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Poslovna uspesnost - poobjava in dopolnitev
(26.02.2020->8.12.2020)
POZOR! Pred izplačilom nagrad za poslovno uspešnost preverite tudi, kaj to pomeni
za vračanje morebitnih prejetih pomoči po protikoronski zakonodaji!

Povprečna plača
Višina olajšave je določena s povprečno bruto plačo, zato je potrebno pred obračunom popraviti tudi ta
podatek v tabeli Davčne stopnje in olajšave, sploh če je izplačilo olajšave blizu oz. presega ta znesek.
Trenutno znan podatek je 1799,07 €.

Obravnava izplačil za poslovno uspešnost (objavljeno 26.2.2020)
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):

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:
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Poročanje o izplačilu na REK-1
Glede poročanja je v zgoraj omenjenem obvestilu FURS v točki 5.1 navedeno takole:
5.1 Izpolnjevanje polj potrebnih za oblikovanje pokojninske osnove - polja M
Za poročanje podatkov za oblikovanje pokojninske osnove (podatki potrebni za oblikovanje obrazca M4) velja
različno poročanje, odvisno od tega ali je dohodek vezan na prisotnost delavca ali ne.
-

-

Dohodek se poroča v rubriki M01, če je izplačilo dela plače za poslovno uspešnost vezano tudi na
prisotnost delavca, pri čemer se v polje ure vpiše vrednost nič (0). V takem primeru se na iREK v polju
A062 uporabi oznaka osnove P01.
Če izplačilo dela plače za poslovno uspešnost ni vezano na prisotnost delavca, se dohodek poroča v
rubriki M05. V takem primeru se na iREK v polju A062 uporabi oznaka osnove P04.

Pravna podlaga za razlikovanje dela plače iz uspešnosti poslovanja v povezavi s prisotnostjo delavca je 32. člen
ZPIZ-2. Ta določa, da se zavarovancem iz tretje alineje prvega odstavka 32. člena ZPIZ-2 za čas prejemanja
nadomestila za izračun pokojninske osnove upošteva plača oziroma osnova, od katere so bili plačani prispevki
iz koledarskega leta pred začetkom prejemanja nadomestila. S takšnim razlikovanjem se zagotovi, da delavci, ki
so bili v bolniški ali na porodniškem dopustu, niso privilegirani oziroma se prepreči neenakopraven položaj
preostalih delavcev, ki delajo celo leto.

V tabeli Vrste dela ustrezno prilagodite polje v M4 stolpcu. Lani smo po nasvetu računovodij privzeto
predlagali M05, za kakšne vrste izplačilo pa gre v vašem primeru glede na zgornje navodilo FURSa, presodite
sami in po potrebi postavko za delovno uspešnost spremenite v M01. Sam izračun se zaradi tega ne spreminja.

