
 

V letu 2018 nas čaka nekaj manjših sprememb, ki vam jih podajamo v nadaljevanju: 

1. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O DOHODNINI  in ZAKONA O DAVKU OD 

DOHODKA PRAVNIH OSEB 

a) NORMIRANCI – višina normiranih odhodkov ostaja enaka (80%), določa pa se absolutna 

višina odhodkov in sicer bo zavezancu priznano max 40.000 EUR odhodkov oz. 80.000 

EUR, če je bila pri zavezancu zaposlena vsaj ena oseba za polni delovni čast, neprekinjeno 

vsaj pet mesecev. Spreminja se pogoj izstopa iz sistema, če bo zavezanec v dveh 

zaporednih letih presegel prag 300.000 EUR. Zaradi izkoriščanja sistema se zaostruje tudi 

pregled med povezanimi osebami . 

b) POVRAČILA STROŠKOV PRI ZAČASNI NAPOTITVI NA DELO V TUJINO 

Pri izplačilu povračila stroškov velja, da se izplačajo v višini in pogoji kot to velja v 

Kolektivnih pogodbah.  V kolikor napotitev traja neprekinjeno do 30 dni oz. 90 dni za 

voznike v  mednarodnem cestnem prometu, se povračila stroškov za prehrano ne bodo 

vštevala v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine dnevnice. Povračila 

stroškov prevoza v in iz kraja napotitve se ne vštevajo v davčno osnovo do višine 

kilometrine, prevoz od prenočišča do mesta opravljanja dela v tujini pa v višini prevoza 

na delo.  MDDSZ je izdalo 23.10.2017 smernice glede ločevanje službene poti od 

napotitve: 

 

 

 

c) POSEBNA DAVČNA OSNOVA – NAPOTITEV ZA ČEZMEJNO OPRAVLJANJE DELA  

NAPOTITEV SLUŽBENA POT

VRSTA DELA DELAVCA delo se opravlja kot čezmejno izvajanje delo je potrebno za obstoj in opravljanje 

storitve v okviru dejavnosti, določene v dejavnosti družbe, ne predstavlja pa 

statutu ali družbeni pogodbi družbe neposrednega izvajanja storitve

KONČNI UPORABNIK 

STORITVE naročnik storitve delodajalec

PRIHODEK DELODAJALCA delodajalec pričakuje pogodbeno delodajalec neposredno ne pričakuje plačila

dogovorjeno plačilo od naročnika storitve

TRG DRUGE DRŽAVE družba neposredno vstopa na trg tuje družba neposredno ne vstopa na trg druge 

države in konkurira drugim družbam na države in ne konkurira drugim družbam na 

tujem trgu tujem trgu



V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, ki ga delavec doseže v okviru 

napotitve, se ne všteva 20% plače oziroma ne več kot 1.000 EUR za izplačila v 

posameznem mesecu, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- delavec je napoten na delo iz ali v Slovenijo, 

- napoititev traja več kot 30 dni, 

- oddaljenost od običajnega kraja opravljanja dela do kraja napotitve je več kot 200 

km po najkrajši cestni povezavi, 

- napoteni ni bil rezident v državi napotitve v zadnjih 5 letih pred napotitvijo, 

- v pogodbi o zaposlitvi za delo v okviru napotitve ima zagotovljeno plačo najmanj 

v višini 1,5 kratnika zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS. 

Izvzem iz davčne osnove se lahko upošteva za dohodke izplačane v največ 60 mesecih 

v obdobju 10 let od prve napotitve.  

d) DODATNA SPLOŠNA OLAJŠAVA – zavezancem z nižjimi dohodki pripada polega splošne 

tudi dodatna olajšava. S spremembo se dviguje prag na 13.316,83 EUR in določa 

linearnost dodatne olajšave.  

e) OLAJŠAVA ZA ŠTUDENTE – povišuje se iz 75% na 100% zneska splošne olajšave 

 

2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV –

pričnejo veljati s 1.1.2018 

Tudi v prihodnje bo mogoče uporabljati vezano knjigo računov (VKR). Podaljšuje se rok za 

pošiljanje podatkov o izdanih računih preko VKR – in sicer 10.v mesecu za pretekli mesec.  Še 

vedno velja prepoved uporabe hkrati VKR in davčne blagajne v istem poslovnem prostoru.  

 

3. NOVOSTI PRI OBVEZNEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU – pričetek uporabe s 

1.10.2017 – novosti so vezane za zavezance, ki opravljajo delo v dveh ali večih državah. Če 

opravljate delo v več državah EU je potrebno zaprositi za obrazec A1 in ob vlogi priložiti 

pogodbo o zaposlitvi iz katere se potem razbere kje je opravljanje znatnega dela. Odvisno od 

narave dela in obsega dela se določijo pravila glede zavarovanja.  
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