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PLAČE po 1. 1. 2020
Zakonska določila in spremembe za 2020
Z začetkom leta 2020 začno veljati nova zakonska določila, ki se nanašajo na izračun plač:
1. Novela ZDoh-2V (Uradni list 66/2019) prinaša spremenjeno dohodninsko lestvico, poveča se splošna
olajšava za dohodnino iz 3302,70 € na 3500 € in spremeni se izračun dodatne olajšave (formula) za
zavezance, ki ne presegajo 13.316,83 € skupnega dohodka (v letnih zneskih). Lestvica in olajšave
veljajo za izplačila po 1.1.2020.
2. Za vsa izplačila za delavce v delovnem razmerju po 1.1.2020 velja nova minimalna osnova za plačilo
prispevkov 975,30 € (to je 58% povprečne letne plače). V januarju se spremeni procent iz 56% na 58%
in se nanaša še na PP2018, ko bo znan podatek za 2019, se bo znesek računal od PP2019 – običajno je
pdatke znan konec februarja za obraćčun v marcu.
3. Na podlagi Zakona o spremembah zakona o minimalni plači (ZminP-B, Uradni list 83/2018) se za
plačilo dela opravljenega od 1.1.2020 do 31.12.2020 upošteva nova višina minimalne plače 940,58 €.
Pomeni, da se nova višina minimalne plače uporablja za izplačila plač za mesece 01/2020 dalje. Zakon
je spremenil tudi definicijo minimalne plače in določil, da se v minimalno plače ne vštevajo dodatki
določeni z zakonom in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami.
Novo dohodninsko lestvico in ostale podatke za 2020 si lahko naložite v Tabele -> Davčne stopnje in olajšave,
klik na gumb »Naloži«!
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V tabelah je tudi že vpisano število delovnih ur za posamezen mesec za leto 2020. KJ se bo začelo obračunavati
plače za 2020, preverite še podatek o letnem skladu ur, ki je vpisan pri posameznem delodajalcu: Podatkovna
baza -> Delodajalci – podatki za plače ali v Podatkovna baza – Delodajalci – urejanje v seznamu
Letni sklad ur za 2020 znaša 2096 ur. Popravek naredite pred prvim obračunom za leto 2020!

Popravek v programu zaradi poročanja podatkov SPIZ – M4
V primeru, da je bruto plača nižja od minimalne osnove za prispevke, se izračunajo prispevki tudi od razlike do
minimalne plače, razlika pa se poroča tudi v M4 podatkih v individualnem delu REK-1 obrazca pod rubriko
M08. Kadar je plača nižja od minimalne osnove zaradi bolniškega nadomestila (ko se npr. zneski računajo iz
povprečja leta osnove) v rubriki M08 ne sme biti naveden znesek razlike do minimalne plače, ampak mora
biti vpisano ničla (oz. samo sorazmeren del, ki se ne nanaša na bolniško nadomestilo, če je bila plača že sama
po sebi nižja od minimalne plače). Podatek prav tako ne sme biti prazen.
SPIZ to običajno preverja pri izračunih pokojnine in takrat na to opozori oz. zahteva popravek. Program od
verzije 5.0 dalje to upošteva in rubriko M08 izpolni pravilno, morebitne popravke za nazaj pa bo žal potrebno
vnesti ročno na e-davkih.

