S PREMEMBA IZRAČUNA
DOHODNINE V PLAČAH
Novela zakona ZDoh-2s z dne 8.12.2017

Za uveljavitev sprememb ni potrebna instalacija novih programov, vse
zahteve v zvezi z spremembami lahko nastavite sami in so opisane v
nadaljevanju. Kot zmeraj vam lahko pri tem pomagamo tudi v Kopi, če to
želite.

Pripravila : Vilijana Hafner
Datum : 22.12.2017

NAVODILA ZA NASTAVITEV SPREMEMB

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/2017, z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2S), ki začne veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1.
januarja 2018.

1. SPREMEMBE PRI AKONTACIJI DOHODNINE V
LETU 2018
Z dopolnitvijo tretjega odstavka 127. člena ZDoh-2 se določa, kako se dodatna splošna
olajšava po novem upošteva pri izračunu akontacije dohodnine. Določeno je, da se pri
izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja pri glavnem delodajalcu
zavezanca upošteva v višini 1/12 zneska, ki se določi z uporabo enačbe iz tretjega odstavka
111. člena ZDoh-2, ob upoštevanju bruto dohodka iz delovnega razmerja, ki ga izplača glavni
delodajalec, preračunanega na letno raven, če ta dohodek ne presega 1/12 dohodka iz tretjega
odstavka 111. člena ZDoh-2. Dodatna splošna olajšava za mesečne dohodke nad 930,35 eurov
in do 1.109,74 eurov se torej v skladu z določilom tretjega odstavka 127. člena ZDoh-2
izračuna po naslednji enačbi:
(19.922,15 eurov - 1,49601 x bruto mesečni dohodek x 12)/ 12
ali po krajši različici te enačbe:
1.660,18 eurov - 1,49601 x bruto mesečni dohodek.
(iz URL št. 69/2017)
Na podlagi tega je v nadaljevanju opisan postopek za nastavitev sprememb pri izračunu
dohodnine(primer). Spremenil se je samo izračun dodatne splošne olajšave, lestvice za
izračun dohodnine in vse olajšave so ostale nespremenjene.
Nespremenjen je tudi izračun in omejitve pri dodatnem pokojninskem zavarovanju

a. Lestvici za dodatno splošno davčno olajšavo
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Število delavcev z dodatno davčno olajšavo
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LESTVICA za dodatno davčno olajšavo

b. Novi konstanti OE za izračun dodatne splošne olajšave:
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122 znesek za dod. splošno olajšavo
123 faktor za dod. splošno olajšavo

nos variante zbiranja za KOE

Dodelitev pravice za vnos novih konstant OE za uporabnika PCESLO in vaše
aktivne uporabnike.

Vnos vrednosti na konstanti OE 122 in 123
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c. Nove nastavitev v algoritmu:
Za bruto plača + bonitete:
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ŽE NASTAVLJENA KONTROLA FONDA UR DELAVCA

Za osnovo in faktor pri izračunu dodatne splošne olajšave
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Spremembe nastavljenih vrstic v algortmu:

PRAVILNA NASTAVITEV :
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2. SPREMEMBA ZNESKA POSEBNE OLAJŠAVE ZA DIJAKE
IN ŠTUDENTE (8. ČLEN ZDOH-2S)
S spremembo tretjega odstavka 113. člena ZDoh-2 se povečuje posebna osebna olajšava za
rezidenta do dopolnjenega 26. leta starosti, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta.
Prizna se zmanjšanje davčne osnove od dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo na
podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s področja
zaposlovanja, v znesku, ki je enak znesku splošne olajšave iz 111. člena ZDoh-2.
Za davčna leta od 1. 1. 2018 dalje se rezidentu, ki se izobražuje in ima status dijaka ali
študenta, do dopolnjenega 26. leta starosti prizna zmanjšanje davčne osnove od dohodka za
opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in
študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja (upoštevaje veljavni znesek splošne
olajšave) v znesku 3.302,70 eur. Navedena olajšava se prizna tudi osebi, ki izpolnjuje pogoje
iz prejšnjega stavka in je starejša od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in sicer
za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za
največ štiri leta od dneva vpisa.

3. SPREMEMBA NA REK-1A OBRAZCU
1) Na podlagi Zakona o vajeništvu (ZVaj) smo uvedli dve novi vrsti dohodka, in sicer 1021 in
1022, ki veljata za dohodke izplačane od 3. 12. 2017, dalje. Oddaja obrazca REK-1a z novima
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vrstama dohodkoma, bo v produkcijskem okolju eDavkov možna predvidoma od 8.12.2017,
dalje.
Šifra dohodka: 1021 Vajeniška nagrada
Šifra dohodka: 1022 Prispevek PIZ po 1. alineji 3. odstavka 20. čl. ZPIZ-2 (vajeništvo in
obvezna praksa)

Vnos novih vrst dohodka:

2) Spremembe na REK-1a (1020 Nagrada dijakom in študentom za obvezno praktično delo)
Poročanje podatka o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ob izplačilu vrste
dohodka 1020 je spremenjeno od decembra 2017 dalje. Od tega obdobja dalje je potrebno
podatek o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (polje 311 in A081) poročati na
novi vrsti dohodka na REK-1a: 1022 Pavšal PIZ (vajeništvo, obvezna praksa).
Ker so bile spremembe na eDavkih implementirane z decembrom 2017, se podatki o
prispevkih PIZ na vrsti dohodka 1022 za obdobja pred decembrom 2017 poročajo kar za
12.2017 (polje 011) na zbirnem delu REK obrazca.

KOE pavšal=0
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Dopolnitev nastavitve analitičnega dela REK-1a za vrsto dohodka 1020(vnos vrstice
B019Z Nagrada za obvezno prakso)

4. DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Predpisana maksimalna premija prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se ni
spremenila in tudi za leto 2018 znaša 2.819,09 EUR (letno plačilo) oziroma 234,92 EUR
(mesečno plačilo). V primeru, da bo spremenjena, vas bomo o tem obvestili.
Omejitev glede na plačo posameznika pa še vedno ostaja 5,844 % bruto plače posameznika.

Vilijana HAFNER
Svetovalec za kadre in stroške dela
KOPA, računalniški inženiring d.d.
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