ZAKONODAJNE SPREMEMBE V PLAČAH ZA LETO 2018
Vir:

Ministrstvo za finance

Uradni list:
- 79 / 2017 iz dne 28.12.2017 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in
obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
- 75 / 2017 iz dne 22.12.2017- Zakon o spremembi Zakona o interventnem ukrepu na področju
trga dela – ZIUPTD-A
- 69 / 2017 iz dne 8. 12. 2017 – Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh2S)
- 63 / 2017 iz dne 10.11.2017 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki
obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
- 58 / 2017 iz dne 20.10.2017 Dodatek št. 11 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije
Plače
1.1.

Splošna olajšava UL 69/2017
Ostaja nespremenjena glede na leto 2017 in znaša 3302,7 eur.

1.2.

Dodatna splošna olajšava se vpiše v Nastavitve / Nastavitve lestvic davkov pod lestvico
Spremenjen način izračuna dodatne splošne olajšave za zavezance, ki imajo mesečni bruto
dohodek večji ali enak 930,53 in manjši ali enak 1109,74. Uvede se linearno določanje
dodatne splošne olajšave za zavezance po formuli:
1.660,18 eurov - 1,49601 x bruto mesečni dohodek.
Sprememba se avtomatsko izvede ob inštalaciji programov in vam jo ni potrebno ročno
spreminjati.
V drugi postavki se spremenijo vrednosti:

1.3.

Olajšave za vzdrževane družinske člane se vnesejo v Šifranti / Olajšave dohodnine /
Obrazec
Zneski olajšav za vzdrževanje družinske člane in druge vzdrževanje člane so nespremenjeni
glede na leto 2017.

2. Lestvica za odmero dohodnine za leto 2018
Lestvica dohodnine je nespremenjena glede na leto 2017.
3. Vajenci in Rek-1a
3.1.

Mesečni vpisi / Delavci podatki za plačo / Obrazec
Arhiv / Delavci podatki za plačo iz arhiva/ Obrazec
V zavihek Podatki za plačo 2 sta dodani polji:
Vajenec letnik šolanja - vpiše se številka letnika šolanja (A026 – analitika rek)
Vajenec 37. člen ZVaj - Ne - ni vajenec po 37. členu, (A027 – analitika rek)
Da- je vajenec po 37. členu

Podatka se uporabita pri oddaji Rek1a obrazca.
3.2.

Zaključek plač / Izpis obrazca Rek-1a
UL 63/2017
V polje Vrsta dohodka DURS sta dodana dva nova dohodka:
o

1021 Vajeniška nagrada

o

1022 Prispevek PIZ po 1. alineji 3. odstavka 20. čl. ZPIZ-2 (vajeništvo in obvezna
praksa)

V analitiko rek obrazca so vključena polja za vajence:
A026 - Vajenec
A027 - Vajenec po 37. členu Vzaj
B18 - Nagrada vajenca
B19 - Nagrada za obvezno prakso
Na rek 1a se tudi prikažeta polji B04 do B017. Če ima vajenec eno ali več teh izplačil, jih je
sedaj potrebno poročati na analitiki.

4. Obračun / Obračun osebnih prejemkov
UL 75/2017
Sprejeta je bila sprememba Zakona o interventnih ukrepih na trgu dela, ki določa, da se ukrep
začasne spodbude za zaposlovanje brezposelnih oseb, starejših od 55 let, podaljša do 31. 12.
2019.
Spodbuda je namenjena delodajalcem, ki zaposlijo delavce, starejše od 55 let, ki so pred
zaposlitvijo vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb.
5. Nastavitve / Vrste izplačil / Obrazec
UL 79/2017
Za napotene delavce v tujino za katere se uveljavlja 45.a člena ZDoh‑2 je potrebno odpreti
nove vrste izplačil, ki pa se prvič poročajo na obrazcu REK-1 šele v aprilu 2018 in sicer ločeno
za januar, februar in marec 2018. V polju Vrsta dohodka – REK se označi Ne upošteva. Ko pa
boste poročali v aprilu za pretekle mesece, pa bo potrebno na teh vrstah izplačil označiti 1
Plača. V polje REK – analitika se vpiše šifer za analitiko( B06a, B06b in B06c, B06č, B06d,
B06e ali B20).
B06a - Povračilo stroškov prevoza do višine, določene z uredbo vlade – službene poti
B06b - Povračilo stroškov za prenočišče do višine, določene z uredbo vlade – službene poti
B06c - Povračilo stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino nad 30 dni ali
90 dni
B06č - Povračilo stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino do 30 dni ali
90 dni
B06d - Povračilo stroškov prevoza v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino
B06e - Povračilo stroškov za prenočišče v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino do 90 dni
B20 - Izvzem iz davčne osnove po 45.a členu ZDoh‑2
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 2. člen - Podatki v poljih A011a, A011b, A011c, B06,
B06a, B06b, B06c, B06č, B06d, B06e in B20 se za izplačila v mesecu januarju, februarju in
marcu prvič poročajo v mesecu aprilu 2018, najkasneje pa do 30. aprila 2018, ločeno po
mesecih (januar, februar, marec), na katere se nanašajo.
Kadri
6. Delovna razmerja / Dopusti / Nastavitev dopusta po kriterijih
UL 58/2017
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V letu 2019 boste morali v kriterijih za dopust spremeniti leto starosti za dodelitev dopusta po
starosti. - > samo podjetja s kolektivno pogodbo za elektroindustrijo
Druga alineja petega odstavka 22. člena Letni dopust v Kol pog. elektro se spremeni:
Delavci, ki so dopolnili najmanj 52 let starosti, imajo pravico do povečanega letnega dopusta od
1 do 5 dni. Ne glede na določbo prejšnjega stavka, imajo pravico do povečanega letnega
dopusta 1 do 5 dni v letu 2018 delavci, ki so dopolnili 50 ali 51 let starosti, v letu 2019 pa
delavci, ki so dopolnili 51 let starosti. Pravica do povečanega letnega dopusta po predhodnih
dveh stavkih se izključuje s pravico starejšega delavca do dodatnih dni dopusta, ki jo določa
zakon, ki ureja delovna razmerja. V tem primeru delavcu pripada pravica, ki je zanj ugodnejša.
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