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Zakonske spremembe v letu 2023 

Prenovljen REK-O obrazec ter Poročanje VIRDOH.DAT 

 

1. Zaključek plač / Izpis obrazca REK-O 

   Arhiv/ Izpis obrazca REK-O  

Nov obrazec, ki začne veljati s 01.01.2023, torej že za izplačano plačo december 
2022 v januarju 2023.

 

1.1 Vhodni podatki: 

 
➢ Novo polje: Delavci - izbere se delavec samo v primeru, če se za delavca 

oddaja popravek 
 

➢ Novo polje: 18. čl.  ZPIZ-2 - izbor vrste delovnega razmerja za delavce 
zavarovane po 18. čl. PIZ-2 (odpre se nova šifra vrste del. razmerja za te 
delavce) - označi se delavec v A025a 
 

➢ Novo polje: Dodatni podatki o plači - statistika 
o Matična številka pod.- matična številka podjetja (več opisano spodaj) 
o Kolektivna pogodba - kolektivna pogodba podjetja (več opisano spodaj) 

 
➢ Moji izpisi - možnost shranitve nastavitve 

 
➢ Vrsta dohodka - izbor vrste dohodka (pomembna kombinacija s šifrantom 

Nastavitve/Vrste izplačil – polje Vrsta dohodka REK).  
o Polje vrste dohodka iz vhodnega obrazca REK-O se ne uporablja na 

zapisu za FURS datoteko. Uporabi se le pri naboru podatkov iz 
obračuna. Glede na izbrano vrsto dohodka na vhodnem obrazcu REK-
O program preveri vrste izplačil v obračunu, ki imajo v nastavitvah vrst 
izplačil enako označeno polje - vrsta dohodka REK. 

Zgornje sicer ni sprememba delovanja programa (z inštalacijo zakonskih novosti). 

Delovanje je enako kot je bilo do sedaj, opis je zgolj za lažje razumevanje in kontrolo 

podatkov, ki jih oddajate.   
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➢ Vrsta dohodka DURS - izbor vrste dohodka za Durs 
o vrste dohodka na zbirnem REK-O obrazcu:  
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o Za vrsto dohodka na iREK (analitičnem delu rek obrazca) je pomembno 

polje Vrsta dohodka iz šifranta Vrste izplačil (Nastavitve/Vrste 

izplačil/Obrazec): 

 

 

Z inštalacijo se je ažuriral tudi šifrant: vrste dohodka: 

 

Pri Vrsti izplačil – stroški prevoza nad uredbo si popravite vrsto dohodka iz 1101 – 

plača na 1104 – povračila stroškov in drugi odhodki iz DR.  

Pri Vrsti izplačila regres do uredbe v vrsto dohodka vnesite 1103. 
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2. Obračun - več vrst dohodkov na enem obračunu 

Pomembno je, da v obračunu ni več vrst dohodka.  

Primer: skupaj s plačami še izplačilo/vračilo regresa ali npr. izplačila nad uredbo: 

odpravnina/jubilejna,… V takem primeru bo nastala težava pri razporeditvi prispevkov 

in oddaja REK-O obrazca ne bo pravilna.   

 

3. Matična številka podjetja - Vhodni podatki REK-O obrazca 

Matična številka poslovnega subjekta v katerem prejemnik dohodka opravlja delo. 

Podatek se uporablja za statistično poročanje in se prepiše na polje S obrazca iREK. 

Možnost izbora: 

 

3.1 Podjetje 

Vpisana matična številka na Komerciala/Podjetje izplačevalec/Matična številka. 

3.2 Stroškovno mesto 

Vpisane matične številke v šifrantu stroškovnih mest. Zapis v S polja se zapiše glede 

na vpisano stroškovno mesto na: Plače/Delavci podatki za plačo/Razporeditev 

delavca/Stroškovno mesto.   

3.3 Organizacijska skupina 

Vpisane matične številke v šifrantu Kadrovska evidenca/Šifrant/Organizacijske 

skupine/Matična številka. Zapis v S polja se zapiše glede na vpisano organizacijsko 

skupino na: Plače/Delavci podatki za plačo/Razporeditev delavca/Organizacijska 

skupina. 

 

4. Kolektivna pogodba 

Ročno se vpiše 3-mestna koda kolektivne pogodbe. Podatek se uporablja za 

statistično poročanje in se prepiše na polje S obrazca iREK.  

Če se kolektivna pogodba ne uporablja, se vpiše 999.  

 

Za delavce z individualno pogodbo program avtomatsko doda 999.  
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5. VRSTE IZPLAČIL 

Nastavitve/Vrste izplačil 

Na šifrantu vrst izplačil so dodana nova polja pomembna za oddajo REK-O obrazca: 

 

➢ REK-O polje A052 - nastavitev dohodka za polje A052 
➢ REK -O polje A061 - nastavitev osnove prispevka za A061 
➢ REK- O Statistika - nastavitev statistike 

 
 
Z inštalacijo so se vam na določenih vrstah izplačil polja REK-O 052 in A061 že 
napolnila. Polje REK-O Statistika se z inštalacijo ni zapolnilo. POMEMBNO je, da pri 
vseh vrstah izplačil nastavitve preverite in spremenite glede na veljavno zakonodajo.  
 

5.1 REK-O polje A052 

Nastavitve dohodka za polje A052.  

 

➢ NE  

o primer: vrste izplačil, ki jih imate zgolj zaradi ur in se delavcu izplačuje 

preko zavodov. Npr. starševsko nadomestilo (porodniška), očetovski 

dopust,… 

➢ Dohodek 

o Primer: redno delo, praznik, dodatki za min. delo, nočno delo,…  

➢ Dohodek všteva v osnovo A052a 

o primer:  del zneska nad uredbo: regres, letna uspešnost 

➢ Normirani stroški/odhodki A053 

o primer: vrste izplačil za normirane stroške npr. podjemnih pogodb, 

nepremičnin,… 
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5.2 REK – O polje A061 

Na vrstah izplačil se označi v katero polje se zapiše osnova za prispevke. 
 

 

➢ Ne 
o Primer očetovski dopust, starševski dopust,.. 

 
➢ P01a - plača in nadomestilo plače v breme delodajalca: 

o Primer: redno delo, prazniki, dopusti, dodatki, boleznine v breme 
podjetja, stimulacije,.. 
 

➢ P01b - plača in nadomestilo plače ni v breme delodajalca: 
o Primer: boleznine v breme zavodov (refundacije) 

 
➢ P01c - nadomestila plače po predpisih PIZ: 

o Primer: Invalid po starem, ko delavec dobi nadomestilo s strani zavoda 
in ne pri plači (refundacija invalidnina) 
 

➢ P02 - razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov: 
o Primer: vrsta izplačila prispevki do minimalne osnove ter prispevki do 

minimalne osnove – refundirano 
 

➢ P03 - Neplačana odsotnost: 
o Primer: Neplačano odsotnost, Neplačan izostanek,… 

 
➢ P04 – Drugo: 

o Primer: 1102-bonitete, 1104-povračila stroškov prevoza nad uredbo, 
letna poslovna uspešnost ( ko ni vezana na prisotnost na delu – M05),.. 
 

➢ P05 -  Boniteta drugi izplačevalci 
o Primer: porodnica (dohodek preko centra) kot delodajalec poročate 

boniteto za vozilo. 
Razlaga  FURS --> v primeru, ko delodajalec za porodnico od bonitete plačuje le prispevke delodajalca, 

v podatke analitike REK-O ne poroča o dohodku (A052) niti ne vpisuje podatkov v polja B ter M. Te 

podatke v takem primeru za porodnico prikaže MDDSZ, ki obračuna boniteto ob izplačilu nadomestila. 

Delodajalec v tem primeru vpiše le podatek o osnovi za prispevke in podatke o obračunanih prispevkih 

delodajalca. Prispevke delojemalca (delavke) plača MDDSZ in tudi on poroča. 
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➢ P01 

o Se izbere samo v primeru vrste izplačila – letna poslovna uspešnost, ki 
je vezana na prisotnost na delu in gre v M01! 

 
Navodila za aktualne podrobnejše opise dobite na strani FURS: 
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/rek_obrazci/#c463
2: 
 
Zaradi osvežitve strani vam svetujemo, da sami poiščete pot:  
FURS/Področja/Davki/Rek obrazci/Podrobnejši opisi 

 
 
Obračun davčnega odtegljaja REK-O obrazec in postopek oddaje prek eDavkov 

 Navodila za izpolnjevanje REK-O (velja od 1. 1. 2023 dalje) 

 Podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in spremembe teh podatkov na 
REK-1 in REK-O obrazcih 

  

5.3  REK-O Statistika 

Vsem vrstam izplačil je potrebno dodati tudi zapis na REK- O Statistika. Statistika se 
poroča le za izplačane plače in nadomestila plač (vrste dohodka REK 1001 – plača in 
nadomestilo plače), ki bremenijo delodajalca in so vključena v polje A062 (osnova 
P01a – znesek ali ure). Tako npr. za boleznine, ki niso v breme podjetja (refundacije) 
in so označene v polju P01b, polje REK-O statistika pustimo prazno – oziroma NE. To 
velja za vse vrste dohodka, ki so v polju A061 označeno različno od P01a ali imajo 
vrsto dohodka različno od 1001 - plače. 
 
 
 
 

https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/rek_obrazci/#c4632
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/rek_obrazci/#c4632
https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/REK_obrazci/Opis/Obracun_davcnega_odtegljaja_REK-O_obrazec_in_postopek_oddaje_prek_eDavkov.docx
https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/REK_obrazci/Opis/Navodila_za_predlozitev_REK.doc
https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/REK_obrazci/Opis/Podatki_za_oblikovanje_prijave_podatkov_o_osnovah_in_spremembe_teh_podatkov_na_REK_obrazcu.docx
https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/REK_obrazci/Opis/Podatki_za_oblikovanje_prijave_podatkov_o_osnovah_in_spremembe_teh_podatkov_na_REK_obrazcu.docx
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➢ Ne 

o Primer: vse vrste izplačil, ki so označena različno od P01a 
 

➢ S03 – Osnovna plača 
o Redno delo, dodatek do minimalne plače,.. 

 
➢ S04 – Del plače za delovno uspešnost 

o Stimulacije, uspešnosti 
 

➢ S05 - Dodatki 
o Dodatek za minulo delo, dodatek za nočno/popoldansko/praznik, nadure 

+ dodatki za nadure,… 
 

➢ S06 – Plačilo za poslovno uspešnost 
o Primer: uspešnosti, ki niso vezane na letno uspešnost (1151 dohodek) 

 
➢ S07 -  Nadomestila plače ki bremenijo delodajalca 

o Primer: praznik, dopust, boleznine v breme podjetja, … 
 
V primeru, da delavec opravlja delo na praznik, se znesek (ure in dodatki) poročajo v 
polju S05 – dodatki.  
 
 
Več o poročanju za statistiko si lahko preverite v navodilih (Izpolnjevanje dodatnih 
podatkov o plači polja S), ki so dostopna na povezavi: 
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/rek_obrazci/#c463
2  
 
Zaradi osvežitve strani vam svetujemo, da sami poiščete pot:  
FURS/Področja/Davki/Rek obrazci/Podrobnejši opisi 
 

https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/REK_obrazci/Opis/Izpolnjevanje_dodatnih_podatkov_o_placi_polja_S.docx
https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/REK_obrazci/Opis/Izpolnjevanje_dodatnih_podatkov_o_placi_polja_S.docx
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/rek_obrazci/#c4632
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/rek_obrazci/#c4632
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5.4 Vrste izplačil – Polje: REK-analitika 

 

Preverite vrste izplačil, polje REK-analitika. V polju naj bo vpis le pri vrstah izplačil, ki 

se dejansko zapisujejo v B polja (malica, prevoz, bonitete, službene poti,..). Izplačila, 

ki se ne poročajo na B poljih (bruto izplačila - redno delo, prazniki, dodatki,…) mora 

biti polje REK analitika prazno.  V nasprotnem primeru se vam bo pod polje dohodek 

(A052) zapisal 0,00 znesek in REK-O ne bo pravilen. 

  

 

 

 Na obdelavi REK- O smo sicer dodali kontrolo in izpis. V kolikor se vam pokaže 

spodnje, preverite nastavitve vrste izplačil – polje: REK – analitika. 
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6. VRSTE PRISPEVKOV 

Nastavitve / Vrste prispevkov / Obrazec 

 

Dodano polje: REK-O polje - vpiše se številka prispevka, davka iz skupnega 

rek obrazca: 

 
101 - dohodnina 
 
201 - piz iz bod 
202 - zdravstvo iz bod 
203 - starševsko varstvo iz bod 
204 - brezposelnost iz bod 
 
301 - piz na bod 
302 - zdravstvo na bod 
303 - starševsko varstvo na bod 
304 - brezposelnost na bod 
305 - poškodba na bod 
 
306 - beneficirani prispevki (samo v primeru prispevkov, ki so se na REK-1 zapisala 
v polja od 701-705). Za prispevke, ki so se na REK-1 poročali v polju 801, poročanje 
na REK-O ni več predvideno). 
 
401 - Obračun posebnega davka na določene prejemke  (pogodbena plačila - davek 
na bod) 
402 - Obračun dajatve od začasnega ali občasnega dela 
 
Ob inštalaciji se določenim prispevkom že zapolni polje REK-O. Potrebno je preveriti 
podatke in manjkajočim dopolniti.   
Primer: na davek za pogodbeno delo upokojenci je potrebno v polje REK-O dodati 
šifro 402. Enako velja za podjemno pogodbo, polje 401,… 
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7. LETNI SKLAD UR 

Po navodilih iz ZPIZ (10.01.2023) bo za uporabnike, ki imajo plače po normiranih urah 

in so na M podatkih oddajali normirane ure za mesece od JAN-NOV 2022, v mesecu 

DEC 2022 pa so pravila za REK-O da je oddaja ur na podatke za M – dejanske ure, 

bo potrebno narediti popravek ur na novembrski plači za REK-1 obrazec. Predvideno 

bomo pripravili obdelavo, tako vam podatkov na analitiki delavcev (REK-1 za mesec 

november) ne bo potrebno ročno popravljati. 

 

8. NADURE 

V M podatkih se poročajo zaokrožene dejanske ure. V primeru, da imate npr. nadurno 

delo, ki ga ne izplačujete na celo uro, se vam bo poročalo v zaokroženih urah. Za 

vnaprej vam predlagamo, da nadurno delo vodite v polnih urah, ker bi lahko v 

nasprotnem primeru prišlo do odstopanj v povprečni bruto postavki preteklega leta.  

 

9. ODDAJA REK-O na FURS – edavki  

Pred prvo oddajo REK-O si morate na edavkih urediti pravice.  
 

10. ZAKLJUČEK PLAČ/Obrazec Zap-M 

Poročanje za ZAP-M obrazec je predvideno tudi v letu 2023.  
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11. BONITETE – vozila 

Napaka, ki se pojavi: 

 

Je težava letnica na boniteti – za vozilo.  Na dodatki – boniteta vozilo- preverite polje 

- Leto uporabe vozila:  

Leto uporabe vozila = ni letnica, ampak št. let uporabe.  

 

11.1 Polje VOZI VEČ KOT 500 km 

 

V REK-O so polje vozi manj kot 500 km (REK-1) zamenjali za vozi več kot 500 km.  

Obdelava REK-O v Largo naredi avtomatsko: 

V dodatkih/boniteta vozilo imate: Vozi manj kot 500km (DA), v REK-O se vam 

avtomatsko zapiše Vozi več kot 500 km (NE).  

Uporabniku ni potrebno spreminjati nastavitev dodatka! Vseeno pa pri prvi 

oddaji REK-O preverite, če je polje vozi več kot 500 km pravilno.  

 

12. Krvodajalstvo 

 

Polje M01/ Podatek M4 (redno delo): 

Znesek plače in nadomestila plače se vpiše v seštevku zneska plače in zneska nadomestila ( npr. nadomestilo plače zaradi 
izrabe letnega dopusta, plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, izobraževanja, z zakonom določenih praznikov in dela 
prostih dni, zaradi darovanja krvi, prav tako nadomestila plače za čakanje na domu v skladu s 138. členom Zakona o delovnih 
razmerjih  - ZDR-1, in nadomestila za delojemalce, ki imajo po 97. členu ZDR-1 pravico do odsotnosti z dela zaradi iskanja 
nove zaposlitve). (Navodila za izpolnjevanje obračuna davčnih odtegljajev,(REK-O obrazec), 2. izdaja, julij 2022, str 15). 

Razlika do minimalne osnove se sorazmerno preračuna in krvodajalstvo spada pod sorazmerni del, 

ki se zapiše v M08 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov (kjer se refundacije in boleznine 

do 30 ne vpisujejo).  
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13. LETNE OBDELAVE/Datoteka VIRDOH.dat 

 
Določene vrste izplačila se ne bodo poročale na REK-O, zato jih bo FURS zbiral preko 
letnih obdelav z datoteko VIRDOH.sam. Datoteka se oddaja v letu 2024 za izplačila v 
letu 2023. Nastavitve na vrstah izplačil (vrsta dohodka) uredite že za izplačila v tem 
letu.  
 
Več o pravilniku si lahko preberete na povezavi: 
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1369?sop=2022-01-
1369  
 

13.1 Nastavitve/Vrste izplačil/Obrazec/Polje Vrsta dohodka 

Vrste izplačil se opremi s predpisano vrsto dohodka. Predpisane vrste dohodka si 

lahko ogledate na zgornji povezavi, tabela 2.8.3. 

 

 

Pomembno je, da imate vrste izplačil ločene do uredbe in nad uredbo.  

Primer: Ločeno se vpisuje znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, in celoten izplačan 
znesek (na primer: o izplačilu 8207 Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in 
predmetov se poroča v polju 8 znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, v polju 9 pa celoten 
izplačan znesek). V primeru, ko se izplačan dohodek v celotnem izplačanem znesku ne  
 
všteva v davčno osnovo, sta podatka v poljih 8 in 9 enaka (2.8.4 Splošna pojasnila: 
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1369?sop=2022-01-1369)  
 

 

 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1369?sop=2022-01-1369
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1369?sop=2022-01-1369
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1369?sop=2022-01-1369
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13.2 Letne obdelave / Dohodnina / Dohodnina - VIRDOH - neobdavčena izplačila / 
Nastavitve povezav VP do uredbe z VP nad uredbo 

 
 
 

 
 
Ob prvem zagonu oz. če nastavitev še ni bila nastavljena in shranjena se preberejo 
vse vrste izplačil,ki imajo vrsto dohodka: 
8204,8206,8207,8208,8301,8302,8303,8304,8305,8306,8307,8308,8309,8310,8311,
8312. Vrste izplačil pravilno razporedite v polja do uredbe in nad uredbo. Če VP do 
uredbe nima VP nad uredbo, se polje VP nad uredbo pusti prazno. 
 

13.3 Letne obdelave / Dohodnina / Dohodnina - VIRDOH - neobdavčena izplačila / 
Prenos podatkov iz arhiva 

Izbere se obračune, ki so relevantni za poročanje.  
 
Glede na nabor vhodnih podatkov se v tabelo Dohodnina zapišejo podatki. V polju 
Podatki so je dodana nova opcija VirDoh - ni osnove.  Znesek do uredbe se vpiše v  
 
polje Znesek. V polje Normirani stroški se zapiše vrednost VP do uredbe + vrednost 
VP nad uredbo.VP do in nad uredbo morajo biti obračunani ločeno. 
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13.4 Letne obdelave / Dohodnina / Dohodnina VIRDOH - neobdavčena izplačila / 
Prenos podatkov v datoteko 

 

 
 
 
Vsi podatki za dohodnino glede na izbrano leto in imajo v polju Podatki so označeno 
VirDoh - ni osnove se zapišejo v datoteko in na izpis.  
 
Izbrati je potrebno pot kamor se bo datoteka shranila z imenom VirDoh.dat. 
 
 
 
 
 
Za vse dodatne informacije, pomoč pri nastavitvah, težave pri oddaji REK-O obrazca 
smo vam na voljo preko maila: apo-podpora@perftech.si.  
 

mailto:apo-podpora@perftech.si

