneje zadnji 
dan meseca v katerem so bili izplačani. 

In kaj je razlog za to novost? Ker do sedaj ni bila omenjena možnost, da bi bilo potrebno 
poročati na REK obrazcih tiste dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, menimo, da je 
razlog sledeči: 17. člen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-
1G), ki je začel veljati 1.6.2013, pravi: “Uporabniki proračuna do ureditve v zakonu, ki ureja 
povračila stroškov v zvezi z delom in druge prejemke zaposlenih v javnem sektorju, podatke 
o višini izplačanih sredstev za regres za prehrano, nadomestilo za ločeno življenje, povračilo 
stroškov prevoza na delo in z dela, regres za letni dopust, jubilejno nagrado, solidarnostno 
pomoč, odpravnino ob upokojitvi in terenski dodatek brezplačno posredujejo Agenciji 
Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve v skladu s tem zakonom in 
metodologijo, ki jo predpiše minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju. Podatki iz 
prejšnjega odstavka so javnosti dostopni po vrstah povračil stroškov in drugih prejemkov za 
posameznega proračunskega uporabnika.”  

Poleg zgoraj omenjene spremembe, pa so spremembe sledeče: 

• V okviru poročanja glede osnove za izračun prispevkov delodajalcev za socialno 
varnost se doda točka 314 Osnova za prispevke – zaposleni, za katere 
delodajalec uveljavlja oprostitev po Zakonu o interventnih ukrepih na področju 
trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV) 

Ta sprememba je potrebna, ker je ZIUPTDSV uvedel pravico, da je delodajalec, ki od 
1.11.2013 do 31.12.2014 sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno 
osebo, mlajšo od 30 let, ki je najmanj tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za 
nedoločen čas prijavljena v evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZ, za prvih 24 mesecev 
zaposlitve oproščen plačila prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer 
brezposelnosti. Potrebno je izpolnjevanje še nekaterih v zakonu navedenih pogojev. Velja za 
poročanje o dohodkih, izplačanih od 1.11.2013. 

• V okviru dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja se črta določba »Vpišejo se 
zneski prispevkov za socialno varnost, obračunanih od osnov in po stopnjah v skladu 
s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter predpisi o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Podatek o osnovi za izračun prispevkov za 
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socialno varnost se v stolpec »Osnova« ne vpisuje.« Dodajo pa se točke 221 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v breme delodajalca, 222  

 

 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje v breme delodajalca, 223 Prispevek 
delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Določeno je tudi, da se pri plačilu prispevka delodajalca za posebne primere, ki ga skladno s 
predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, delodajalec plača v pavšalnem 
znesku, podatki o osnovni ne vpisujejo. Enako velja za pavšalne prispevke za poškodbo pri 
delu in poklicno bolezen. Velja za poročanje o dohodkih, izplačanih od 1.1.2014 dalje. 

• V okviru podatkov, ki jih za posameznega davčnega zavezanca, prejemnika dohodka 
oziroma zavarovanca, izplačevalci sporočijo ob vsakem izplačilu, se dodajajo novi 
podatki: država rezidentstva (za nerezidenta) in naslov (ulica, kraj bivanja, država) 
nerezidenta, ki nima slovenske davčne številke ter sledeči podatki: delavec je izpolnil 
60 let starosti, delavec izpolnjuje starostni pogoj po 29. členu ZPIZ-2, za delavca se 
uveljavlja vračilo prispevkov po 157. členu ZPIZ-2, delavec ima sklenjeno pogodbo za 
določen čas, sklenjeno po 12.4.2013, delavec ima pogodbo za nedoločen čas in 
izpolnjuje pogoje po ZUTD-A sklenjeno po 12.4.2013, za delavca se uveljavlja 
oprostitev plačila prispevkov po ZIUPTDSV. Popolna novost so Podatki o 
nepremičninah. 

Gre za dodatne podatke, ki se nanašajo na sprejem novih zakonov, ki vplivajo na 
obračunavanje plač oziroma na plačilo dajatev iz plač in drugih prejemkov iz delovnega 
razmerja: ZUTD-A, ZPIZ-2 in ZIUPTDSV. Pri tem prispevki, ki jih iz svoje plače plača 
delojemalec, ostanejo nespremenjeni,spreminja se samo obračun prispevkov delodajalcev. 
Sprememba bo veljala od 1.11.2013, edino podatke o nepremičninah se vpisuje za dohodke 
iz oddajanja premoženja v najem od 1.1.2014. 

• V okviru Podatkov o dohodkih se v okviru prispevkov za socialno varnost zneski 
obračunanih prispevkov ter zneski plačanih prispevkov vpisujejo ločeno. V okviru 
prispevkov za socialno varnost delojemalcev oziroma zavarovancev se v podatke ne 
vključijo tisti prispevki za socialno varnost zavarovanca, ki se ne obračunajo v breme 
njegovega dohodka (to je na primer prispevek za PIZ, obračunan od razlike od 
najnižje osnove za izračun prispevkov). 

Sprememba glede poročanja bo veljala od 1.11.2013. Najnižja osnova za obračun 
prispevkov delojemalcev je, skladno s četrtim odstavkom 144. člena ZPIZ-2, znesek 60 % 
zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec 
(v nadaljevanju: povprečna plača). Če je izplačana plača oziroma nadomestilo plače nižje od 
minimalne osnove, se od razlike do minimalne osnove obračunajo in plačajo prispevki, in 
sicer prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in 
prispevek za zaposlovanje (skladno s šestim odstavkom 429. člena ZPIZ-2 se določba 
četrtega odstavka 144. člena ZPIZ-2 ne uporablja kot osnova za prispevke za zdravstveno 
zavarovanje). Zavezanci za plačilo navedenih prispevkov so delojemalci in delodajalci, 
razen za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kjer je skladno z drugim 
odstavkom 152. člena ZPIZ-2 zavezanec za plačilo prispevkov od razlike med zneskom 
60 % povprečne plače in plače ali nadomestila plače delodajalec, tudi za prispevek 
delojemalca.  Minimalna osnova za prispevke iz četrtega odstavka 144. člena ZPIZ-2 se 
skladno z določbami prvega in enajstega odstavka 410. člena ZPIZ-2 uvaja postopoma in v 
prehodnem obdobju znaša v letu 2013 in 2014: minimalna plača, od 2015 do vključno 2017, 
52 % povprečne plače,v 2018: 54 % povprečne plače, v 2019: 56 % povprečne plače, v 
2020: 58 % povprečne plače, od 2021 dalje: 60 % povprečne plače.  
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• Kot že omenjeno, je največja novost v okviru Dodatnih podatkov – dohodkov iz 
delovnega razmerja, da se poroča tudi o povračilih stroškov prevoza, prehrane 
službene poti, terenskega dodatka, nadomestila za ločeno življenje do uredbe 
vlade, poroča se o odpravninah zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, 
upokojitvi, jubilejnih nagradah, solidarnostni pomoči, premiji prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja. 

 

  

 

5.Dodatna omejitev gotovinskega poslovanja in obvezna uporaba registrskih 
blagajn 

 

Vlada RS je na 36. redni seji, ki je potekala 5. decembra 2013, sprejela drugi sveženj 
ukrepov obvladovanja sive ekonomije in sklepa, da se do 31. marca 2014 pripravita predpisa 
za dodatno omejitev gotovinskega poslovanja in obvezno uporabo registrskih blagajn 
oziroma podobne opreme za izdajanje računov. 
 

 

Dodatna omejitev gotovinskega poslovanja 
Dosedanji pravilnik o izvrševanju Zakona o davčnem postopku določa, da poslovni subjekti 
plačil za dobavljeno blago in opravljene storitve niso dolžni nakazati na transakcijske račune, 
če posamično plačilo ne presega 420 evrov. 
Pri plačevanju visokih zneskov v gotovini večina držav članic, vključno s Slovenijo, trenutno 
upošteva prag 15.000 evrov, nekatere pa so se odločile za strožje ukrepe. Vlada namerava s 
postopno spremembo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 
znižati ta prag na 5.000 evrov, kasneje pa postopno na 1.000 evrov in razširiti omejitev tudi 
na plačila za opravljene storitve. 
Dodatna omejitev gotovinskega poslovanja bo povzročila večjo preglednost poslovanja pri 
plačevanju blaga in storitev in tako vplivala tudi na zmanjšanje obsega sive ekonomije v 
dejavnostih, v katerih so se do sedaj lahko sprejemala tudi gotovinska plačila fizičnih oseb – 
končnih potrošnikov.  
Obvezna uporaba registrskih blagajn 

Vlada predlaga omejitev izdajanja ročno izpisanih računov in obvezno uporaba registrskih 
blagajn oziroma podobne opreme za izdajanje računov v vseh primerih, ko ponudniki blaga 
in storitev dobivajo plačilo v gotovini. 
Vlada bo do sprejetja predpisa razmislila o možnih izjemah, a teh bo moralo biti zaradi 
zagotavljanja enotnosti sistema in enakopravnosti zavezancev čim manj. Vlada se bo do 
priprave predpisa opredelila tudi do  storitev na domu in dela na terenu, olajšave glede 
izdajanja računov pa bi lahko v bodoče, tako kot je to urejeno sedaj, ostale za prodajo 
vozovnic, kart in žetonov v potniškem prometu (vlak, avtobus, žičnice); znamk, kolekov, 
vrednotnic in obrazcev v poštnem prometu; vplačil za udeležbo v igrah na srečo, če se te 
izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja igre na srečo; periodičnega tiska; na prodajo iz 
avtomatov; na prodajo kartic s kodo za polnjenje predplačniških sistemov mobilnih 
operaterjev iz bankomatov, GSM-omrežja ter interneta; na prodajo žetonov iz menjalnih 
avtomatov in promet storitev na teletočkah. 
Za uveljavitev ukrepa bi bilo potrebno spremeniti predpise s področja davka na dodano 
vrednost ali davčnega postopka. Izdajanje ročno napisanih računov  bi bilo dovoljeno zgolj 
izjemoma. Zavezanci bi morali izdajati račune z uporabo programov oziroma opreme, ki 
onemogoča naknadno spreminjanje podatkov brez revizijske sledi. 
 
 

6.Prispevki za zdravstvo – sprejet ZZVZZ-M 
 
 

25. 10. 2013 je Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M).  
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Ta sprememba se nanaša na JAVNA DELA, obračunavanje AVTORSKIH 
HONORARJEV, PLAČ, SAMOSTOJNI PODJETNIKI, POPOLDANSKI SP-ji – ZATO 
PREBERITE! 
Zakon je bil 5. 11. 2013 objavljen v Uradnem listu RS, št. 91/2013. V članku predstavljamo 
bistvene spremembe  zdravstvenega zavarovanja z vidika prispevkov za socialno varnost po 
skupinah zavarovancev: 

• družbeniki 
• zaposleni - delovno razmerje 
• samozaposleni 
• osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanski s.p.) 
• osebe, ki opravljajo delo na podlagi drugega pogodbenega razmerja. 

Spremembe, ki jih prinaša ZZVZZ-M, veljajo od 6. 11. 2013 (naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu RS) le za lastnike zasebnih podjetij - družbenike. Ostale spremembe ZZVZZ-
M veljajo za obračunska obdobja po 1. februarju 2014. 

Lastništvo v zasebnem podjetju ni več edini pogoj za vstop v obvezno zdravstveno 
zavarovanje, saj ZZVZZ-M kot pogoj uvaja opravljanje poslovodnega dela. Pri tej kategoriji  

zavarovancev se je ZZVZZ-M približal ZPIZ-2 do te mere, da se bodo kot družbeniki po 
predpisih o zdravstvu zavarovali le tisti, ki izpolnjujejo pogoje za vstop v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Osebe, ki so morale po obstoječi zdravstveni 
zakonodaji plačevati le prispevke za ZZ (zavarovalna podlaga 103), se lahko z dnem 6. 11. 
2013 iz zavarovanja odjavijo. 

ZZVZZ-M spreminja tudi osnove za plačilo prispevkov od dohodkov iz delovnega razmerja – 
dohodkov zaposlenih. Ta ne bo več enaka izplačani plači oz. nadomestilu plače, ampak 
enaka osnovi, ki velja za prispevke za PIZ. Novost bo obračun prispevkov za ZZ, če bo plača 
ali nadomestilo plače nižje od najnižje osnove, določene v ZPIZ-2. Povedano drugače – od 
razlike do minimalne osnove bo potrebno obračunati tudi prispevke za ZZ, ki bodo bremenili 
delodajalce. 

Pri osebah, ki na območju RS opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic 
(samozaposleni) pa ZZVZZ-M glede najnižje osnove za plačilo prispevkov za 4 leta 
prehiteva pokojninsko zakonodajo. Tako bo že od 1. februarja 2014 najnižja osnova za 
plačilo prispevkov enaka 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki 
Sloveniji, preračunane na mesec. Zadnja znana povprečna bruto plača, za leto 2012, znaša 
18.305,64 EUR. Najnižja osnova za plačilo prispevkov za ZZ bi bila enaka 915,28 EUR, 
medtem, ko za ostale prispevke v letu 2014 ostaja najnižja osnova za plačilo prispevkov 
minimalna plača. Enako najnižjo osnovo za obračun in plačilo vseh prispevkov za socialno 
varnost pričakujemo šele leta 2018. Tedaj bo končano prehodno obdobje iz 410. člena ZPIZ-
2 in bo tudi za ostale prispevke najnižja osnova enaka 60 % zadnje znane povprečne letne 
plače zaposlenih v RS. 
Od 1. februarja 2014 bodo višje prispevke za ZZ plačevali tudi tisti, ki opravljajo dejavnost 
kot postranski poklic (popoldanski s.p.). Te osebe ostajajo zavarovane za poškodbo pri delu 
in poklicno bolezen po 10. točki 17. člena ZZVZZ, vendar 55. člen ZZVZZ-M spreminja višino 
prispevka. Ta bo po novem znašal 0,53 % osnove, ki ostaja nespremenjena. Nespremenjen 
ostaja tudi način plačila. Osnova bo še vedno enaka povprečni bruto plači v RS za mesec 
oktober predhodnega koledarskega leta, plačilo prispevka pa mesečno. Ta prispevek, 
izračunan na podlagi lanske oktobrske plače, bi znašal 8,03 EUR. Poleg tega prispevka za 
ZZ se za te zavezance uvaja dodaten prispevek za ZZ po stopnji 6,36 %. Osnova za plačilo 
tega prispevka bo 25 % povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober 
predhodnega koledarskega leta. Če je ta plača 1.515,95 EUR, je osnova 378,99 EUR, 
prispevek pa 24,10 EUR. Pravica iz naslova plačevanja tega prispevka ni predvidena. 
Tudi pri izplačilih dohodkov na podlagi drugega pogodbenega razmerja se zdravstvena 
zakonodaja približuje pokojninski zakonodaji. Sprejet Zakon ne predvideva prispevkov za ZZ 
od t.i. kapitalskih dohodkov (dividend in najemnin) kot je bilo mišljeno po prvotnem predlogu 
Zakona. Prispevek za ZZ pa bo potrebno plačati od vseh dohodkov, prejetih na podlagi 
drugega pogodbenega razmerja (podjemne pogodbe, avtorski honorarji, sejnine, izplačila 
cenilcem, sodnim izvedencem …). Stopnja prispevka za ZZ bo znašala 6,89 % (0,53 % + 
6,36 %) od dohodka po ZDoh-2. Za natančno kategorizacijo oseb in dohodkov, ki bodo 
dolžne plačevati te prispevke bomo morali počakati še na dodatna pojasnila pristojnih 
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organov. Ne glede na plačilo prispevkov za ZZ se ti dohodki ne bodo vštevali v osnovo za 
nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela. 28. člen obstoječega ZZVZZ, ki našteva 
zavarovance s pravico do nadomestila ostaja nespremenjen. ZZVZZ-M v prehodnih 
določbah predvideva tudi začasen način obračuna in plačila prispevka za ZZ. V kolikor bodo 
ti dohodki izplačani s strani osebe, ki ni plačnik davka po Zakonu o davčnem postopku, bo 
prispevek po stopnji 6,36 % odmeril davčni organ. 
 
 

 

7.Namenitev dela dohodnine 2013 
 
 

Če se še niste, se odločite komu želite nameniti vaš del dohodnine, saj se drugače sredstva 
nakažejo v državni proračun in tako drugim prepuščate odločitev, kdo in kako bo porabil vaš 
denar. 
 

• Upravičenci do donacij za leto 2013 so upravičenci s seznama za leto 2012, ki je 
priloga k Sklepu o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2012 (Uradni list 
RS, št. 56/12 in 102/12), razen v delu, ki je s Sklepom o objavi seznama 
upravičencev do donacij za leto 2013 (Uradni list RS, št. 58/13, 98/13) določen 
drugače.  

• Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije 
- Obrazec (pdf) 
- Obrazec (doc) 

• Oddaja preko osebnega dela portala eDavki 
 
 

10. OBVESTILO O UVELJAVLJANJU OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE 
ČLANE PRI IZRAČUNU AKONTACIJE DOHODNINE  

  
KDO predloži obvestilo  
  
Obvestilo predloži davčni zavezanec rezident, ki v skladu s 114. členom Zakona o dohodnini 
- ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) uveljavlja olajšavo za vzdrževane družinske člane pri 
izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in od pokojnine, ki se 
izplačuje za mesečno obdobje. 
  
Na način iz prejšnjega odstavka se olajšava za vzdrževane družinske člane lahko upošteva 
tudi pri izračunu akontacije dohodnine od drugega dohodka, določenega v 105. členu ZDoh-
2, pod pogoji, določenimi z drugim odstavkom 131. člena ZDoh-2, in sicer da se drugi 
dohodek prejema redno za mesečno obdobje in da zavezanec ne prejema kakšnega 
drugega dohodka, od katerega se akontacija dohodnine izračunava tako kot je določeno v 
drugem odstavku 131. člena ZDoh-2 (v nadaljnjem besedilu: drugi dohodek) Zavezanec se 
sam odloči za izračun akontacije dohodnine od drugega dohodka v skladu z drugim 
odstavkom 131. člena ZDoh-2, o čemer mora obvestiti davčni organ in izplačevalca dohodka. 
ROK ZA ODDAJO OBRAZCA ŠE NI ZNAN! 
 
Za vsa morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo! 

 OBVEŠČAMO VAS, DA NE POZABITE NA DOSTAVO DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA IZDELAVO DAVČNIH OBRAČUNOV, KER JE »VESELI DECEMBER« ŽE V POLNEM TEKU… IN S TEM KONEC LETA…NE POZABITE NA: potne naloge, inventuro osnovnih sredstev, popis zalog,… 

 

 
Lepo vas pozdravljamo, 
Petka Pušnjak Strižič d.n.o. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201256&stevilka=2394
http://www.uradni-list.si/1/content?id=111061#!/Sklep-o-spremembi-in-dopolnitvi-Sklepa-o-objavi-seznama-upravicencev-do-donacij-za-leto-2012
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113870
http://www.uradni-list.si/1/content?id=115195
http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Davki-predpisi_in_pojasnila/Dohodnina/Obrazci-FIZICNE_OSEBE/177b_.pdf
http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Zaklenjeni_obrazci/Donacije_dohodnine-Z.doc
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx

