Zakonske spremembe v letu 2022

UL. 39/2022 z dne 21. 03. 2022 - ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOHODNINI

(ZDoh-2Z)
UL. 40/2022 z dne 22.03.2022 – P R A V I L N I K o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki

obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
UL. 41/2022 z dne 23.03.2022 – PRAVILNIK o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev

olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022
UL. 41/2022 z dne 23.03.2022 – S K L E P o usklajenih zneskih vajeniških nagrad
UL. 43/2022 z dne 25.03.2022 – P R A V I L N I K o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki

obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

Lestvica dohodnine in dodatna splošna olajšava se uvozita v plače ob inštalaciji novih programov.

1. Splošna olajšava - 28. člen ZDoh-2Z
Znesek splošne davčne olajšave znaša 4500. Znesek vpišete v Mesečni vpisi / Podatki o
obračunu / Obrazec polje Splošna dav. olajšava.
2. Lestvica dohodnine za leto 2022 - 3. člen Pravilnika
Nastavitve / Nastavitve lestvic davkov
Letna lestvica dohodnine

3. Dodatna splošna olajšava v letu 2022 - 2. člen Pravilnika
Nastavitve / Nastavitve lestvic davkov
Letni zneski dodatne splošne olajšave

4. Olajšave za družinske člane v letu 2022 - 1.člen Pravilnika
Zneski olajšave ročno spremenite v Šifranti / Olajšave dohodnine.


Posebna olajšava za vzdrževane otroke
1. otrok
2.510,03
2. otrok
2.728,72
3. otrok
4.551,10
4. otrok
6.373,48
5. otrok
8.195,86
6. otrok
10.018,24



Posebna olajšava za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo
1. otrok
9.094,9
2. otrok
9.313,59
3. otrok
11.135,97
4. otrok
12.958,35
5. otrok
14.780,73
6. otrok
16.603,11




Za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 2.510,03 eur
Osebna olajšava za invalide s 100% telesno okvaro 18.188,61 eur.

5. S K L E P o usklajenih zneskih vajeniških nagrad
Vajeniške nagrade od 1. marca 2022 znašajo:
 za 1. letnik 264,26 eura
 za 2. letnik 317,11 eura
 za 3. letnik 422,82 eura
6. Davčna razbremenitev dohodkov iz oddajanja premoženja v najem
Nastavitve / Vrste izplačil / Obrazec
 Na vrsti izplačila za normirane stroške za premoženje v najem morate v polju Brezpogojni
faktor popraviti na 10% (oziroma 0,10).

Nastavitve / Vrste prispevkov / Obrazec


Na vrsti prispevka za davek iz oddajanja premoženja v najem je potrebno v polju Stopnja
popraviti na 15%.

7. Davčna razbremenitev dohodkov iz kapitala – obresti in dividende

Nastavitve / Vrste prispevkov / Obrazec


Na vrsti prispevka za davek od obresti in dividende je potrebno v polju Stopnja popraviti
na 25%.

8. Bonitete za uporabo službenega avtomobila na električni pogon
Nastavitve / Vrste izplačil / Obrazec
Nastaviti novo vrsto izplačila za boniteto za električni avto, tako da se obračuna znesek 0.00.

V Zavihku Prispevki in davki pustite prazno.
Šifranti / Vrste dodatkov / Obrazec
Odprete novo vrsto dodatka za električni avto. V polju Šifra vrste izplačila vpišete šifro, ki ste
je predhodno odprli v Nastavitve / Vrste izplačil / Obrazec.

Mesečni vpisi / Dodatki delavcev / Obrazec
Delavcem, ki imajo v dodatkih že vpisane električne avte, jim zapis zaključite v polju
Veljavnost do in odprete nov dodatek z novo šifro dodatka za električni avto.
9. 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.
Na REK-1 trenutno še ni vključeno polje, ker še FURS ni vključil novega polja v shemo
(predvidoma do 21.04.2022).
10. Poročanje na REK-1 obrazcu
V polju M05 se poroča tudi:
 denarno povračilo po 118. členu ZDR-1,
 denarno nadomestilo za neizrabljen dopust v skladu s 164. členom ZDR-1.
11. Preračun neto zneskov v bruto
Nekateri ste uporabljali preračun neto zneskov v bruto. Sedaj se obdelava nahaja v plačah
na Orodja/Izračun neto v bruto

12. KOLIČNIK VALORIZACIJE – refundacijski faktorji LARGO
12.1.

VIR: ZZZS - Višina nadomestila plače

Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 –
ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19, 81/19 –
ZSDP-1C in 92/21 -ZSDP-1E; ZUTPG) predvideva uskladitev osnove za odmero nadomestila,
vendar le v primeru, da ima zavarovanec osnovo najmanj iz predpreteklega koledarskega leta
glede na obdobje zadržanosti. Uskladitev se opravi enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo cen
življenjskih potrebščin v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije
(SURS).

Prva uskladitev nadomestil plač v breme ZZZS se tako po daljšem času zaradi navedenih
razlogov izvede s 1.3.2022, in sicer na podlagi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v
obdobju januar-december 2021, ki je znašala 4,9% (letni indeks = 104,9).
Zaradi navedenega se pri obračunu nadomestil v breme obveznega zdravstvenega
zavarovanja uporabijo za obračune za mesece zadržanosti od vključno marca 2022 do
vključno februarja 2023 v primeru, da je osnova iz predpreteklega leta, količniki v priponki
(torej za obdobje 03 2022 - 02 2023 ob pogoju osnove iz predpreteklega leta količnik ni več
1,0000, ampak 1,0490)
Količniki so objavljeni tudi na spletni strani ZZZS v povezavi:
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/nadom_place/nadom_visina/

12.2.

LARGO nastavitve:

12.2.1. FORMULA ZA REFUNDACIJE
Predlagamo, da si formulo, ki jo uporabljate na refundiranih vrstah izplačil, spremenite na:

ROUND(ROUND( ROUND({Delavci_Plače.Povprečje_Bruto_2} *
{Vrste_izplačil.Brezpogojni_faktor},2)* {Delavci_Plače.Faktor_refundacije},2)*
{Mesečni_podatki.Ure},2)
12.2.2. FAKTOR REFUNDACIJE NA DELAVCU
Formula vsebuje polje - Faktor refundacije na delavcu

Faktor refundacije na delavcu se zapolni z obračunom ali izračunom minulega dela. Podatek
pridobi iz polja Refundacijski faktorji – Podatki za obračun.
12.2.3. POPRAVEK REFUNDACIJSKI FAKTORJI – PODATKI ZA OBRAČUN
Refundacijske faktorje pravilno popravite na Podatki za obračun zavihek refundacijski faktorji:

Količniki so objavljeni tudi na spletni strani ZZZS v povezavi:
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/nadom_place/nadom_visina/

