Nov prispevek na razliki do minimalne plače in dopolnitve na REK obrazcih
Vir: UL 91/2013 dne 05.11.2013- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju - ZZVZZ-M.
Zakon v 50. členu predpisuje osnovo za plačilo prispevka za zdravstveno
zavarovanje. Najnižja osnova za plačilo prispevka za polni delovni čas je minimalna
plača. Če delavec ne doseže minimalne plače, mora podjetje plačati prispevek
delojemalca v višini 6,36% in prispevek delodajalca v višini .6,56%, doda pa se tudi
prispevek za poškodbe pri delu na bod.
1. Nastavitve / Vrste prispevkov / Obrazec
Odpre se nova vrsta prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki se na REK-1
obrazcu prikaže pod 501a -> Prispevek delojemalca bremeni delodajalca.
Če ločeno izračunate razliko do minimalne plače za boleznine do 30 dni in za
boleznine nad 30 dni, je potrebno v tem primeru odpreti 2 vrsti prispevka.
(Če imate 2 vrsti izplačil preverite v nastavitve / Nastavitve parametrov /
Dodatki/Invalidnina / Dodatki zapis Dodatek do minimalne plače pod oznako 02
in 03.)
Primer:

2. Nastavitve / Vrste izplačil / Obrazec
Na vrsto izplačila za izračun razlike do minimalne plače je potrebno vključiti na
novo odprt prispevek za zdravstvo (prispevek delojemalca v breme
delodajalca) , prispevek za zdravstvo NA BOD, ki ga plača delodajalec ter
prispevek za poškodbo pri delu.
Če imate dve vrsti izplačila za izračun razlike do minimalne plače, vključite
prispevke na obeh.

Vrsta izplačila za NEPLAČANO ODSOTNOST
V zavihek Prispevki in davki je potrebno vključiti prispevek za poškodbe pri
delu NA BOD.
3. Zaključek plač / Izpis obrazca REK-1
Na obrazec je dodano polje Splošna in povprečna olajšava se NE izpiše.
Opcija se izbere v primeru, če obračunavate dve plači v mesecu. Pri prvi plači
opcije ne označite . To pomeni, da se na analitičnem REK obrazcu v polje D02
oz. D03 označi način upoštevanja olajšave. Pri drugem izplačilu pa opcijo
označite, kar pomeni, da se v polju D02 in D03 pusti prazno.
V polju B01, B02 inB03 – prikazovanje dejanskih ur od izplačil v breme
delodajalca, nadomestil v breme zavoda in invalidnine. Ker kar nekaj podjetij
obračunavate po povprečni mesečni delovni obveznosti (174 ur), bose morali
sedaj v Mesečni vpisi / Evidenca mesečnih podatkov / Obrazec oz. Mesečni
vpisi / Delavci podatki za plačo / Obrazec zavihek Evidenca mesečnih
podatkov v polje Ura vpisati dejanske opravljene ure. Po končnem vnosu vseh
podatkov za vse delavce oz. po Generiranju mesečnih podatkov za delavca,
pa boste izvedli izračun Normiranih ur -> Mesečni vpisi / Izračun normiranih ur.
Boleznine - polje B02 - pri znesku ni več kontrole na ure, če se upoštevajo v
fond ur- zaradi poračunanih zneskov refundacij (tudi negativnih).
Polje B13 – Premija prostovoljnega dodatnega zavarovanje
Na obrazec je dodano polje Vr. PDPZ v polju B13 za nabor vrst dodatnega
pokojninskega zavarovanja, od katerih se upoštevajo zneski v polju B13.
Porodnice - če se jim obračuna PDPZ, mora tudi biti analitični rek in izpolnjeno
polje B13.
4. Mesečni vpisi / Evidenca mesečnih podatkov / Generiranje mesečnih
podatkov za delavca
Na obrazec je dodana opcija Pri Dodajanju do fonda ur upoštevaj Dejanski
fond ur.
Ker je potrebno zaradi poročanja dejanskih ur na analitičnem REK-1 obrazcu
voditi – vpisati dejanske ure delavca pri vrstah izplačila, je to potrebno
upoštevati tudi pri dodajanju do fonda ur.
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Opcijo naj upoštevajo samo podjetja, ki upoštevajo povprečno mesečno
delovno obveznost.
5. Zaključek plač / Izpis obrazce REK-2
Opozorilo:
1. Upoštevanje obračuna prispevkov za zdravstveno zavarovanje
A024 oseba ni zavarovanec po 15. ali 20. členu ZZVZZ
V takem primeru se delavcu ne obračuna prisspevka za zravstveno
zavarovanje.
Potrebno nastaviti v Nastavitve / Vrste prispevkov / Obrazec:
-

prispevka za zdravstveno zavarovanje IZ BOD po stopnji 6,36, ki se
prikaže v polju 224.

-

Prispevek za zdravstvo za poškodbe pri delu NA BOD po stopnji 0,53,
ki se prikaže v polju 222.

Prispevka se vključita tako na pogodbeno delo, avtorski honorar oz.
delo upokojenca, delo prokurista.
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