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4. KROG OBVEZNEGA POBOTA V APRILU  2016 
Od   četrtka,   14.4.2016 do četrtka 21.4.2016   poteka 4. krog obveznega pobota AJPES v letu 2016. Obvezno 
je potrebno prijaviti vse obveznosti, ki niso plačane in imajo valuto od 1.3.2016 do 31.3.2016. V kolikor želite, 
da prijavo vložim jaz,  mi podatke za obvezni pobot posredujte do srede, 20.4.2016. Denarne obveznosti do 
250 eurov ni obvezno prijavljati.  

STROŠKI DRUŽBENIKOV  V ZVEZI Z LASTNIŠTVOM DELEŽEV 
Družbeniki imajo določene stroške, ki nastajajo v zvezi z njihovimi deleži v družbi (ustanovitveni stroški, 
stroški pri povečanju osnovnega kapitala, itd.). V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah so to stroški 
lastnikov, ne pa družbe, v kateri lastniki so, zato jih morajo plačati lastniki, ne pa družba. V tem primeru gre 
za boniteto ali drug dohodek, ki je obdavčen z dohodnino. Na to je treba opozoriti tudi notarja, da računa ne 
izstavlja na ime družbe.   

ODMERA DOPUSTA ZA LETO 2016 
Odmero letnega dopusta  za tekoče koledarsko leto mora delodajalec opraviti do 31. marca in o njej pisno 
obvestiti delavce.  Odmera se opravi v skladu s Zakonom o delovnih razmerjih (čl. 159 do čl. 164) in v skladu s 
panožno kolektivno pogodbo ter internimi akti, če jih vaše podjetje ima. Če želite, mi lahko posredujete  
število dni letnega dopusta in število  prenesenega letnega dopusta iz leta 2015. Pri obračunu plač je tako 
mogoča evidenca o neizkoriščenem  letnem dopustu za zaposlene. 

POVRAČILA NA SLUŽBENIH POTOVANJIH 
Da so povračila v zvezi z delom davčno priznani stroški delodajalca in da se kot taka lahko izplačajo delavcem 
(v nasprotnem primeru jih davčni organ lahko smatra kot boniteta, od katere se plača davek in vsi socialni 
prispevki), morajo biti izplačana v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Takšna povračila so: prehrana med delom, prevoz na delo in z 
dela, dnevnice, prevoz na službenem potovanju, prenočevanje na službenem potovanju, terenski dodatek, 
nadomestilo za ločeno življenje, jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna pomoč, plačila 
vajencem, dijakom in študentom.  
Višina povračil je prav tako določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ali pa jih delodajalec določi z 
internimi akti. Zgoraj omenjena uredba določa samo višino teh povračil, do katere se ti prejemki ne vštevajo 
v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Prav tako uredba določa tudi nekatere pogoje za davčno 
obravnavo teh prejemkov. 
 
Za povračila na službenih potovanjih (dnevnice, prevoz in prenočevanje na službenem potovanju) je 
pomembno, da se ne vštevajo v davčno osnovo, če so: 

- dokumentirana s potnim nalogom, 
- dokumentirana z računi (javni prevoz, stroški prenočevanja), 
- razvidna mora biti odobritev delodajalca za posamezno vrsto prevoza (lastno prevozno sredstvo). 

Zakon o delovnih razmerjih govori tudi o obveznosti izplačila povračil, to je takrat, ko je plačilni dan, oz. 
najkasneje do 18. v mesecu za pretekli mesec. O povračilih se po novem poroča skupaj s plačo na FURS. 
Nepravilno izpisane in obračunane potne naloge lahko davčni inšpektorji uvrstijo med davčno nepriznane 
odhodke, kar predstavlja finančne in davčne posledice tako za izplačevalca kot tudi za upravičenca. 
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