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SINDIKATOM DEJAVNOSTI

oBMočNIM oRGANIZACIJAM ZsSs

uREDBA o DAVčNI oBRAvNAvI PoVRAčIL sTRošKov IN DRUGIH DoHoDKov
IZ DELOVNEGA RAZMERJA - razlaga
V Uradnem listu je bila 15. julija 2o2I objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o davčni
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št.: tt+1zoz1). V uvodu

je potrebno poudariti, da ZSSS z oblikovanjem te Uredbe ni bila seznanjena niti ni na kakršenkoli način
sodelovala pri njenem nastajanju. Smo pa ostro urgirali v primeru, ko je prvotna sprememba Uredbe posegla

v obstoječo ureditev kolektivnih pogodb in ko bi se bistveno poslabšal dohodkovni položaj delavcev,

ki

prejemajo povračilo stroškov prevoza na delo in z dela. V obeh primerih smo uspeli, saj je Vlada RS z zadnjimi
spremembami tovrstne anomalije odpravila.

Trenutno objavljene spremembe Uredbe, objavljene dne 15. 7. z0z, se v zasebnem sektorju začnejo
uporabljati za obračun povračila stroškov prevoza na delo in z dela V mesecu septembru 2021 (v večini
primerov izplačilo V mesecu oktobru 20zI).
Za delojemalce, na katere se nanaša Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in
drugimi prejemkijavnih uslužbencev, torej za javni sektor, pa se spremenjena uredba prične uporabljati pri
obračunu potnih stroškov V mesecu juliju 2021 (izplačilo V mesecu avgustu).
Uredba določa neobdavčen znesek povračila kilometrine za stroške prevoza na delo in z dela v višini 0,1B eur
za vsak polni kilometer, za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer
oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.
V primerjavi z do sedaj veljavno Uredbo, nove določbe v Uredbi ne definirajo povračila stroškov za prevoz na
delo in z dela z javnim prevoznim sredstvom, temveč zgolj določajo minimalen znesek povračila stroškov, ki ni
obdavčen.

Po novi ureditvi bodo povračila stroškov za prevoz na delo in z dela do zneska 140 eur neobdavčena, in sicer

ne glede na to, ali prejme delavec povračilo stroškov iz naslova kilometrine (ko kilometrina v višini 0,18 eur/km
ne dosega zneska 140 eur) ali pa iz naslova javnega prevoza oziroma nakupa vozovnice (razlaga FURS). Pogoj

za tako določen neobdavčen znesek je, da je delavec na delu prisoten vsaj en dan v mesecu in da je

delojemalčevo običajno prebivališčevsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela. V primeru povračila
stroškov v višini kilometrine, pa je neobdavčen znesek tudi v primeru, ko presega 140 eur (ob upoštevanju
razdalje in 0,18 eur za posamezen kilometer).
Za delavke in delavce ostajajo v veljavi obstoječe pravice in višine povračil stroškov prevoza na delo in z dela,

kot jih določajo posamezne kolektivne pogodbe dejavnosti, podjetniške kolektivne pogodbe ali interni akti
delodajalcev ali pogodba o zaposliWi.
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov določa najvišje zneske, ki se
ne vštevajo v davčno osnovo, se pravi zneske, ki so davčno razbremenjeni. V primeru izplačila, ki presega z
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Uredbo določene zneske, pa se od razlike plača dohodnina in se tako všteva v davčno osnovo iz delovnega
razmerja ter prispevki za socialno varnost' In ravno v tej povezavi se pojavljajo dodatna vprašanja. Zlasti v
primeru, ko znesek povračila javnega prevoza presega višino 140 EUR.
Predvidevamo, da bo spremenjena uredba v praksi odprla še marsikatero vprašanje glede obračunov povračil
stroškov prevoza na delo in z dela. V tem primeru se lahko za morebitna dodatna pojasnila in pomoč obrnete
na območne pisarne ZSSS ali pa na sindikate dejavnosti, člane ZSSS oziroma na strokovno službo ZSSS. Smo
pa
določena dodatna pojasnlla glede upošte'.ranja neobdar,čene ..,išine znesko,., .., Uredbi že zaprosili
ministrsWo za finance. Seveda vas bomo o njihovih pojasnilih, napotkih nemudoma obvestili, hkrati pa vas tudi
zaprošamo, da nas obvestite o morebitnih težavah, ki bi se pojavile v povezavi z uporabo Uredbe.
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