NAVODILA – PLAČE – REK po 1.4.2018

PLAČE po 1. 4. 2018 – Storžič veržija 4.6.6
S 1.4.2018 začne veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih
odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list št. 79/17 z dne 28.12.2017). Na podlagi tega
se od 1. aprila 2018 dalje uporablja tudi nova shema za poročanje REK-1 obrazca.
Spremembe se nanašajo na poročanje podatkov o povračilih stroškov službenih poti in povračilih stroškov
napotenim delavcem po 1.1.2018, prvič pa se na nov način poroča s 1.4.2018, za stara izplačila pa bo podatke
potrebno poročati do 30.4.2018.
Trenutno še ni povsem jasno, kako bo potekalo poročanje o izplačilih za januar in februar (eDavki so si zamislili
način poročanja preko vrste dohodka 1190 s stornacijo že poročanih podatkov in vnosom po novi razdelitvi kar je zelo komplicirano v večini primerov, ker je potrebno zneske v že zaključenih obračunih deliti na več
delov). Zelo verjetno bodo še kakšne spremembe, zato smo zaenkrat pripravili oddajo tekočih izplačil.
Za delo je potrebno urediti šifrant povračil stroškov (Dodatkov v neto), za napotene delavce pa se vnese še
nekaj dodatnih podatkov v podatkih o delavcu in pri obračunu.

Šifrant dodatkov v neto
Tabele -> Dodatki(neto)
V šifrantu si že morebitne že obstoječe šifre uredite na nove REK oznake in opise (žal bo potrebno nekoliko
krajšati nazive):
B06 Povračilo stroškov prehrane do uredbe vlade – službene poti
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
Razpored in razdelitev povračil so pri vsakem uporabniku lahko različni, zato si morate svoj šifrant urediti sami.
Pri vnosu pazite na uporabo malih črk!!
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Manjkajoče vrste povračil lahko avtomatsko dodate s klikom na gumb REK 2018 - računalnik bo preveril, če
taka REK oznaka v šifrantu že obstaja in bo manjkajoče dodal na koncu tabele.

Ne pozabite shraniti tabele z Uporabi!

Napoteni delavci
V šifrantu delavcev lahko v zavihku dohodnina
dodate oznako, da je delavec napoten v tujino
in se zanj uporablja posebna davčna osnova
po 45.a člen ZDoh-2. Zraven lahko vpišete še
podatek o datumu prve napotitve (podatek se
uporabi pri pripravi obračuna in REK obrazca)

Obračun
Pri pripravi obračuna za napotene delavce uporabimo vrsto dohodka 1091 – Plača in nadomestila – delavci
napoteni v tujino. Pri tej vrsti dohodka se nam odprejo tudi polja za izračun po posebni davčni osnovi na
podlagi 45.a člena ZDoh-2, kamor se nam že izpolnijo podatki, če smo jih vnesli pri delavcu. Vpisati moramo le
zaporedno številka meseca, ko se uveljavlja posebna davčna osnova.
Če podatkov pri delavcu nismo vnesli, jih lahko vpišemo sproti pri pripravi obračuna. Če je delavec napoten v
tudjino samo za del obdobja, potem pripravimo dva obračuna: 1001 za običajno delo in 1091 za čas napotitve
in tudi oddamo ločene REK obrazce.
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V zavihku dohodnina lahko vpišemo tudi znesek, ki je izvzet iz davčne osnove ob izpolnjevanju določenih
pogojev – s klikom na »…« ob polju se izračuna znesek v višini 20% osnove, najvišji znesek pa znaša 1000€.
Polje za vpis je na voljo samo pri vrsti obračuna 1090! V iRek obrazcu se izvzem pokaže v rubriki B020.

Več o pogojih za uveljavljanje posebne davčne osnove boste našli v zakonodaji. Nekaj virov:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3789/pravilnik-o-spremembah-indopolnitvah-pravilnika-o-vsebini-in-obliki-obracuna-davcnih-odtegljajev-ter-o-nacinu-predlozitve-davcnemuorganu
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/REK_obrazci/Novice/2
018/Informacija_o_novostih_REK_obrazcev_v_letu__2018.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/REK_obrazci/Vprasanj
a_in_odgovori/Porocanje_podatkov_o_povracilih_stroskov_sluzbene_poti_in_povracilih_stroskov_napotenih_
delavcev_po_1_1_2018.pdf
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