ZAKONSKE SPREMEMBE
Plače
1. Seniorska olajšava + olajšava za prostovoljno opravljanje nalog zaščite.
Dopolnitve REK obrazca z novima posebnima olajšavama
eDavki - Uveljavljanje olajšave za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči (durs.si)
NAVODILO ZA PREDLAGANJE OBVESTILA O UVELJAVLJANJU OLAJŠAVE V ZVEZI S
PROSTOVOLJNIM IN NEPOKLICNIM OPRAVLJANJEM NALOG ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
PRI IZRAČUNU AKONTACIJE DOHODNINE : doh_zap_zascita.n.docx (live.com)

Mesečni vpisi / Delavci podatki za plačo / Pregled delavca
V zavihek Podatki za plačo je dodano polje Dodatna olajšava. V šifrantu Olajšave
dohodnine se odpre šifra za dodatno olajšavo – znesek (1.500) je letni, ker se v
obračunu deli z 12.
Obračun / Obračun osebnih prejemkov
Poračun davka osebnih prejemkov
Branje dodatne olajšave delavca. Znesek olajšave se deli z 12. Dobljeni znesek
zmanjša osnovo za dohodnino.
Obračun / Izpis obračunskih listov - nov generator
V glavi plačilne liste se prikaže nova dodatna olajšava. Naziv se bere iz šifranta
olajšave. Znesek je 1/12 vpisanega zneska iz šifranta olajšave.
Arhiv / Arhiviranje
Prepis dodatne olajšave v arhivsko tabelo delavca za plačo.
Zaključek plač in Arhiv / Izpis obrazca REK-1
Na analitični rek sta dodani polji:
D05 - Osebna olajšava za st. nad 70 let in/ali za prost. in nepokl. oprav. nalog
Polje s označi z x, če ima delavec vpisan podatek v Mesečni vpisi / Delavci podatki za
plačo / Pregled delavca zavihek Podatki za plačo v polju Dodatna olajšava. V D05Z
se vpiše 1/12 zneska olajšave.

2. Dopolnitve REK obrazca z opcijskim nagrajevanjem - delnice
Pravico do nakupa oz. pridobitve delnic ali deležev
Delodajalec delojemalcu lahko zagotovi pravico do nakupa oz. pridobitve delnic ali
deležev v tej gospodarski družbi ali tej družbi nadrejeni družbi, je vrednost bonitete 65
% vrednosti, ki se določi po splošnem pravilu iz prvega odstavka 43. člena ZDoh-2, in
sicer pod pogojem, da je delovno razmerje do dneva izvršitve pravice trajalo več kot
eno leto in da se za to boniteto ne uveljavlja ugodnosti v zvezi s plačilom za poslovno
uspešnost.
Nastavitve / Vrste izplačil / Obrazec
Odpre se nova vrsta izplačil za Bonitete. V polju Rek analitika se vpiše B16a V zavihku
Prispevki in davki se izberejo prispevki iz/na BOD in davek od osebnih prejemkov.
Zaključek plač in Arhiv /Izpis obrazca REK-1
Na analitični rek sta dodani polji:
B016a - Boniteta - pravica do nakupa oz. pridobitve delnic ali deležev (6.odst. 43. čl.
ZDoh-2)
Znesek se vpiše, če ima delavec obračunano boniteto, ki ima na Nastavitve / Vrste
izplačil / Obrazec v polju Rek-analitika vpisano B16a.

3. Bonitete za uporabo službenega avtomobila na električni pogon
S spremenjenim 2.a odstavkom 43. člena ZDoh-2 se boniteta za uporabo električnega
službenega vozila za zasebne namene ne obračuna, je pa potrebno poročanje na REK
obrazcu. V primeru uporabe službenega električnega avtomobila se tako za izplačila
od 1. 1. 2022 dalje vnese VIN številka, v polje znesek pa vpiše 0 (nič) in označi,
električni avto DA.
Polje se izpolni tudi če v A052 vrsta dohodka 1102 ni izbrana.
Zaključek plač / Izpis obrazca REK-1
Spremenjeno zaradi javljenih napak na REK:
- Pri električnem avtu se v xml datoteko ne zapiše nabavne vrednosti in leto
uporabe vozila.

4. Spodnji limit refundiranih boleznin

4.1. Novela ZZVZZ-S
V doslej veljavnem 7. odstavku 31. člena ZZVZZ je bilo določeno, da nadomestilo ne more biti manjše od
zajamčene plače, torej je trenutno pri obračunih nadomestil plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja
t.i. spodnji limit v primeru polne mesečne obveznosti, zajamčena plača.
Dne 25. 3. 2022 je bil v Uradnem listu RS št. 43/22 objavljen Zakon o spremembi zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-S):

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0836/zakon-o-spremembizakona-o-zdravstvenem-varstvu-in-zdravstvenem-zavarovanju-zzvzz-s
ZZVZZ-S spreminja 7. odstavek 31. člena ZZVZZ v delu glede spodnjega limita. Novela se začne uporabljati pri
obračunu nadomestil od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem se uveljavi ta zakon. Ker začne ta
zakon veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu, to je 9. aprila 2022, se uporablja pri obračunu za zadržanosti
od dela v breme ZZZS od vključno 1. 5. 2022 dalje (izplačila v juniju 2022).
Novela določa, da:
•

nadomestilo ne more biti manjše od 60 % minimalne plače, ki je določena z zakonom, ki ureja
minimalno plačo (kar velja za vse delavce, za katere delodajalci posredujejo refundacijske zahtevke in
za večino samostojnih zavezancev, ki jim ZZZS direktno izplačuje nadomestila plač);

•

je za zavarovanca, katerega osnova za plačilo prispevkov je nižja od 60 % minimalne plače, najnižje
nadomestilo določeno v višini osnove, po kateri je le-ta zavarovan (ta del določbe velja za kmete, ki so
se prostovoljno vključili v obvezno pokojninsko zavarovanje do 31.12.2012 in so hkrati tudi obvezno
zdravstveno zavarovani za poln obseg pravic).

Več informacij na:

ZZZS - Višina nadomestila plače

4.2. LARGO – Spremenjena kontrola minimalnega zneska refundacije

Obračun / Obračun osebnih prejemkov
Poračun davka osebnih prejemkov
Zamenjana kontrola za najnižji znesek refundacije (sedaj 60 % bruto minimalne plače):
Avtomatska formula: (bruto minimalna plača * 0.6) * ure bol / mesečna kvota ur
Pravilni podatek o minimalni bruto plači naj bo zapisan na Podatki o obračunu/Polje
Minimalni BOD.

