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Dopolnitve v Plačah- V 5.1.3 (26.02.2020)
Najnižja osnova za prispevke - za izplačila od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020
Z objavo podatka o povprečni plači za 2019 se spremeni znesek najnižje osnove za prispevke:
najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3.
2020 do 31. 12. 2020 znaša 1.017,23 eur (58 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec,
ki za leto 2019 znaša 1.753,84 eur).
Več na :
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno_varnost/novica/najnizja_osno
va_za_obracun_prispevkov_za_socialno_varnost_za_osebe_v_delovnem_razmerju_9849/
Znesek minimalne osnove za prispevke se torej spremeni iz 975,30 na 1017,23 €. Posodobite podatke v Tabele
- > Davčne stopnje in olajšave (Klik na Naloži)
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Olajšave za starejše zaposlene
Ponovno so v veljavi olajšave - delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce po 156.
členu ZPIZ-2 - za zaposlene starejše od 60 let in za zaposlene, ki dosegajo pogoje za predčasno upokojitev.
Olajšavi lahko označite pri podatkih o delavcih in se bosta upoštevali pri pripravi obračuna. Program bo tudi
opozoril pri vnosu, če je delavec starejši od 60 let, olajšava pa ni vpisana – vendar pa je v tem primeru ne bo
upošteval, če ni potrjena na samem obračunu.
Pri vnosu delavca:

Pri vnosu obračuna

Sprememba obravnave izplačil za poslovno uspešnost
Za datume izplačila za poslovno uspešnost je od 1. 1. 2020 dalje ukinjena vrsta dohodka 1152 na REK obrazcih,
kjer se je poročalo o izplačilih, ki so bila oproščena dohodnine. Obračuni se po novem pripravijo in oddajo z
vrsto dohodka 1151 (del plače za poslovno uspešnost), za ta izplačila je uvedena tudi nova dohodninska vrsta
dohodka: 1111 (del plače za poslovno uspešnost). Več najdete na :
https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_zaposlit
ve/Opis/Del_place_za_poslovno_uspesnost.doc
V programu je potrebno posodobiti ali ročno popraviti šifrant vrst dohodkov in pri šifri 1151 vpisati nov tip
dohodnine 1111 (ali pa kliknite Naloži in osvežite šifrant):
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Pri obračunu računalnik preverja, če znesek izplačila presega povprečno plačo in za preseženi del obračuna
tudi dohodnino po vpisani povprečni stopnji. Pri tem tudi prikaže opozorilo o preseganju povp. plače:

Prikaz osnove za minulo delo pri vnosu obračuna
Ob vnosu obračuna se pod poljem za vnos % za minulo delo prikaže tudi osnova, od katere se ta računa. Tako
lahko preverite, če je osnova dovolj visoka.

Osnova je sicer odvisna od nastavitev pri vrstah dela, kjer določate, katere vrste dela se vštevajo v posamezne
osnove. (Tabele -> Vrste dela) . V minulo delo se vštevajo podatki, ki imajo v stolpcu minulo vpisano »1«.

