Zakonske spremembe v letu 2017
Viri:
-

UL 60/2016 iz dne 16. 9. 2016 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu
predložitve davčnemu organu

-

UL 63/2016 iz dne 7.10.2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R)

-

UL 79/2016 iz dne 9.12.2016 - Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za
odmero dohodnine za leto 2017

-

UL 79/2016 iz dne 9.12.2016 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu
predložitve davčnemu organu

1. Rek-1 – poročanje M4 podatkov v rubrikah M01 do M10
UL 60/2016 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki
obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
o Poročanje zneska nadomestila v rubriki M02
Pri obračunu plače se znesek nadomestil zapiše v rubriko M02. Znesek
na rek obrazcu se začne poročati šele za plačo za januar 2017 (izplačilo
februar 2017).
o Poročanje obdobja od – do v rubrikah M03, M05 in M08
Obdobje od – do se začne poročati šele za plačo za januar 2017 (izplačilo
februar 2017).
V primeru popravkov M4 za obdobje za nazaj se ročno vnesejo po obračunu
plač v Obračun / Pregled podatkov za M4 poročanje REK-1.
2. Letna delovna uspešnost
o Nastavitve / Vrste prispevkov / Obrazec
Potrebno nastaviti nove vrste prispevkov IZ BOD na katerih označite v
polju Zmanjša osnovo z NE.
o Nastavitve / Vrste izplačil / Obrazec
Nastavite dve vrsti izplačil in sicer:
 Poslovna uspešnost – obdavčen del
Pomembne nastavitve za rek-1:
 Vrsta dohodka: 1101

 Gre v M4/M8 – Redno delo ali Boniteta – M05
 Vrsta dohodka – REK – 1 Letna uspešnost obdavčena
 Številka polja REK : 112
 Zavihek Prispevki in davki – enaki kot za Redno delo
 Poslovna uspešnost - neobdavčen del
 Vrsta dohodka: prazno
 Gre v M4/M8 – Redno delo ali Boniteta – M05
 Vrsta dohodka – REK – 1 Letna uspešnost neobdavčena
 Številka polja REK : 112
 Zavihek Prispevki in davki – novi prispevki IZ BOD, NA BOD
enaki kot za redno delo
o Obračun – neobdavčen in obdavčen del letne uspešnosti se obračunata
v istem obračunu.
Kreirajo se podatki za M4 glede na nastavitev na vrsti izplačila polje Gre
v M4/M8. V obrazec Obračun / Pregled podatkov za M4 poročanje
REK-1 se zapiše skupni znesek letne delovne uspešnosti, na REK-1 pa
se znesek razbije na neobdavčen in obdavčen del.
Dohodnina naj se obračuna po povprečni stopnji.
o Zaključek plač / Izpis obrazca REK-1
 Izpisati je potrebno dvojni REK-1 sicer ločeno za vrsto dohodka
durs:




1151 Del plače za poslovno uspešnost, nad zneskom
določenim v 44. členu ZDoh-2
Na obrazcu se označi opcija Vrednost polja 112 prištej k
polju 15 Neto izplačilo
V polju Dohodnina po se označi 2 – Povp. stopnja
1152 Del plače za poslovno uspešnost v znesku, ki se ne
všteva v davčno osnovo
Na obrazcu se označi opcija Vrednost polja 112 prištej k
polju 15 Neto izplačilo
V polju Dohodnina po se označi 0 – Brez

Na obeh REK obrazcih se poroča M4 in sicer v znesku, ki je
zapisan v osnovi za obračun prispevkov.
3. Zamik plačila davčnih odtegljajev in prispevkov za socialno varnost
Možen zamik plačila prispevkov in davkov 5 dni od izplačila plače. Podatki se
na REK-1 poročajo najkasneje na dan izplačila.
o Mesečni vpisi / Podatki o obračunu / Obrazec
Pri generiranju plačilnih nalogov se datum za virmane prispevkov in
davkov bere iz polja Datum valute.
4. Lestvica dohodnine za leto 2017
Ob inštalaciji sprememb se lestvica avtomatsko ažurira za leto 2017.
5. Splošna olajšava in olajšave za vzdrževane družinske člane so nespremenjene
glede na leto 2016.
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