OPRAVLJANJE
PRIDOBITNE
DEJAVNOSTI
OPRAVL JANJE DELA
KRISTINA JANŽEVIČ

Načini opravljanja dela
-

zaposlitev v podjetju

- ustanovitev s.p.-ja
- osebno dopolnilno delo
- pomoč družinskih članov
- začasno delo upokojencev
- drugo pogodbeno delo

USTANOVITEV PODJETJA ALI ODPRTJES.P.
Poglavitne razlike

Osebna odgovornost
Osnovni kapital
Ustanovitveni stroški
Obdavčitev dobička
Vodenje poslovnih knjig

s.p.
DA – z vsem svojim
premoženjem

d.o.o.
NE – samo s
premoženjem družbe

Ni potreben
ne
Lestvica
Neobvezno – lastne
potrebe(banke…) ???

7500€
Praviloma ne
17%
da

Razpolaganje z gotovino prosto

omejeno

ZAPOSLITEV
Zaposlitev v svojem podjetju:
- izplačuje si plačo, minimalna plača 789,15€, navzgor ni omejitve
- fiksni del - osnovna bruto plača z dodatki
- variabilni del - uspešnost, stimulacija

Ni nujno da je znesek – posledično strošek – vsak mesec isti
Plačujejo se davki in prispevki od obračunane plače
Zaposlitev je lahko za krajši delovni čas od polnega

ZAPOSLITEV
Bruto plača
Prispevki delojemalca (22,10% od 1.000)
Dohodnina ((1000 – 221-275,23)*16%)
Prispevki delodajalca (16,10% od 1.000)
Neto plača
Strošek delodajalca

1.000
221
80,60
161
698,40
1.161

USTANOVITEV s.p.- ja
- ni potrebnega ustanovitvenega kapitala

- podjetnik prosto razpolaga s sredstvi podjetja
OBDAVČITEV S.P. – ja
- na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov (olajšave)
- na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov

USTANOVITEV s.p.- ja
Prispevki se plačujejo vedno 15. v mesecu za pretekli mesec
Prispevke si je dolžan plačevati od osnove, ki jo je dosegel v preteklem
koledarskem letu, povečana za plačane prispevke in znižana za:
- 30 % v letu 2014
- 28% v letu 2015

- 25% v letu 2016.
Stopnja prispevkov je 38,2%.

USTANOVITEV s.p.- ja
Najmanjša zavarovalna osnova:
- v letu 2014 je minimalna plača, razen prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki se
plačujejo najmanj od 60% povprečne letne plače zaposlenih v RS na mesec
-- minimalni znesek prispevkov 316,86€
Največja zavarovalna osnova:
- 3,5 x povprečne plače v RS za preteklo leto.
- maksimalen znesek prispevkov 2.036,49€
Zavezanec se lahko odloči, da si bo prispevke plačeval od večje osnove kot je njegova
minimalna osnova, še vedno pa mora upoštevati zgornjo mejo.

Obdavčitev po normiranih odhodkih s.p.
- dejanski prihodki in normirani odhodki
Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji: (za leto 2015 veljajo novi pogoji)
-- v davčnem letu pred tem letom prihodki ne presegajo 50.000€
-- če je pri zavezancu zaposlena vsaj ena oseba za poln delovni čas, neprekinjeno najmanj 5
mesecev je meja prihodkov 100.000€, ali pa če je samostojni podjetnik obvezno zavarovan
v dejavnosti

-- normirani odhodki 80% prihodkov
-- stopnja obdavčitve 20% - cedularna obdavčitev
-- vodenje poslovnih knjig ni obvezno, lastne potrebe??

Obdavčitev po normiranih
odhodkih d.o.o.
- dejanski prihodki in normirani odhodki
Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji: (za leto 2015 veljajo novi
pogoji)
- v davčnem letu pred tem letom prihodki ne presegajo 50.000€
- če ja pri zavezancu zaposlena vsaj ena oseba za poln delovni
čas, neprekinjeno najmanj 5 mesecev je meja prihodkov
100.000€, - normirani odhodki 80% prihodkov
- d.o.o. – stopnja obdavčitve 17%
- oddaja letnih poročil obvezna,

POPOLDANSKI s.p.
Plačujejo se pavšalni prispevki :
- prispevek za PIZ 31,85€
- prispevek za ZZ 32,36
Skupaj prispevki 64,21€
Lahko je normiranec – meja prihodkov 50.000€
Obvezno mora biti zavarovan drugje

OSEBNO DOPOLNILNO DELO
Možno je za posebej določena dela, ki so določena v dveh sklopih:
A) Dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabiranje in prodaja gozdnih
sadežev in zelišč ter druga manjša dela:
1. Občasna pomoč v gospodinjstvu in pomoč pri vzdrževanju stanovanja, hiše, počitniške
hiše in podobno ter vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin ter delo na kmetiji;
2. občasno varstvo otrok in pomoč starejšim, bolnim in invalidom na domu;

3. izdelovanje različnih izdelkov, ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po
pretežno tradicionalnih postopkih (spominki, dekorativni predmeti, tradicionalna orodja,
posoda, glasbila, sveče, razni drugi galanterijski predmeti in izdelki, predmeti za osebno
uporabo ipd.) ter prodaja teh izdelkov;

OSEBNO DOPOLNILNO DELO
4. nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč;
5. mletje žita ter žganje apna in oglja na tradicionalen način;
6. občasno lokalno vodenje skupin in posameznikov ter prevozi na
tradicionalen način.
B) Izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti ter prodaja izdelkov
domače in umetne obrti, ki so izdelani iz posebej določenih materialov –
za to je potrebno predhodno pridobljeno pozitivno mnenje strokovne
komisije Obrtne zbornice Slovenije.

OSEBNO DOPOLNILNO DELO
- pred začetkom opravljanja ga je potrebno priglasiti na DURS-u
- letni dohodek ne sme presegati minimalne plače iz preteklega leta
- vsake 3 mesece je potrebno FURS-u sporočiti podatek o doseženih prihodkih
- od odhodkov se plačuje akontacija dohodnine po stopnji 25%
- dohodki se vštevajo v osebno napoved dohodnine
- prispevki se plačujejo prek vrednotnic, ki jo „kupi“ naročnik del, cena je 9€

KRATKOTRAJNO DELO
Brezplačna pomoč družinskih članov
šteje brezplačno opravljanje dela v mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri
samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi, kadar ga opravljajo:
zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe
ali zavoda ali samozaposlene osebe,
zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti enega od staršev lastnika ali
solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe,
oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do
prvega kolena,

starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali partnerja v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali
solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe.
Delo osebe iz prejšnjega odstavka se lahko opravlja največ 40 ur mesečno.

KRATKOTRAJNO DELO
Delodajalec vodi evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu, ki vsebuje:
osebno ime, naslov in davčno številko osebe, ki opravlja kratkotrajno delo,
uro začetka in zaključka opravljanja kratkotrajnega dela, kot jo je potrdila oseba, ki opravlja kratkotrajno
delo, po dnevih,
skupno število ur opravljenega kratkotrajnega dela na mesečni ravni.
Evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu predloži delodajalec v podpis osebi, ki opravlja kratkotrajno
delo, dnevno ob začetku in zaključku opravljanja kratkotrajnega dela. Za izvajanje nadzora delodajalec
hrani evidenco še dve leti po prenehanju opravljanja kratkotrajnega dela osebe, ki je to delo opravljala.
V skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju je oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, zavarovana za
primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

ZAČASNO DELO UPOKOJENCEV
Pri tej obliko so določene omejitve.
Največ 60 ur v koledarskem mesecu
Plačilo ne sme biti manjše kot 4,20€ na uro
Zaslužek v koledarskem letu ne sme presegati 6.300€ bruto

Omejitev je še pri delodajalcu glede števila opravljenih ur ki jih pri njemu opravijo
upokojenci. (do 60 ur če nima zaposlenih, do 100 ur če ima od 1 do 10 zaposlenih….)
Voditi je potrebno evidenco prihoda in odhoda ter evidenco o številu opravljenih ur.

ZAČASNO DELO UPOKOJENCEV
Posebni davek ( 25% od 1.000)
Prispevek za zdravstvo za poškodbe pri delu
Prispevek za invalidnost (8,85% od 1.000)
Prispevek za zdravstvo (6,36% od 1.000)
Normirani stroški (10% od 1.000)
Akontacija dohodnine (25% od (1.000-63,60-100)
Izplačilo upokojencu (1.000 – 63,6 -209,10)
Strošek izplačevalca (1.000 +250 + 88,50 + 4,55)

250,00
4,55
88,50
63,60
100,00
209,10
727,30
1.343,05

DRUGA POGODBENA DELA
- podjemna pogodba
- pogodba o poslovodenju, pogodba o prokuri (vodilni delavci)
- avtorski honorar
Pri teh pogodbah je pomembno za obračun, ali je delavec obvezno zavarovan
za poln delovni čas na drugi podlagi ali tega zavarovanja nima.

PODJEMNA POGODBA
Posebni davek ( 25% od 1.000)
Prispevek za zdravstvo za poškodbe pri delu (0,53%
od 1.000)
Prispevek za invalidnost (8,85% od 1.000)
Prispevek za zdravstvo (6,36% od 1.000)
Normirani stroški (10% od 1.000)
Akontacija dohodnine (25% od (1.000-63,60-100)
Izplačilo upokojencu (1.000 – 63,6 -209,10)
Strošek izplačevalca (1.000 +250 + 88,50 + 4,55)

250,00
5,30
88,50
63,60
100,00
209,10
727,30
1.343,80

