
 

 
 
Ker vem, da vrh, četudi stopim nanj, 
rodil bo srečo le za kratek hip, 
saj ko se v žilah umiri utrip, 
bo s koncem hoje tudi konec sanj… 
 
… in sreča je, da je pred mano pot, 
in to, da vem, da čar je v tem, da grem… 

 

 
 

 

BONUS OBVESTILA DECEMBER 2013 
 
 
 
Dovolite nam, da tokratna obvestila začnemo malo drugače, tako kot se za decembrski čas 
tudi spodobi – z voščilom.  

V teh nestabilnih časih, polnih vzponov in padcev, bi vam želeli voščiti z verzi 
Janeza Menarta… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naj bodo vaše poti v novem letu prijetne, varne in uspešne. 
 
         Vaš BIRO BONUS 

 
 
Kot smo že navajeni, pa novo leto prinaša tudi sveženj nove davčne zakonodaje. O 
nekaterih novostih vas želimo obvestiti v nadaljevanju. 
 
Vsebina Obvestil DECEMBER 2013: 

1. SPREMEMBA PRI REK OBRAZCIH (ZAKON O DOHODNINI) 
2. NOVOSTI PRI PRISPEVKIH 
3. NEKATERE DRUGE NOVOSTI IN NAPOTKI 



 
 

1. SPREMEMBE ZAKONA O DOHODNINI 

S 1.1.2014 bo pričelo veljati nekaj novosti pri dohodninski in z njo povezani zakonodaji. 
Izpostaviti želimo tiste, za katere menimo, da so zanimive za širši krog zavezancev. 
 

1. SPREMEMBE PRI POROČANJU NA REK OBRAZCIH 
 
Za izplačila po 1.1.2014 bo potrebno na REK obrazcih, ki se na Davčno upravo predlagajo ob 
izplačilu plač in drugih izplačilih fizičnim osebam, med drugim poročati tudi o 
 

a) Vseh povračilih stroškov zaposlenim, ki se ne vštevajo v davčno osnovo in torej niso 
obdavčeni – to pa so povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, povračila prehrane 
med delom, kilometrine na službeni poti, dnevnice, pa tudi jubilejne nagrade, 
odpravnine, solidarnostne pomoči in podobno.  

 
V kolikor se navedena izplačila izplačajo skupaj s plačo, se o njih poroča na istem REK 
obrazcu, kot se poroča o izplačilu plač. V kolikor pa na primer potnih nalogov ne izplačujete 
skupaj s plačo, bo o teh izplačilih potrebno poročati posebej, zbirno konec meseca za pretekli 
mesec. V kolikor je le mogoče, bi vam želeli predlagati, da potne naloge po novem letu 
izplačujete hkrati s plačo. To nam bo vsem skupaj znižalo stroške administriranja. 
 

b) Poročati bo potrebno tudi o številki stavbe ali parcele ter šifri katastrske občine, za 
nepremičnine, ki jih dajete v najem. V kolikor tega podatka še nimamo, oziroma ni 
zapisan v pogodbi, nam ga dostavite najpozneje pri prvem izplačilu najemnine v letu 
2014. 

c) Dodatno bo potrebno poročati tudi o vzdrževanih družinskih članih, drugih olajšavah, 
bonitetah po vrstah (vključno z registrsko številko službenega avtomobila, ki ga 
uporabljate v privatne namene), nadomestilih, opravljenih urah… 

 
 

2. NOVOSTI PRI PRISPEVKIH 
 
S 1.1.2014, oziroma s 1.2.2014, prihajajo novi prispevki za socialno varnost pri določenih 
vrstah izplačil. 
 

a) Samostojni podjetniki, ki ste zavarovani drugje in opravljate dopolnilno dejavnost 
(popoldanski s.p.) boste po 1.2.2014 plačevali višji prispevek za poškodbe pri delu 
in prispevek za zdravstvo. Skupni prispevki (skupaj s prispevkom za ZPIZ) bodo tako 
namesto dosedanjih cca 37 €, znašali približno 65 €. 

b) Izplačila po avtorskih in podjemih pogodbah, pogodbah o poslovodenju in prokuri ter 
sejnine bodo po 1.2.2014 obdavčena s 6,36 % prispevkom za zdravstveno 
zavarovanje, ki zmanjšuje izplačilo prejemniku. 
 



c) V kolikor prejemniki po prej naštetih izplačilih niso zavarovani drugje (niso drugje v 
delovnem razmerju in tam ne plačujejo prispevkov), bodo izplačevalci  teh izplačil 
(pogodba o poslovodenju, avtorska pogodba, pogodba o poslovodenju ali prokuri, 
sejnine, izplačila drugih dohodkov) morali obračunati in plačati v breme prejemnika 
še 15,5 % prispevka za PIZ. Po posebni formuli se bo tako izplačilo prejemniku štelo v 
pokojninsko osnovo. 

 
Poglejmo na primeru – izplačilo pogodbe (npr. pogodba o prokuri, avtorska pogodba, 
sejnina) o (prejemnik je zavarovan drugje) 

 Do 31.12.2013 Do 31.1.2014 Po 1.2.2014 

Bruto 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Normirani stroški    100,00 100 100 

Prispevki za 
zdravstvo 6,36 % 

  63,60 

Dohodnina 225,00 225 209,10 

IZPLAČILO 775,00 775,00 727,30 

Prispevek za 
invalidnost 

88,50 88,50 88,50 

Prispevek za 
zdravstvo 
(poškodbe) 0,53 % 

  5,30 

STROŠEK 
IZPLAČEVALCA 

1.088,50 1088,50 1.093,80 

Efektivna obdavčitev 
(davščine/stroški) 

28,80 % 28,80 % 33,50 % 

 
V kolikor prejemnik izplačila ni zavarovan drugje, mora plačati še 15,5 % prispevka za PIZ. 

 Do 31.12.2013 Do 31.1.2014 Po 1.2.2014 

Bruto 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Normirani stroški    100,00 100 100 

Prispevki za 
zdravstvo 6,36 % 

  63,60 

Prispevki za PIZ 15,5 
% 

 155,00 155,00 

Dohodnina 225,00 186,25 170,35 

IZPLAČILO 775,00 658,75 611,05 

Prispevek za 
invalidnost 

88,50 88,50 88,50 

Prispevek za 
zdravstvo 
(poškodbe) 0,53 % 

  5,30 

STROŠEK 
IZPLAČEVALCA 

1.088,50 1.088,50 1.093,80 

Efektivna obdavčitev 
(davščine/stroški) 

28,80 % 39,50 % 44,10% 

 
 



Pri izplačilu po podjemnih pogodbah je poleg navedenega potrebno plačati še 25 % (250 €) 
posebnega davka na določene prejemke. (Do 1.2.2014 je potrebno pri izplačilih po 
podjemnih pogodbah obračunati tudi 4,55 € prispevka za poškodbe pri delu.) 
 
Za upokojence se šteje, da so zavarovani drugje in jim ni potrebno obračunati in plačati 15,5 
% PIZ. 
 
Izplačevalec je dolžan ob obračunu zgoraj navedenih izplačil pridobiti izjavo prejemnika, na 
kateri je navedeno, če je zavarovan drugje. V primeru dvoma je izplačevalec dolžan izjavo 
tudi preveriti. V preteklih dneh smo vam poslali primer izjave. 
 
Namig: Morda se splača pretehtati, če izpolnjujete pogoje za delo preko normiranega s.p.. 
Opozarjamo pa, da DURS pripravlja poseben pravilnik o ločevanju odvisne in neodvisne 
dejavnosti; delo preko s.p. pa je nujno neodvisna dejavnost!!! 
 

3 . NEKAJ KORISTNIH NAPOTKOV IN OBVESTIL 
 

1. V letu 2014 bo pričel veljati tudi davek na nepremičnine. Davčna stopnja bo odvisna 
od uporabe nepremičnine. Davčna osnova pa bo posplošena tržna vrednost, ki jo 
lahko preverite na spletnih straneh GURS. Čeprav je zakon še v ustavni presoji, vam 
priporočamo, da uredite podatke o nepremičnini preko spletne strani GURS ali na 
izpostavah GURS. V kolikor še niste, priporočamo, da čim prej poročate tudi o 
najemnih pogodbah v povezavi z nepremičninami (o tem smo vas posebej obvestili). 
Opozoriti pa vas želimo še, da je po sedanjih tolmačenjih zakona zavezanec za plačilo 
lastnik nepremičnine, razen če ni s sodno odločbo drugače definirano (služnost). To 
pa v praksi pomeni, da boste morali najemodajalci sedaj sami nositi strošek tega 
davka (pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča je bil zavezanec lahko 
uporabnik). V kolikor želite prevaliti strošek na podjetje, oziroma na najemojemalca, 
boste to morali definirati v najemni pogodbi. 
 

2. Davčna stopnja za davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2014 ostaja 17 %. 
 

3. V kolikor imate stanja neizplačanih izplačil po pogodbah, predlagamo, da jih izplačate 
pred uveljavitvijo v točki 2 zapisanih sprememb. 

 
4. Svetovanja v zvezi z davčnimi optimizacijami – podjetniki, ki ste lastniki podjetij že več 

kot deset ali celo dvajset let, imate možnost optimizirati svojo davčno obveznost s 
pomočjo kapitalskih dobičkov. Če razmišljate v to smer, vas vljudno vabimo, da nas 
pokličete in vam bomo z veseljem predstavili možne rešitve ter svetovali pri 
optimizaciji. 

 
 
S spoštovanjem 
 
        Biro BONUS d.o.o. 
Pripravila: Marija TOMC MUC 


