NAVODILA – PLAČE

PLAČE po 1. 1. 2022
Dohodninska lestvica in minimalna osnova za 2022
Stopnje dohodnine in dohodninske olajšave za 2022 ostajajo sicer enake, vseeno pa je v programu potrebno
LESTVICO PRED PRIPRAVO OBRAČUNA ZA IZPLAČILO PO 1.1.2022 OBVEZNO POSODOBITI.
Spreminja se tudi minimalna osnova in ure po mesecih. Novo dohodninsko lestvico in ostale podatke za 2022
si naložite v Tabele -> Davčne stopnje in olajšave, klik na gumb »Naloži«!

Dohodnisko lestvico za 2021 najdete
na straneh FURS:
https://www.fu.gov.si/fileadmin/Int
ernet/Davki_in_druge_dajatve/Podr
ocja/Dohodnina/Letna_odmera_do
hodnine/Opis/Lestvica_za_leto_202
2.docx

Minimalna plača
Skladno z Zakonom o minimalni plači (ZMinP) bo v januarju 2022 prišlo do spremembe minimalne plače. Nov
znesek minimalne plače mora biti objavljen v Uradnem listu RS najkasneje do 31. januarja 2022. Višina nove
minimalne plače še ni znana. Na določitev višine te plače vpliva znesek minimalnih življenjskih stroškov[1], rasti
cen življenjskih potrebščin, gibanja plač, gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti. Če bi upoštevali zgolj rast
cen življenjskih potrebščin, bi na podlagi dviga cen lahko pričakovali okrog 5 %[2] zvišanje te place.
Najnižja osnova za prispevke
Za plače december 2021, izplačane v januarju 2022 še velja začasni ukrep iz 28. člena ZDUOP, ki določa, da je
najnižja osnova za prispevke določena v višini minimalne plače in znaša 1.024,24 EUR. Za plače od vključno
januarja 2022 dalje pa bo veljala najnižja osnova kot jo določa 144. Člen ZPIZ-2. To pomeni, da bo najnižja
osnova za plače januar in februar 2022 enaka 1.113,72 eur (60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS,
preračunane na mesec, ki za leto 2020 znaša 1.856,20 eur). Od 1.3.2022 v uporabi nov znesek najnižje
pokojninske osnove, ki še ni objavljen.

NAVODILA – PLAČE
Letni sklad ur
V tabeli za 2022 so že vpisane delovne ure za posamezen mesec za leto 2022. Preden začnete obračunavati
plače za 2022, 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 2022 znaša 2080 ur. Popravek naredite pred prvim obračunom za leto 2022!
(Podatkovna baza -> Delodajalci, podatki za plače: Letni sklad ur: 2088)

Kaj nas čaka v 2022
-

Pri podatkih o delavcih bo vključen še podatek o doseženi delovni dobi – ustrezno preračunana se bo
lahko izpisala tudi na plačilni listi (predvidoma posodobitev že v januarju).

-

Prenova REK obrazcev – predvidoma aprila se nadgrajujejo eDavki in se bo večina REK -1 in REK-2
obrazcev združila v enoten REK-O obrazec. Zmanjšalo na bi se število podatkov, spremenijo se
nekatere vrste dohodkov, odpadlo naj bi poročanje za AJPES in poenostavilo naj bi se vnašanje
popravkov in ponovne oddaje podatkov.

-

V obravnavi je tudi nekaj zakonov, ki posegajo tudi na področje obračuna plač (dohodnina, bonitete za
električna vozila, PKP XX …), zato lahko pričakujemo še kakšen spremembe v 2022. Upamo lahko samo,
da ne bo take zmede, kot je bila v zadnjih dveh letih!

