Dopolnitve plač

1. Mesečni vpisi / Delavci podatki za plačo / Obrazec
V zavihku Olajšave – družinski člani je spremenjena kontrola za vnos v polje Olajšava
dohodnine. Obvezen vnos olajšave je samo na zapisih, kjer ni vpisnega datuma zaključka.
2. Mesečni vpisi / Prenos podatkov za družinske člane iz kadrov
Zapis leta rojstva tudi že predhodno vpisanim članom.
3. Obračun / Obračun osebnih prejemkov
Dopolnjen izračun osnove za dohodnino v primeru normiranih stroškov.
4. Zaključek plač / Izpis obrazca REK-1
- V xml datoteko je dodano polje:B09a Odpravnine zaradi prenehanja pogodbe o
zaposlitvi za določen čas
- Popravljen prikaz splošne olajšave v polju D02 in Povprečne splošne olajšave D03.
- Boniteta za avto – 2 avta – popravljen zapis zneskov v xml datoteki
5. Zaključek plač / Izpis obrazca REK-2
V xml datoteko so dodana polja:
223 – Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
224 - Prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje
Na analitiko dodana polja:
A024 - oseba ni zavarovanec po 15. ali 20. členu ZZVZZ.
A025 - za osebo se glede plačila prispevkov uporablja zakonodaja druge države članice EU
6. Obračun izplačil z normiranimi stroški (pogodbena dela, avtorski honorarji,..)
- Ker so se uvedli tudi prispevki IZ BOD na teh vrstah dohodkih, ki zmanjšajo osnovo za
dohodnino delavca, se je spremenil način obračuna osnove za dohodnino.
V Nastavitve / Vrste prispevkov / Obrazec morate vsem Dohodninam, ki jih plača delavec
(iz BOD) vpisati predpisane stopnje. Sedaj so bile stopnje zmanjšane za procent
normiranih stroškov. (torej 22,5, če je so bili norm str. 10% --> sedaj morate popraviti na
25).
7. REK-2
Ker so se uvedli novi prispevki pri dohodkih, ki se prikazujejo na REK-2, je potrebno le te
odpreti v Nastavitve / Vrste prispevkov / Obrazec.
Novi prispevki v poljih REK:
223 – Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek PIZ 15,5% IZ BOD
224 - Prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zdravstvo 6,36 IZ BOD
222 – Zdravstveno zavarovanje NA BOD

Prispevek za zdravstveno zavarovanje(ZZ) 0,53% NA BOD od 01.02.2014 dalje
Pavšalni znesek pa se ukine. Prispevek je potrebno iz Vrste izplačila zamenjati z novim
procentualnim (0,53).

8. Odpravnina za določen čas

Od zneska odpravnine do uredbe se nič več ne obračunavajo prispevki in davki.
Pojasnilo DURS:

Dopolnjen je opis polja 111 Drugi dohodki iz delovnega razmerja v REK-1 obrazcu,
na podlagi 2. člena novele Zakona o dohodnini – ZDoh-2M (Uradni list RS, št. 96/13).
S tem členom je prvi odstavek 44. člena ZDoh-2 dopolnjen z 11. točko, ki določa, da se
v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva odpravnina zaradi
prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je določena kot pravica iz
delovnega razmerja in izplačana pod pogoji, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih,
v višini odpravnine, ki jo je delodajalec dolžan izplačati na podlagi Zakona o delovnih
razmerjih, vendar največ do višine treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v
Sloveniji. Če je odpravnina izplačana v znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo
dohodka iz delovnega razmerja, se podatek o dohodku vpiše v polje B09a Odpravnine
zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas.
9. Plačevanje pavšalnih prispevkov
Vir: Davčna uprava –
http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_
pojasnila/placevanje_pavsalnih_prispevkov_za_zdravstveno_zavarovanje_za_leto_2014/

Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2013
1.526,11 EUR. Upoštevajoč ta podatek, so v spodnji tabeli navedeni zneski prispevkov
za zdravstveno zavarovanje, ki veljajo v letu 2014.

Vrste zavarovancev

Zavarovanci iz
12., 13. in 14.
točke prvega
odstavka 15.
člena ZZVZZ
Zavarovanci iz
17., 18., in 21.
točke prvega
odstavka 15.
člena ZZVZZ
Zavarovanci iz
1.,3., 6., 9. in 12
tčk. 17. člena in
2., 4., 5., 6. ter
7. točke 18.
člena ZZVZZ
Zavarovanci iz
1., 3., 8. in 9.
točke 18. člena
ZZVZZ
Zavarovanci iz
5. točke 17.
člena ZZVZZ

Določitev prispevka
Višina
od 1. 1. do 31. 12. 2014
pavšalnega
določenega
Znesek
Način
prispevka od Stopnja/
prispevka od
plačevanja
1. 1. do 31.12. osnova
1.1. do 31.12.
prispevka
2013
2014

Državljani RS in
tujci, zavarovani v
tujini, za čas
124,31 EUR
prebivanja v RS, ko
ne morejo koristiti
pravic iz tujine
Prejemniki socialne
pomoči,
priznavalnin ter
30,32 EUR
osebe, ki niso
zavarovane iz
drugega naslova
Dijaki, študenti pri
praktičnem in
študentskem delu,
idr.

4,55 EUR

Osebe, ki sodelujejo
v organiziranih
6,06 EUR
akcijah, npr. civilne
zaščite
Osebe, ki v okviru
drugega pravnega
4,55 EUR
razmerja opravljajo
delo ali storitev

8,20 % od
1.526,11

125,14 EUR

Mesečno

2 % od
1.526,11

30,52 EUR

Mesečno

0,30 % od
1.526,11

4,58 EUR

Mesečno

0,40 % od
1.526,11

6,10 EUR

Enkrat letno

0,30 % od
1.526,11

4,58 EUR

Mesečno*
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Znesek pavšalnega prispevka v višini 4,58 eur se za zavarovance iz 5. točke 17. člena
ZZVZZ plačuje od dohodkov izplačanih v januarju 2014. Z novelo ZZVZZ-M,
objavljeno v Uradnem listu RS, št. 91/13, se za zavarovance iz 5. točke 17. člena
ZZVZZ od 1. 2. 2014 dalje prispevek plačuje v višini 0,53 % od prejetega dohodka.
Zneski pavšalnih prispevkov za zavarovance po 22. točki 15. člena ZZVZZ (vrsta
dohodka 1071) so: 197,17 eur (12,92 % PP) in 8,09 eur (0,53 % PP).
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