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POVZETEK
Vsak zaposleni dobi za opravljeno delo plačilo. Plača predstavlja motivacijski dejavnik
in večja kot je odgovornost na delovnem mestu, višji je tudi dohodek. Managerji zaradi
narave dela, ki ga opravljajo, sodijo v skupino posameznikov z nadpovprečnimi dohodki.
Plača je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del predstavlja osnovno plačo,
ki je določena glede na zahtevnost dela, variabilni del pa sestavljajo nagrade in plačilo za
uspešnost. Pri vsakem izplačilu delodajalec od plače obračuna in plača akontacijo
dohodnine ter prispevke za socialno varnost. Višina dohodnine in prispevkov se razlikuje
glede na ureditev davčnih zakonodaj posamezne države. Davčna obveznost, ki bremeni
davčnega zavezanca, se lahko zmanjša z uveljavljanjem davčnih olajšav. Namen
magistrskega dela je bil izvesti primerjalno analizo obdavčitve managerskih plač v
Sloveniji in Veliki Britaniji. V ta namen smo proučili pravne podlage in postopke
obdavčitve managerskih plač v izbranih državah. Izvedli smo tudi primerjalno analizo
obdavčitve managerskih plač na podlagi simuliranih izračunov. Glede na to, da v
Evropski uniji velja prost pretok delavcev in da so migracije zaposlenih čedalje večje,
smo preučili mednarodni sporazum o izogibanju dvojnega obdavčenja med Slovenijo in
Veliko Britanijo. Takšen sporazum velja tako za zaposlene, ki dnevno migrirajo v tujino
kot za napotene delavce, katere podjetje napoti za dlje časa na delo v drugo državo. S
konvencijo se davčni zavezanci lahko izognejo dvojnemu obdavčenju istega dohodka,
plačila direktorjem pa so v konvenciji urejena s 15. členom. V praksi lahko pride med
dvema državama zaradi različnih razlag posameznih členov tudi do nesporazumov, saj se
je nemalokrat zgodilo, da je posameznik bil obdavčen dvakrat. Da do tega ne bi prihajalo,
je potrebno skrbno in dosledno upoštevanje kraja rezidentstva in kraja dejanskega
opravljanja dela. Skozi celotno delo smo ugotovili, da imajo v Veliki Britaniji ugodnejši
način obdavčevanja plač in da so tako prispevki za socialno varnost kot tudi dohodnina
nižji. Od vseh izračunov je v Sloveniji ugodnejši le način vrednotenja bonitet za službena
vozila, vendar imajo tudi tukaj managerji v Veliki Britaniji ugodnost, ki jo pri nas ne
poznamo in to je, da se zaposleni plačilu davka lahko povsem izognejo, v kolikor koristijo
avtomobil na električni pogon.
Ključne besede: plača, davek, olajšave, manager, boniteta, dohodnina

ABSTRACT
Each employee receives payment for the work performed. Salary represents a motivating
factor and greater the responsibility in the workplace is, higher is the income. Due to the
nature of work carried out by Managers, they fall in the group of individuals with aboveaverage incomes. The salary consists of a fixed and variable component. The fixed
component constitutes basic salary, which is determined by the complexity of the work,
the variable part consists of bonuses and pay for performance. For each salary payment
employer calculates and pays income tax and social security contributions in advance.
The amount of income tax and contributions depends on the type of organization and tax
laws of each country. Taxpayer can reduce tax liability with tax allowances. The purpose
of the Master thesis was to carry out a comparative analysis of managerial salaries
taxation in Slovenia and the UK. For this purpose we studied the legal basis and
procedures of managerial salaries taxation in selected countries. We also carried out a
comparative analysis of managerial salaries taxation on the basis of simulated

calculations. Given the fact that across European Union free movement of workers and
migration of employees is growing, we examined an international agreement on
avoidance of double taxation between Slovenia and Great Britain. This agreement applies
to employees who daily migrate abroad as posted workers, whose company posted them
for a longer period of time to work in another country. By convention, the taxpayers can
avoid double taxation of the same income and directors' fees are regulated by the
Convention Article 15. In practice, there may be some misunderstandings between two
countries due to different interpretations of individual articles, so it often happens that an
individual is taxed twice. In order to avoid this, a careful and strict adherence to the place
of residence and the place where actual work is performed, is required. Throughout this
work, we found that UK has a more favorable way of taxing wages, therefore social
security contributions are lower as well the income tax. Of all the calculations Slovenia
is favorable only in one way and that is in evaluating company vehicles as Benefit in kind.
But there is one benefit, that managers in UK have, that managers in Slovenia do not. The
taxation of company car as a Benefit in kind can be avoided completely if the car has
electric drive.
Key words: income, tax, reliefs, manager, reliability, income tax
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1 UVOD
1.1 Opredelitev področja in opis problema
Davki so obvezne dajatve davkoplačevalcev, katere zakonsko določi in pobira država.
Opredeljujemo jih kot ceno za uporabo javnih dobrin, s katerimi se vsakodnevno
srečujemo in nam omogočajo boljše življenje ter blaginjo. Njihov nastanek se povezuje z
razvojem prvih civilizacij in čeprav so dajatve skozi leta spreminjale svojo obliko ter
postajale predmet vedno bolj razvitega in zapletenega davčnega sistema, se je njihov
primaren pomen kljub vsemu ohranil vse do danes in še vedno predstavljajo prisilne
dajatve državi.
Denarni znesek, ki ga vsak zaposleni dobi za opravljeno delo imenujemo plača. Njena
višina je odvisna predvsem od zahtevnosti delovnega položaja v podjetju in odgovornosti,
ki jo posameznik sprejema. Skupino zaposlenih z najvišjimi dohodki predstavljajo
managerji, ki jih najamejo lastniki organizacij z namenom uresničevanja organizacijskih
ciljev. Zaradi svojega velikega vpliva na poslovno uspešnost podjetja, so poleg osnovne
plače dodatno nagrajeni še z raznimi stimulacijami, ki jim ustvarjajo dodatno motivacijo
za nadaljnje delo. Vsi elementi plače se podrobneje določijo in oblikujejo z individualno
pogodbo, ki jo vsak posamezni manager sklene z organizacijo.
Vsak davčni sistem, ki opredeljuje zakonodajna pravila, je zavezan, da za davčne
prihodke poskrbi na način, kateri mora biti čimbolj pravičen za posameznika ter urejen
tako, da čim manj posega v odločitve posameznika in ekonomski proces države. Višino
dohodnine in prispevkov, ki bremenijo plačo zaposlenega določa davčna politika vsake
države, ki pa ima zelo pomembno vlogo, ker se njeni ukrepi odražajo tudi širše. Zato
morajo vse države, ki so v Evropski uniji (v nadaljevanju EU), tudi Slovenija, pri
izvajanju davčne zakonodaje težiti k medsebojnem sodelovanju in razvijanju svoje
politike v isto smer, saj s tem vplivajo na enotni trg EU. V tem magistrskem delu bomo
pozornost namenili preučitvam davčnih zakonodaj in primerjavam obdavčitve
managerskih plač, saj je problem vpliva davčnih bremen na višino plače, ne glede na
gospodarsko situacijo v državi, vedno aktualna. Ker se v posameznih državah višina
obdavčitve plač razlikuje, smo se na podlagi zadnje objavljene študije Organizacije za
gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju OECD) , ki se nanaša na višino
obdavčitve plač, odločili, da bomo naredili primerjalno analizo obdavčitve managerskih
plač med Slovenijo (42,34%), kjer je bila obdavčitev plač nad povprečjem OECD
(35,85%), ter Veliko Britanijo (31,48%), kjer je bila obdavčitev plač pod povprečjem
OECD1. Ključen faktor izbora obeh držav je bil, da sta članici EU.
Magistrsko delo bo sestavljeno iz šestih poglavij, vključno z uvodom in sklepom. Celoten
uvod bo zajemal opredelitev področja raziskave in opis problema, kateremu bodo sledili
še cilji, hipoteze, metodologija ter predpostavke in omejitve, s katerimi se bomo srečevali
med samim preučevanjem. V drugem in tretjem poglavju bomo opredelili pojem plače po
trenutno veljavnih zakonodajah Slovenije in Velike Britanije ter nato podrobno preučili
obdavčitev managerskih plač in povračila stroškov v zvezi z delom po zakonodajah
izbranih držav. V naslednjem poglavju se bomo osredotočili na obdavčitev slovenskih
managerjev v Veliki Britaniji in britanskih managerjev v Sloveniji, preučili kako to ureja
1
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mednarodni sporazum o izogibanju dvojnega obdavčenja ter do kakšnih razlik prihaja pri
določenih predpostavkah na primer (v nadaljevanju npr.), če delo poteka različno časovno
obdobje; če je delavec napoten v odvisno družbo, ki je bodisi v Sloveniji bodisi v Veliki
Britaniji. V podpoglavju se bomo fokusirali na problem izvajanja storitev managementa,
ki se pogosto pojavlja pri poslovanju multinacionalk. V petem poglavju bomo predstavili
in primerjali raznovrstne primere izračunov obdavčitve managerskih plač v Sloveniji in
Veliki Britaniji ter kritično presodili dobljene rezultate. V sklepu, ki se nahaja na samem
koncu dela, bomo še potrdili oziroma (v nadaljevanju oz.) zavrgli hipoteze, ki smo si jih
postavili na začetku preučevanja, ter povzeli zaključke raziskave v smiselno celoto.

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Namen magistrskega dela je izvesti primerjalno analizo obdavčitve managerskih plač v
Sloveniji in Veliki Britaniji.
Cilji so naslednji:
- opredeliti in definirati pojem plače, glede na slovensko in britansko zakonodajo
(2015);
- proučiti pravne podlage za obdavčitev managerskih plač v Sloveniji in Veliki
Britaniji;
- proučiti postopke obdavčitve managerskih plač v izbranih državah;
- izvesti primerjalno analizo obdavčitve managerskih plač na podlagi simuliranih
izračunov v Sloveniji in Veliki Britaniji.
Hipoteze, ki jih bomo preverjali v magistrskem delu:
H1: Ob predpostavki enake kosmate plače je ob koriščenju različnih olajšav, čista plača
v Sloveniji nižja kot v Veliki Britaniji.
H2: Efektivna obdavčitev managerske plače je v Veliki Britaniji nižja kot v Sloveniji.
H3: Boniteta za uporabo vozila v zasebne namene je v Veliki Britaniji višja kot v
Sloveniji.

1.3 Predpostavke in omejitve
V magistrskem delu izhajamo iz naslednjih predpostavk:
- vsak bralec tega dela mora imeti strokovno znanje o davčnem računovodstvu,
za potrebno razumevanje osnovnih davčnih pojmov ter delovanja davčnih
sistemov;
- vsi potrebni podatki za izvedbo primerjalne analize so dostopni in pridobljeni
na verodostojen način;
- v času raziskave se zakonske podlage za izbrano področje ne bodo spremenile.
Omejitve raziskave:
- otežen dostop do literature, saj večina potrebnih informacij ni v knjižni obliki
ali pa so zastarele;
- podatki za Veliko Britanijo so v angleščini, kar pomeni daljši proces
preučevanja tuje davčne zakonodaje in njihovega sistema obdavčitve;
- pri prevajanju tujih ureditev v slovenski jezik obstaja možnost nastanka napak
pri samem prevodu;
- nedostopne plačljive strokovne publikacije in viri, ki bi nam bili v pomoč pri
samem preučevanju davčnih zakonodaj;
- čas, ki ga imamo na razpolago za dokončanje magistrskega dela.
2

1.4 Predvidene metode dela
Za pripravo magistrskega dela bomo uporabili mikroekonomsko metodo raziskovanja,
saj se bo delo nanašalo le na obdavčitev managerskih plač. Vse potrebne podatke za
izdelavo magistrskega dela bomo povzemali iz strokovnih domačih in tujih sekundarnih
virov, ki so v obliki različnih študij, člankov, publikacij, priročnikov, knjig, zloženk,
elektronskih virov. Podatke bomo pridobivali iz strani mednarodnih organizacij ter
uradnih državnih ustanov in jih po potrebi predstavili tudi slikovno oz. grafično.
Pri pripravi magistrskega dela bomo uporabili naslednje metode dela:
- deskriptivno ali opisno metodo, s katero bomo predstavili davčno zakonodajo v
Sloveniji in Veliki Britaniji;
- komparativno metodo, saj bomo izvedli primerjalno analizo obdavčitev
managerskih plač v izbranih državah;
- analitično metodo, saj zajema kritično presojo ugotovljenih značilnosti pri
obdavčitvi managerskih plač v izbranih državah;
- metodo klasifikacije, saj bomo klasificirali davke in prispevke s katerimi so
obdavčene managerske plače;
- metodo kompilacije, s katero bomo povzemali stališča drugih avtorjev in na tej
osnovi oblikovali nova stališča.
H1: Ob predpostavki enake kosmate plače je ob koriščenju različnih olajšav, čista plača
v Sloveniji nižja kot v Veliki Britaniji.
Hipotezo H1 bomo preverjali z metodo komparacije. Izvedli bomo primerjalno analizo
na podlagi simuliranih izračunov obdavčitev managerskih plač z upoštevanjem olajšav v
Sloveniji in Veliki Britaniji.
H2: Efektivna obdavčitev managerske plače je v Veliki Britaniji nižja kot v Sloveniji.
Hipotezo H2 bomo preverjali z metodo komparacije. Izvedli bomo primerjalno analizo
na podlagi simuliranih izračunov obdavčitev managerskih plač v Sloveniji in Veliki
Britaniji.
H3: Boniteta za uporabo vozila v zasebne namene je v Veliki Britaniji višja kot v
Sloveniji.
Hipotezo H3 bomo preverjali z metodo komparacije. Izvedli bomo primerjalno analizo
na podlagi simuliranih izračunov obdavčitev managerskih plač z upoštevanjem bonitete
v Sloveniji in Veliki Britaniji.

3

2 OBDAVČITEV MANAGERSKE PLAČE V SLOVENIJI
Dohodnina je obveznost, ki bremeni plačo vsakega zaposlenega in se razlikuje glede na
davčno ureditev posamezne države. Namen tega poglavja je izvesti analizo obdavčitve
managerskih plač, ki prebivajo in prejemajo dohodek iz delovnega razmerja v Sloveniji.
Cilji, ki smo si jih v tem delu naloge zadali so, da bomo podrobno proučili slovenske
pravne podlage za obdavčitev in postopke obdavčitve managerskih plač. Na samem
začetku poglavja bomo opredelili pojem plače po slovenski zakonodaji, kasneje pa se
bomo osredotočili na davek od osebnih dohodkov fizičnih oseb ter povračil stroškov v
zvezi z delom. Na podlagi zadnje objavljene študije OECD, ki se nanaša na obdavčitev
plač je bila Slovenija nad povprečjem OECD2, kar pomeni, da imamo nadpovprečno
obdavčene dohodke.

2.1 Opredelitev plače po slovenski zakonodaji
Temeljni zakon, ki ureja individualna delovna razmerja med katera sodijo tudi plače, je
Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1). V 126. členu določa, da je plačilo
za delo po pogodbi o zaposlitvi sestavljeno iz plače in drugih vrst plačil. Z zakonom oz.
s kolektivno pogodbo je določen minimum, ki delodajalca zavezuje, da ga mora pri plači
upoštevati. Plačo sestavljajo osnovna plača, nagrada za delovno uspešnost in dodatki. V
primeru dogovora je lahko sestavni del plače tudi plačilo za poslovno uspešnost
(MDDSZ, 2013).
Kadar se pogovarjamo o višini plače, jo največkrat izražamo v bruto znesku. Neto znesek
plače namreč zaradi raznovrstnih davčnih olajšav ter socialnih prispevkov, ki jih
upoštevamo pri izračunu dohodnine, ni primerljiv podatek (Čižman, 2014).
Minimalna plača je zakonsko določena in predstavlja mesečno plačilo za delo, ki je
opravljeno v polnem delovnem času. Minimalno plačo sestavljajo vsi elementi plače, ki
so določeni v ZDR-1, vendar se vanjo ne všteva regres za letni dopust in prejemki, ki
imajo naravo povračil stroškov v zvezi z delom npr. dnevnice, terenski dodatki, povračilo
stroškov prevoza na delo in z dela, povračilo stroškov za prehrano med delom. V skladu
z Zakonom o minimalni plači (ZMinP) znaša minimalna plača za delo s polnim delovnim
časom od 1. januarja 2015 naprej 790,73 evrov (bruto) (MDDSZ, 2015).
Delavec je na podlagi ZDR-1 upravičen do drugih osebnih prejemkov, kot npr. regresa
za letni dopust, odpravnine ob upokojitvi, povračil stroškov v zvezi z delom,
solidarnostne pomoči, jubilejnih nagrad, terenskih dodatkov, službenih potovanj,
nadomestil za ločeno življenje. Skladno s 137. členom ZDR-1 pa je delavec za čas
odsotnosti z dela upravičen tudi do nadomestila plače in sicer v primerih (MDDSZ, 2013):
- izrabe letnega dopusta,
- izobraževanja,
- z zakonom določenih dela prostih dnevov,
- bolezni,
- poklicne bolezni ali poškodbe pri delu,
- ki so določeni s splošnim aktom oz. kolektivno pogodbo, ki velja za to
organizacijo.
Študija OECD dostopna na: http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=REV;
Povprečje OECD 35,85 %; Slovenija 42,34 %.
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Po 144. členu ZDR-1 je opravljanje nadurnega dela v točno določenih primerih dolžnost
delavca, pri tem je plačilo za takšno delo sestavni del plače, število nadur pa predstavlja
del vseh opravljenih delovnih ur (Čižman, 2014).
2.1.1 Opredelitev plače managerja
Za poslovodje ne veljajo kolektivne pogodbe, temveč se plača in drugi prejemki, vsebina
razmerja, pravice in obveznosti dogovorijo in skladno oblikujejo s samo pogodbo o
zaposlitvi (Kresal, 2000, p. 107).
Višina plače je odvisna od zahtevnosti delovnega mesta in odgovornosti, ki jo ima vsak
zaposleni v podjetju. V največji meri na poslovno uspešnost družbe vplivajo managerji,
zato tudi sodijo v skupino ljudi, ki prejemajo najvišje dohodke. V Zakonu o prejemkih
poslovodnih oseb v gospodarskih družbah je navedeno, da je manager upravičen do
osnovnega plačila, gibljivega dela plačila in odpravnine. Osnovno plačilo zajema bruto
plačilo, nezmanjšano za davke in prispevke, gibljivi del pa predstavlja nagrada za
poslovno uspešnost, ki mora biti v managerski pogodbi ali drugem aktu družbe določena
vnaprej (ZZPOGD, 2010).
V Sloveniji managerjem pri oblikovanju in sklepanju individualnih pogodb o zaposlitvi
pomaga tudi strokovna podlaga, ki jo je oblikovalo stanovsko združenje managerjev
Slovenije. Priporočilo je namenjeno določitvi plač ter drugih sestavin pogodbe, pri
njegovi pripravi pa so upoštevani rezultati raznih spoznanj iz prakse ter številni strokovni
prispevki svetovalcev, raziskovalcev in izkušenih managerjev. Po priporočilih Združenja
Manager je naloga pristojnega organa družbe presoditi in oceniti tehtnost ter pomembnost
posamičnih meril, pri čemer imajo večjo težo merila, ki so za družbo pomembnejša
(Tabela 1). S pomočjo kombinacij teh meril se določi stopnja zahtevnosti vodenja družbe
ter posledično še plača vodilnega managerja (Tabela 2). Višina plače v sedmi skupini se
lahko zaradi velike zahtevnosti vodenja organizacije določi nad priporočenimi merili
(ZdruženjeManager, 2015).
Tabela 1: Razvrščanje družb po velikosti in kompleksnosti poslovanja
Merila velikosti družbe
Skupina*

Št.
zaposlenih
(do)

Prodaja
(v mio
€)**

1
2
3
4
5
6
7

50
100
220
600
1400
3500

7
30
70
170
450
800

Vrednost
aktive (v mio
€)

4
15
30
70
150
400

Merila kompleksnosti poslovanja družbe
Internacionalizacija
poslovanja

Diverzifikacija
oz. zahtevnost
izdelka/storitve

Organizacijska
kompleksnost

domači trg

nizka

nizka

mednarodni
trg

srednja

srednja

visoka
najvišja

visoka
najvišja

globalni trg

* Razvrstitev v skupine je skladna s stopnjo zahtevnosti vodenja.
** Pri bankah se to merilo nadomesti z bilančno vsoto.
Vir: (ZdruženjeManager, 2015)

Tabela 2: Razponi plač po stopnjah zahtevnosti vodenja družbe
Osnovna letna bruto plača v tisoč evrih
(razpon)
do okvirno 55.000

Stopnja zahtevnosti (skupina)
1
5

2
3
4
5
6
7

45.000 do okvirno 65.000
55.000 do okvirno 85.000
65.000 do okvirno 105.000
85.000 do okvirno 135.000
115.000 do okvirno 150.000
zunaj meril
Vir: (ZdruženjeManager, 2015)

V primeru neizpolnitve zadanih ciljev in slabših poslovnih rezultatov organizacije, se
lahko plača managerja na pobudo pristojnih organov zniža tudi do 20 %
(ZdruženjeManager, 2015).

2.2 Managerji in delovna razmerja
Ena izmed osrednjih tematik tega magistrskega dela je obdavčitev plač slovenskih
managerjev v Sloveniji, zato se bomo v nadaljevanju posvetili temu problemu. Pravni
položaj poslovodnih oseb ureja 10. člen Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju
ZGD-1), v katerem je opredeljeno, da se za poslovodstvo štejejo organi ali osebe, ki so
po tem zakonu ali po aktih družbe pooblaščeni, da vodijo posle družbe in jo zastopajo.
255. člen istega zakona pa določa, da je član poslovodnega organa lahko samo fizična
oseba. Glede na obliko gospodarskih družb poslovodstvo predstavljajo (Drobež Tomšič,
2015):
- v družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o): poslovodja/-e;
- v družbi z neomejeno odgovornostjo (d.n.o): družbeniki in pooblaščene tretje
osebe;
- v komanditni družbi (k.d): komplementar in pooblaščene tretje osebe;
- v delniški družbi (d.d): uprava in upravni odbor.
Na podlagi drugih statusnih predpisov so posamezniki lahko imenovani za poslovodje
tudi v drugih organizacijskih oblikah (npr. zavodih in zadrugah) (Drobež Tomšič, 2015).
Ureditev vseh okoliščin opravljanja funkcije med managerjem in družbo z ustrezno
pogodbo sicer ni obvezna, vendar je smiselna, saj ZGD-1 določa le glavne obveznosti
managerja. Pogodbene podlage za managerje družb v Sloveniji ureja (Kamenščak, 2014):
1. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki v 73. členu za poslovodne osebe ureja
posebno pogodbo o zaposlitvi;
2. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki ne zahteva kakšne posebne
pogodbe. V 3. odstavku 515. člena je sicer omenjena pogodba, ki pa ni
poimenovana: »Za zahtevke iz pogodbe o opravljanju funkcije poslovodje se
uporabljajo pravila, s katerimi so urejena obligacijska razmerja.«
V skladu z vsemi predpisi, ki obravnavajo to področje, lahko manager družbe pri sklenitvi
delovnega razmerja prostovoljno izbira med pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o
poslovodenju, saj slovenska zakonodaja ne določa pogojev za njuno izbiro. Glede na
izbrano vrsto pogodbe se razlikujejo obračuni plač, saj se pri sklenjeni pogodbi o
zaposlitvi manager zavaruje po zavarovalni podlagi 001, pri sklenjeni pogodbi o
poslovodenju pa se zavaruje po zavarovalni pogodbi 040. Manager je na svojo funkcijo
izbran s sprejetim konstitutivnim sklepom družbenika (nastane pravica ali pravno
razmerje), vpis v sodni register pa je zgolj deklaratorne narave, kar pomeni, da seznanja
javnost z dejstvom, katero je že v veljavi (Kamenščak, 2014).
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V praksi se zaradi dveh načinov zaposlitve pojavljajo številne različne možnosti
obračunavanja dajatev, katerih pravila so različna in posledično zapletena in nepregledna.
V magistrski nalogi se bomo osredotočili na obdavčitev plač managerjev, ki delajo v več
osebnih gospodarskih družbah (delniške družbe) in imajo sklenjeno bodisi prvo bodisi
drugo vrsto pogodbe. Pri tem družba za njih predstavlja glavnega delodajalca (Robnik,
Slavič, Linasi, & Gominšek, 2015).
2.2.1 Obdavčitev dohodkov poslovodje po pogodbi o zaposlitvi
Po določilih ZDR-1 se med managerjem in družbo sklene pogodba o zaposlitvi. Ker gre
za individualno pogodbo, se posamezne določbe v tej pogodbi lahko oblikujejo drugače
kot pri ostalih zaposlenih, ki niso na položaju vodilnih delavcev, poslovodnih oseb ali
prokuristov. Zavarovalna podlaga za poslovodjo s sklenjenim delovnim razmerjem je
001. Pri plači se obračunajo in plačajo obvezni prispevki za socialno varnost delojemalca
(22,10 % od bruto plače) in delodajalca (16,10 % na bruto znesek) (Tabela 3). Za družbo
prispevki predstavljajo strošek plač, kateri ji posledično znižujejo dobiček, kar je z
davčnega vidika ugodno. Kadar je glavni delodajalec izplačevalec dohodka, se dohodnina
obračuna po progresivni davčni lestvici vključno z upoštevanimi davčnimi olajšavami po
Zakonu o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2). Za drugega delodajalca je značilno, da
zavezanec pri njem dosega manjši del dohodka iz delovnega razmerja. Socialni prispevki
se plačajo enako kot v primeru glavne zaposlitve, akontacija dohodnine pa znaša 25 %.
V tem primeru se osebne ter posebne davčne olajšave ne upoštevajo (Drobež Tomšič,
2015).
Glede povračil stroškov v zvezi z delom ni nikakršnih razlik med managerjem in ostalimi
zaposlenimi v isti družbi, saj tako kot ostali zaposleni tudi manager prejema dohodek iz
delovnega razmerja in je upravičen do neobdavčenih povračil stroškov v višini ter pod
pogoji, ki so določeni z davčno uredbo (Kamenščak, 2014).
Z managerji se lahko sklene tudi pogodba o zaposlitvi za določen čas, saj 5. in 6. alineja
v prvem odstavku 54. člena ZDR-1 določata zakonsko podlago, v kolikor gre za
(Karlovšek, 2015):
- poslovodno osebo ali prokurista;
- vodilnega delavca iz 74. člena ZDR-1, ki vodi poslovno področje ali
organizacijsko enoto pri delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje pravnih
poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve.
Tabela 3: Prispevki za socialno varnost - pogodba o zaposlitvi
Prispevki za socialno varnost
prispevek zavarovanca za PIZ*
prispevek delodajalca za PIZ
prispevek zavarovanca za ZZ**
prispevek delodajalca za ZZ
prispevek za poškodbe pri delu in
poklicne bolezni
prispevek zavarovanca za starševsko
varstvo
prispevek delodajalca za starševsko
varstvo

stopnja (v %)
15,50
8,85
6,36
6,56
0,53
0,10
0,10
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prispevek zavarovanca za zaposlovanje
prispevek delodajalca za zaposlovanje

0,14
0,06

*v nadaljevanju okrajšava za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
**v nadaljevanju okrajšava zdravstveno zavarovanje
Vir: (ZPSV, 2014)

2.2.2 Obdavčitev dohodkov po pogodbi o poslovodenju - manager ni družbenik
Pravni podlagi, ki urejata pogodbo o poslovodenju, sta ZGD-1 in Obligacijski zakonik (v
nadaljevanju OZ). Za takšno civilnopravno pogodbo je značilna večja svoboda pri
ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti, kot je to običajno pri pogodbi o zaposlitvi
(npr. urejanje delovnega časa, prenehanje pogodbe..). Poslovodja se s to pogodbo zaveže,
da bo za realizirano delo od podjetja v zameno dobil plačano nadomestilo. Ne glede na
to, da poslovodja po tej pogodbi ne prejema plače, temveč dohodek iz poslovodenja, se
ta dohodek po ZDoh-2 vseeno šteje za dohodek iz delovnega razmerja (Drobež Tomšič,
2015).
Vse obvezne prispevke za socialno varnost pri pogodbi o poslovodenju plačuje
poslovodja sam (Tabela 4). Zaradi tega družba s plačevanjem prispevkov ne more
zmanjševati dobička. Zavarovalna podlaga po kateri se oseba zavaruje je 040, enako kot
pri samozaposlenih, kar pomeni, da je višina prispevkov odvisna od prejemkov
poslovodje. V letu 2015 znaša najnižja osnova za obračun prispevkov 54 % zadnje znane
povprečne letne plače v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (Guček, 2014).
Če manager nima urejenega obveznega socialnega zavarovanja na drugi zavarovalni
podlagi, zanj velja 18. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v
nadaljevanju ZPIZ-2), kar pomeni, da bo zavarovanec od dohodka obračunal prispevke
za PIZ v višini 8,85 % in 15,5 %. Slednji prispevek zmanjšuje njegovo davčno osnovo za
akontacijo dohodnine (Kamenščak, 2014).
Od 1. 2. 2014 naprej se od dohodka zavezanca obračuna tudi 0,53 % prispevek za
poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter 6,36 % prispevek zavarovanca za ZZ. Slednji
prispevek (v breme zavarovanca) zmanjšuje njegovo davčno osnovo za akontacijo
dohodnine (Drobež Tomšič, 2015).
Poslovodna oseba je na podlagi pogodbe o poslovodenju vključena v sistem obveznega
PIZ, ne pa v sistem zavarovanja za primer brezposelnosti in ZZ. V slednjega se lahko
vključi izključno kot samostojni podjetnik (Karlovšek, 2015).
Poslovodna oseba, ki ima sklenjeno civilnopravno pogodbo za opravljanje poslovodne
funkcije ter ni hkrati družbenik družbe, ki jo upravlja, ne izpolnjuje pogojev za obvezno
zavarovanje za primer brezposelnosti po 54. členu Zakona o urejanju trga dela (v
nadaljevanju ZUTD), niti za prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje za primer
brezposelnosti po 57. členu ZUTD (Vehovar, 2015).
Prav tako se takšna oseba ne more vključiti v zavarovanje za starševsko varstvo
(Karlovšek, 2015).
Dohodnina se obračuna po dohodninski lestvici ob upoštevanju davčnih olajšav. Kadar
družba ni glavni delodajalec, znaša akontacija dohodnine 25 % (Drobež Tomšič, 2015).
V primeru, da v pogodbi o poslovodenju ni določena obveznost povračil stroškov v zvezi
z delom, potem poslovodja ni upravičen do njihovega povračila. V izogib temu je zato
potrebno, da poslovodja pri urejanju določb v pogodbi ustrezno opredeli tudi obveznost
do povračil stroškov. Pri pogodbi o zaposlitvi to obveznost ureja delovno pravo, ki
zagotavlja, da manager dobi povračila, ki so neobdavčena, pod pogoji in v višini določeni
z davčno uredbo (Kamenščak, 2014).
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Tabela 4: Prispevki za socialno varnost - pogodba o poslovodenju (manager ni
družbenik)
Prispevki za socialno varnost
prispevek zavarovanca za PIZ
prispevek delodajalca za PIZ
prispevek zavarovanca za ZZ
prispevek za poškodbe pri delu in
poklicne bolezni

stopnja (v %)
15,50
8,85
6,36
0,53

Vir: (ZPSV, 2014)

2.2.3 Obdavčitev dohodkov po pogodbi o poslovodenju - manager je družbenik
Poslovodna oseba, ki je hkrati družbenik, se v obvezno socialno zavarovanje pri Zavodu
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) in Zavodu za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju ZPIZ) vključi po zavarovalni podlagi 040.
Zavarovanec plačuje sam vse obvezne prispevke za socialno varnost. Obračuna jih na
primerljiv način kot to počno samozaposleni (stopnja prispevkov znaša 38,20 %). Za
takšne osebe velja svojevrsten način določanja zavarovalne osnove, ki se je spremenil s
1. 1. 2014 (Drobež Tomšič, 2015).
Zavarovalna osnova je znesek od katerega se obračunavajo prispevki za socialno varnost.
Določena je v višini dobička zavarovanca, ugotovljenega v skladu z ZDoh-2. V letu 2015
znaša najnižja zavarovalna osnova 65 % povprečne plače v Republiki Sloveniji, vendar
se bo v prihodnjih letih skozi prehodno obdobje, katero traja do leta 2020, postopoma
zviševala do 90 % (Kamenščak, 2014).
Zakonsko določena je tudi najvišja zavarovalna osnova, ki ne sme biti višja od 3,5kratnika povprečne letne plače v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Glede na
povprečno mesečno plačo za leto 2014 znaša 5.390,88 evrov (FURS, 2015).
Prispevke za socialno varnost je v skladu z zakonodajo dolžan plačati zavarovanec oz.
poslovodja (Tabela 5). V primeru, da jih zanj plača družba, je to potrebno ustrezno urediti
v pogodbi o poslovodenju. Poslovodja ali njegov pooblaščenec obračuna obvezne
prispevke od zakonsko določene zavarovalne osnove. Rok za njihovo plačilo je
najkasneje 15. dan v tekočem mesecu za pretekli mesec (Kamenščak, 2014).
Dohodki poslovodij se skladno z Zdoh-2 štejejo za dohodke iz delovnega razmerja,
osnova za obdavčitev so prejeti dohodek in bonitete, zmanjšani za obvezne prispevke za
zaposlenega (22,10 %). Kadar dohodek izplača glavni delodajalec, se dohodnina
obračuna po dohodninski lestvici ob upoštevanju davčnih olajšav, kadar pa dohodek
izplača drugi delodajalec, znaša akontacija dohodnine 25 % (Drobež Tomšič, 2015).
Poslovodja je upravičen do izplačanih povračil stroškov, ki so določena z davčno uredbo
le, če je v pogodbi o poslovodenju določena obveznost do povračila teh stroškov. Če to s
pogodbo ni urejeno, potem ne obstaja niti obveznost, da se ti stroški povrnejo
(Kamenščak, 2014).
Tabela 5: Prispevki za socialno varnost - pogodba o poslovodenju (manager je
družbenik)
Prispevki za socialno varnost
prispevek zavarovanca za PIZ
prispevek delodajalca za PIZ
prispevek zavarovanca za ZZ

stopnja (v %)
15,50
8,85
6,36
9

prispevek delodajalca za ZZ
prispevek za poškodbe pri delu in
poklicne bolezni
prispevek zavarovanca za starševsko
varstvo
prispevek delodajalca za starševsko
varstvo
prispevek zavarovanca za zaposlovanje
prispevek delodajalca za zaposlovanje

6,56
0,53
0,10
0,10
0,14
0,06

Vir: (ZPSV, 2014)

2.3 Davek od osebnih dohodkov fizičnih oseb
Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Zavezanec za dohodnino je fizična oseba
(tudi manager), ki jo zaradi določanja obsega davčne obveznosti delimo na rezidenta ali
nerezidenta. Po ZDoh-2 je rezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, z
virom v Sloveniji in izven nje (načelo svetovnega dohodka). Nerezident je zavezan za
plačilo dohodnine od vseh dohodkov, z virom v Sloveniji (načelo vira dohodka) (ZDoh2, 2010).
Z mednarodnimi pogodbami o izogibanju dvojnega obdavčevanja se odpravljajo davčne
ovire pri mednarodnem trgovanju in niža število davčnih utaj. S takšnimi sporazumi
države omogočajo osebam, da niso dvakrat obdavčene za isti dohodek. Slovenija ima tako
z Veliko Britanijo, ki je predmet obravnave tega magistrskega dela, kot tudi še z ostalimi
57-imi državami (v letu 2015) 3 sklenjen sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja,
kar pomeni, da država upošteva davek, ki ga njen davčni zavezanec plača v državi od
koder dohodek izvira ter ga odšteje od davka, ki bi mu bil zaračunan doma (FURS, 2015).
Rezident je vsak, ki izpolnjuje katerega od naštetih pogojev (ZDoh-2, 2010):
- ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji,
- biva izven Slovenije zaradi dela v diplomatskem predstavništvu, konzulatu,
mednarodni misiji ali stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU ali pri
mednarodni organizaciji, kot javni uslužbenec z diplomatskim ali konzularnim
statusom, ali je zakonec ali vzdrževani družinski član takega javnega uslužbenca
in ima skupno bivališče s to osebo,
- je rezident Slovenije, ki biva zunaj Slovenije zaradi opravljanja funkcije
poslanca v Evropskem parlamentu,
- ima običajno bivališče ali središče osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji,
- prisotnost v Sloveniji v davčnem letu skupno več kot 183 dni.
Kadar je oseba rezident Slovenije le del davčnega leta, je zavezana za plačilo dohodnine
od svetovnega dohodka, doseženega v delu leta, v katerem je bila rezident. V delu leta,
ko ni bila rezident, se njeni dohodki obdavčujejo kot dohodki nerezidenta. To pomeni, da
se obdavčujejo samo dohodki z virom v Sloveniji (FURS, 2015).

Seznam držav s katerimi ima Slovenija sklenjene mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega
obdavčevanja je dostopen na: www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/mednarodno_obdavcenje/.
3
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Kot nerezident se obravnava vsak, ki izpolnjuje katerega od pogojev (DURS, 2014):
- v Sloveniji nima stalnega bivališča, središča svojih ekonomskih in osebnih
interesov oz. je v Sloveniji v davčnem letu prisoten manj kot 183 dni,
- ima diplomatski ali konzularni status tuje države v Sloveniji,
- opravlja delo kot uslužbenec oz. funkcionar mednarodne organizacije,
- je v Sloveniji zaradi službe v diplomatskem predstavništvu, konzulatu,
mednarodni misiji tuje države,
- uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki ali
Evropski investicijski banki, v Sloveniji,
- v Sloveniji zaposlen kot tuj strokovnjak za dela, katera v Sloveniji nimajo
ustreznega kadra,
- biva v Sloveniji izključno zaradi študija oz. zdravljenja.
V skladu s 15. členom ZDoh-2, so z dohodnino obdavčeni dohodki fizične osebe, ki so
bili prisluženi v davčnem letu, katero je enako koledarskemu letu. Dohodki po tem zakonu
so (ZDoh-2, 2010):
- vsi dobički in dohodki, če ni s tem zakonom drugače določeno;
- vsako izplačilo, ne glede na obliko v kateri je prejeto;
- vsako izplačilo prejeto v naravi, ki se določi na podlagi primerljive tržne cene,
če ni z zakonom drugače določeno;
- vsi dohodki, ki so pridobljeni oz. doseženi v davčnem letu, v katerem so prejeti,
če ni s tem zakonom drugače določeno. Dohodek se šteje kot prejet, ko se
izplača fizični osebi ali se ji da na razpolago na kakšen drug način.
Po ZDoh-2 ločimo dohodke fizičnih oseb (ZDoh-2, 2010):
1. dohodek iz zaposlitve,
2. dohodek iz dejavnosti,
3. dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti,
4. dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice,
5. dohodek iz kapitala,
6. drugi dohodki.
Dohodek iz delovnega razmerja po 37. členu ZDoh-2 vključuje (ZDoh-2, 2010):
- plačo, nadomestilo plače in vsako drugo plačilo za realizirano delo,
- regres za letni dopust, jubilejno nagrado, odpravnino, solidarnostno pomoč,
- povračilo stroškov v zvezi z delom,
- boniteto, ki jo delodajalec zagotovi v korist delojemalca ali njegovega
družinskega člana,
- nadomestilo, ki ga delodajalec zagotovi na podlagi dogovora z delojemalcem
zaradi kateregakoli pogoja ali spremembe v pogojih v zvezi z zaposlitvijo,
- prejete prejemke zaradi začasnega neizplačila dohodka iz zaposlitve,
- nadomestila in druge prejemke delodajalca ali druge osebe, skladno z drugimi
predpisi, kot posledica zaposlitve oz. obveznega socialnega zavarovanja,
- prejet dohodek iz delovnega razmerja na podlagi udeležbe v dobičku.
ZDoh-2 opredeljuje tudi dohodke, ki so oproščeni plačila dohodnine (ZDoh-2, 2010):
- pomoči in subvencije,
- dohodki, tudi v obliki povračil stroškov, storitev in drugih ugodnosti, po
posebnih zakonih,

11

-

dohodki iz naslova starševskega varstva in zavarovanja za primer
brezposelnosti,
dohodki iz naslova obveznega pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega
zavarovanja,
dohodki, povezani z zagotavljanjem varnosti, zaščite in reševanja,
dohodki v zvezi z izobraževanjem,
dohodki, povezani s kmetijstvom in gozdarstvom,
odškodnine,
vrnitev premoženja,
dohodki, povezani z družinskimi razmerji,
drugi dohodki v zvezi s sodnimi in upravnimi postopki,
dohodki iz zaposlitve in dejavnosti,
drugo.

Ker Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) med letom ne ve, v
kateri dohodninski razred bomo uvrščeni ter kakšne olajšave bomo uveljavili, se zato na
koncu dohodninskega obdobja izvede odmera dohodnine, s katero se ugotovi ali je
zavezanec državi med letom plačal preveč (povračilo dohodnine) ali premalo davka
(doplačilo dohodnine) (ZDS, 2015).
Z letom 2008 se je za odmero in poračun dohodnine na letni ravni začela uporabljati nova
ureditev. Zavezanci dobijo od FURS-a posredovan informativni izračun dohodnine
(najkasneje do 15. junija tekočega leta za preteklo leto), s katerim so zavezance
razbremenili vlaganja davčnih napovedi. Če se zavezanec strinja s prejetim izračunom,
mu ni treba storiti ničesar, v nasprotnem primeru pa mora v roku za ugovor vložiti
dopolnjen informativni izračun (FURS, 2015).
2.3.1 Davčne lestvice in stopnje
Po določilih ZDoh-2 so delodajalci dolžni ob izplačilu plače obračunati akontacijo
dohodnine. Osnovo za takšen obračun izračunamo kot razliko med bruto dohodkom
managerja ter prispevki za socialno varnost in uveljavljenimi davčnimi olajšavami, do
katerih je prejemnik plače upravičen (Šešok, Jeraj, Konjar, Šuligoj, & Kunstek, 2007).
Lestvica davčnih stopenj določa štiri davčne razrede s štirimi različnimi stopnjami
(Tabela 6). Dohodnina je davek, za katerega velja stopničasta progresija, kar pomeni, da
je po višji davčni stopnji obdavčen le del davčne osnove, ki presega določeno mejo pri
posameznem dohodninskem razredu. V najnižji davčni razred (16 %) se uvrščajo
zavezanci, ki imajo letne dohodke do 8.021,34 evrov, medtem ko v najvišji davčni razred
(50 %) sodijo zavezanci z dohodki, ki na letni ravni presegajo 70.907,20 evrov. V letu
2013 je obveljal zakon, ki določa, da je usklajevanje zneskov z rastjo cen življenjskih
potrebščin obvezno le v primeru, kadar letna inflacija (v obdobju od avgusta do avgusta
tekočega leta) presega 3 % (Študentski.net, 2013).
Tabela 6: Stopnje dohodnine za leto 2015
Neto letna davčna osnova (v €)
Nad
Do
8.021,34
8.021,34
18.960,28
18.960,28
70.907,20
70.907,20

Višina dohodnine (v €)

1.283,41
4.236,92
25.535,16

Vir: (FURS, 2015)
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16 %
+ 27 % nad 8.021,34
+ 41 % nad 18.960,28
+ 50 % nad 70.907,20

Akontacija dohodnine, ki jo plačujemo med letom, se izračuna na način, da se za vsak
mesečni dohodek, ki je predmet obdavčitve, uporabijo stopnje in lestvica, preračunana na
1/12 leta (ZDoh-2, 2010).
Tabela 7: Mesečna stopnja dohodnine za leto 2015
Neto mesečna davčna osnova (v €)
Nad
Do
668,44
668,44
1.580,02
1.580,02
5.908,93
5.908,93

Višina dohodnine (v €)

106,95
353,08
2.127,93

16 %
+ 27 % nad 668,44
+ 41 % nad 1.580,02
+ 50 % nad 5.908,93

Vir: (FURS, 2015)

Tabela 7 prikazuje, da zavezanci z mesečnim dohodkom, ki je nižji od 668,44 evrov,
plačajo 16 % davek, medtem ko tisti z mesečnimi dohodki nad 5.908,93 evrov spadajo v
najvišji razred s 50 % stopnjo davka. Kadar delodajalec ni glavni delodajalec
zaposlenega, se akontacija dohodnine izračuna po stopnji 25 % od davčne osnove brez
upoštevanja olajšav (ZDoh-2, 2010).
2.3.2 Davčne olajšave
Z davčnimi olajšavami lahko davčni zavezanci znižujejo letno davčno osnovo za odmero
dohodnine. V primeru, da je znesek davčnih olajšav višji kot je letna davčna osnova,
znaša letna davčna osnova nič. Pri postopku odmerjanja letne dohodnine se nekatere
davčne olajšave priznajo samodejno, nekatere pa le, če so izpolnjene zakonske zahteve.
Zneski davčnih olajšav se od leta 2013 usklajujejo z rastjo cen življenjskih potrebščin
samo v primeru, če letna inflacija presega 3 %. Po ZDoh-2 davčne olajšave delimo na
splošne, osebne, posebne olajšave, olajšave za rezidente držav članic EU oz. Evropskega
gospodarskega prostora (v nadaljevanju EGP) ter olajšavo za prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje (FURS, 2015).
Splošna olajšava se prizna vsakemu rezidentu v višini 3.302,70 evrov letno, v primeru,
da drug rezident za njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega
člana (Tabela 8). Kadar je skupni dohodek rezidenta nižji od 10.866,37 evrov, znaša
splošna olajšava 6.519,82 evrov. V kolikor se skupni dohodek giblje med 10.866,37 in
12.570,89 evrov znaša zmanjšanje letne davčne osnove za 4.418,64 evrov (FURS, 2015).
Tabela 8: Višina skupne splošne olajšave za leto 2015
Skupni dohodek (v €)
Nad
Do
10.866,37
10.886,37
12.570,89
12.570,89

Višina splošne olajšave (v €)
6.519,82
4.418,64
3.302,70

Vir: (FURS, 2015)

Tabela 9 prikazuje opredeljene zneske za mesečno splošno olajšavo, katere upoštevamo
pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja (FURS,
2015).
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Tabela 9: Mesečna olajšava za leto 2015
Mesečni bruto dohodek iz delovnega
razmerja (v €)
Nad
Do
905,53
905,53
1.047,57
1.047,57

Splošna olajšava (v €)

534,32
368,22
275,22

Vir: (FURS, 2015)

Osebne olajšave dodatno znižujejo davčno osnovo posameznim davčnim zavezancem.
Uveljavlja jih lahko (FURS, 2015):
- rezident, invalid s 100 % telesno okvaro, če ima pravico do tuje nege in pomoči,
na podlagi odločbe ZPIZ-a. Prizna se mu zmanjšanje davčne osnove za
17.658,84 evrov letno oz. mesečno 1.471,57 evrov;
- rezidenti, ki prejemajo pokojnine in nadomestila iz obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja in priznavalnine. Prizna se jim zmanjšanje dohodnine
v višini 13,5 % odmerjene pokojnine, priznavalnine oz. invalidnine.
Posebne osebne olajšave pripadajo (FURS, 2015):
- rezidentom, ki se izobražujejo in imajo status dijaka ali študenta. Za prejete
dohodke preko pooblaščenega študentskega servisa, se jim prizna olajšava v
višini 2.477,03 evrov;
- samozaposlenim v kulturi, samostojnim novinarjem in samostojnim poklicnim
športnikom pod določenimi pogoji. Zmanjšanje davčne osnove se jim prizna v
višini 15 % letnih prihodkov do zneska 25.000 evrov v letu, za katero se odmerja
dohodnina.
Posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane lahko v dohodninski napovedi uveljavlja
vsak, ki ima pravico do tega, ne glede na to, ali je vzdrževane člane uveljavljal med letom
(Tabela 10). Če zavezanec ni vse leto vzdrževal družinskega člana, se za priznanje
olajšave upošteva le čas, ko je zavezanec dejansko skrbel za tega člana (FURS, 2015).
Tabela 10: Posebna olajšava za vzdrževane otroke v letu 2015
Za 1. vzdrževanega otroka
Za vzdrževanega otroka,
ki potrebuje posebno nego
in varstvo
Za 2. vzdrževanega otroka
Za 3. vzdrževanega otroka
Za 4. vzdrževanega otroka
Za 5. vzdrževanega otroka

Letna olajšava (v €)
2.436,92
8.830,00

Mesečna olajšava (v €)
203,08
735,83

2.649,24
4.418,54
6.187,85
7.957,14

220,77
368,21
515,65
663,09

Vir: (FURS, 2015)

Iz Tabele 10 je razvidno, da je višina olajšave za vzdrževane otroke odvisne od števila
otrok. V primeru, da vzdrževan otrok potrebuje posebno nego in varstvo, znaša letna
olajšava 8.830,00 evrov. Za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka, katerega v tabeli
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nismo navedli, se olajšava poviša za 1.769,30 evrov (mesečno za 147,44 evrov) glede na
znesek olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.
Tabela 11: Posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana v letu
2015
Letna olajšava (v €)
2.436,92

Mesečna olajšava (v €)
203,08
Vir: (FURS, 2015)

Pri uveljavljanju olajšave za druge družinske člane znaša olajšava 2.436,92 evrov, prav
tako kot znesek letne olajšave za prvega vzdrževanega otroka (Tabela 11).
Olajšave za rezidente držav članic EU oz. EGP
Fizična oseba, ki ni rezident Slovenije, pač pa države članice EU oz. EGP, in v Sloveniji
dosega vsaj 90 % svojih obdavčljivih dohodkov, lahko uveljavlja splošno, osebne in
posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane, pod pogojem, da so v državi njenega
rezidentstva dohodki, doseženi v Sloveniji, izvzeti iz obdavčitve (FURS, 2015).
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Zavezancu pripada olajšava za plačane premije za prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje, v kolikor jih je plačal sam, do višine, ki je enaka 24 % obveznih prispevkov
oz. 5,844 % plače ali pokojnine in ne več kot 2.819,09 evrov (za leto 2014). V primeru,
da premijo plačujeta delodajalec in delavec ter premija znaša več kot 2.819,09 evrov, se
najprej odšteje olajšava za tisti del premije, ki jo plača delodajalec, preostanek do polne
olajšave pa se prizna kot znižanje letne davčne osnove delojemalcu (FURS, 2015).
2.3.3 Bonitete
Boniteta je v skladu z 39. členom ZDoh-2 dohodek, ki je obdavčen z dohodnino.
Opredeljena je kot vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v
naravi, ki jo delodajalec zagotovi delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu.
Boniteta vključuje predvsem (FURS, 2015):
- uporabo osebnega vozila za privatne namene,
- nastanitev,
- posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne,
- popust pri prodaji blaga in storitev,
- izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana,
- zavarovalne premije in podobna plačila,
- darila, ki jih zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve nekdanjemu,
sedanjemu ali bodočemu delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu,
- pravico delojemalcev do nakupa delnic.
Za boniteto se ne štejejo (ZDoh-2, 2010):
- ugodnosti manjših vrednosti, ki jih delodajalec zagotavlja vsem delojemalcem
pod enakimi pogoji;
- plačila delodajalca za izobraževanje in usposabljanje delojemalcev, ki je v
povezavi s poslovanjem delodajalca;
- plačila za zdravstvene preglede delojemalcev in plačila za zavarovanje
delojemalcev za nesreče pri delu, ki jih je delodajalec dolžan zagotoviti na
podlagi zakona;
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plačila delodajalca za cepljenje delojemalcev, skladno z določenimi predpisi;
uporaba parkirnega prostora ter računalniška in telekomunikacijska oprema, ki
jo delojemalcu omogoči delodajalec;
če delojemalčev otrok (do starosti 15 let) prejme od delodajalca v mesecu
decembru darilo, katerega vrednost ne presega 42 evrov;
ugodnosti iz delovnega razmerja, če njihova vrednost mesečno ne preseže 13
evrov in se ne zagotavljajo redno ali pogosto. V primeru, da vrednost bonitet v
mesecu presega 13 evrov, se obdavči celoten znesek.

Skladno z določili 43. člena ZDoh-2 se znesek bonitete (razen predpisanih izjem, to so:
osebna vozila; nastanitev, kjer ni tržne cene; posojila po ugodni obrestni meri) določa na
podlagi primerljive tržne cene, če pa te ni možno določiti, se določi na podlagi stroška, ki
je v zvezi z boniteto nastal pri delodajalcu. Ugotovljena boniteta se zmanjša za plačila, ki
jih delojemalec plača delodajalcu v zvezi z zagotavljanjem določene bonitete (ZDoh-2,
2010).
Bonitete, ki izhajajo iz delovnega razmerja, se davčno obravnavajo enako kot dohodki iz
delovnega razmerja. Bonitete delojemalcu višajo bruto prejemek, posledično pa so višji
tudi socialni prispevki v breme delodajalca (16,1 %). V primeru, da delojemalec prejme
boniteto v naravi, mu to posledično niža neto plačo (FURS, 2015).
- Uporaba osebnega vozila za privatne namene
Če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno vozilo v zasebne namene, se v davčno
osnovo delojemalca všteva 1,5 % nabavne vrednosti vozila mesečno, za vsak začeti
koledarski mesec uporabe vozila. V nabavni vrednosti vozila je vštet tudi davek na
dodano vrednost. Nabavna vrednost vozila, ki se upošteva pri izračunu davčne osnove, se
v drugem, tretjem in četrtem letu vsako leto zniža za 15 %, v petem, šestem, sedmem in
osmem letu se vsako leto zniža še za 10 %, v vseh naslednjih letih pa je enaka 10 %
nabavne vrednosti (Tabela 12). Če delojemalec mesečno prevozi manj kot 500 kilometrov
v privatne namene, se davčna osnova zmanjša za 50 %. Če delodajalec zagotovi gorivo
za privatno uporabo vozila, se davčna osnova mesečno poveča za 25 % (ZDoh-2, 2010).
Tabela 12: Višina mesečne bonitete za uporabo vozila
Prvi mesec
obračuna
bonitete/leto

Januar/1.leto
Januar/2.leto
Januar/3.leto
Januar/4.leto
Januar/5.leto
Januar/6.leto
Januar/7.leto
Januar/8.leto
Januar/9.leto

Osnova za
izračun (v
€)

50.000
42.500
35.000
27.500
22.500
17.500
12.500
7.500
5.000

z gorivom**
< 500km*
> 500km
(0,9375%
(1,875%
nabavne
nabavne
vrednosti) vrednosti)
468,75
937,50
398,44
796,88
328,12
656,25
257,81
515,62
210,94
421,88
164,06
328,12
117,19
234,38
70,31
140,62
46,88
93,75

brez goriva
< 500km
> 500km
(0,75%
(1,5%
nabavne
nabavne
vrednosti) vrednosti)
375,00
750,00
318,75
637,50
262,50
525,00
206,25
412,50
168,75
337,50
131,25
262,50
93,75
187,50
56,25
112,50
37,50
75,00

* če delojemalec mesečno prevozi manj kot 500 kilometrov v privatne namene
** če delodajalec zagotovi gorivo za privatno uporabo vozila se davčna osnova poveča za 25%
Vir: (ZvezaRFR, 2015)
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- Nastanitev
Če je delojemalcu s strani delodajalca zagotovljena nastanitev (s plačilom ali brez plačila
najemnine), se vrednost bonitete določi v višini tržne vrednosti ali v višini stroškov
delodajalca. V kolikor takšen način vrednotenja ni mogoč, se vrednost bonitete določi
mesečno v višini 0,6 % tržne vrednosti premoženja, s katerim se zagotavlja nastanitev
delojemalca, na dan obračuna bonitete (FURS, 2015).
- Pravica delojemalcev do nakupa delnic
Če delodajalec delojemalcu zagotovi pravico do nakupa delnic po znižani vrednosti ali
pravico do pridobitve drugega premoženja, se boniteta ugotavlja na dan, ko je pravica
izvršena oz. na dan, ko je delojemalec pridobil delnice ali kakšno drugo vrsto premoženja.
Če delojemalec odsvoji pravico do nakupa delnic ali do pridobitve drugega premoženja,
se boniteta ugotavlja na dan odsvojitve navedene pravice (ZDoh-2, 2010).
- Posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne
Če delodajalec delojemalcu zagotovi posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja
od tržne, se boniteta določi na podlagi tržne obrestne mere. Za tržno obrestno mero se
šteje obrestna mera, ki jo določi finančni minister na podlagi zakona, ki ureja davek od
dohodkov pravnih oseb za potrebe določanja obresti med povezanimi osebami (ZDoh-2,
2010).
- Izobraževanje in usposabljanje
Če delodajalec delojemalcu zagotovi izobraževanje, ki ni povezano s poslovanjem
delodajalca oz. ni v skladu s potrebami delovnega procesa in ni opravljeno zaradi
ohranitve oz. širitve sposobnosti za delo na delovnem mestu in ohranitve zaposlitve
(Čižman, 2014).
- Darila
Če delodajalec delojemalcu zagotovi darila, na podlagi ali zaradi zaposlitve nekdanjemu,
sedanjemu ali bodočemu delavcu ali njegovemu družinskemu članu. Delodajalec jih
všteva v davčno osnovo, če jih delavcu podari ob jubilejih, kot so osebni jubilej, svečani
dogodek, odhod v pokoj in podobno (Čižman, 2014).
ZDoh-2 za posamezne vrste bonitet ne določa dosledno, v kakšnih obdobjih morajo
delodajalci obračunati davek in prispevke. Pri večini bonitet je za delavca najustreznejše
mesečno obračunavanje, saj je obdavčitev plače prav tako vezana na mesečni obračun.
Delodajalec znesek bonitete preprosto prišteje k mesečnemu dohodku in obračuna davek
in vse socialne prispevke (kot velja za plače in nadomestila plač) (Čižman, 2014).
2.3.4 Prispevki za socialno varnost
Prispevke za socialno varnost plačujejo tako delodajalci kot delojemalci. Zavezanci
plačujejo prispevke za socialno varnost iz bruto plače in iz bruto nadomestil plače za čas
odsotnosti z dela, v skladu s predpisi o delovnih razmerjih. Prispevki za socialno varnost
se plačujejo tudi (ZPSV, 2014):
- pri jubilejnih nagradah, odpravninah in solidarnostnih pomočeh ter povračilih
stroškov v zvezi z delom, ki presegajo s predpisom vlade določen znesek teh
prejemkov;
- od stimulacij in bonitet, od osnove, ugotovljene v skladu z ZDoh-2;
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pri regresih za letni dopust, v delu, ki presega 70 % povprečne plače
predpreteklega meseca zaposlenih v Sloveniji.

Kadar delodajalci niso s predpisi zavezani k plačilu prispevkov za socialno varnost svojih
delavcev, morajo zavezanci sami poravnati socialne prispevke do 15. v mesecu za pretekli
mesec (ZPSV, 2014).
V Tabeli 13 so prikazane stopnje prispevkov za socialno varnost zaposlenih za leto 2015.
Tabela 13: Stopnje prispevkov za socialno varnost zaposlenih
Vrsta prispevkov za
socialno varnost
Prispevek za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
Prispevek za obvezno
zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zavarovanje
za primer poškodbe pri
delu in poklicne bolezni
Prispevek za starševsko
varstvo
Prispevek za zaposlovanje
Skupaj

Prispevki delojemalca

Prispevki delodajalca

15,50 %

8,85 %

6,36 %

6,56 %

/

0,53 %

0,10 %

0,10 %

0,14 %
22,10 %

0,06 %
16,10 %

Vir: (FURS, 2015)

2.4 Povračila stroškov v zvezi z delom
Pri povračilih stroškov v zvezi z delom moramo ločiti njihovo delovnopravno obravnavo
od davčne obravnave. Pravico delavca do povračil stroškov v zvezi z delom ureja ZDR1, višina povračil tovrstnih stroškov pa se določi s kolektivno ali individualno pogodbo s
splošno veljavnostjo ali z izvršilnim predpisom. Davčno obravnavo povračil stroškov v
zvezi z delom ureja ZDoh-2, ki v 44. členu med dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo, uvršča povračila stroškov v zvezi z delom pod pogoji in do
višin, ki jih določi vlada. Če delodajalec izplačuje povračila teh stroškov v znesku, ki
presega neobdavčen znesek, se znesek posameznega povračila v delu, ki presega znesek,
všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja (FURS, 2015).
V 130. členu ZDR-1 so opredeljena povračila stroškov v zvezi z delom (Tabela 14)
(MDDSZ, 2013):
- Delavec mora imeti s strani delodajalca zagotovljeno povračilo stroškov za
prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki
nastanejo pri opravljanju določenih del na službenem potovanju.
- V kolikor višina povračila stroškov v zvezi z delom ni opredeljena s kolektivno
pogodbo, se določi s podzakonskim aktom.
- Delavec ima pravico do povračila naknadno povečanega stroška za prevoz na
delo in z dela, če je tako določeno s kolektivno pogodbo oz. če se tako dogovori
z delodajalcem.
- Delodajalec je delavcu dolžan mesečno povrniti stroške v zvezi z delom v
skladu s 134. členom tega zakona.
18

Tabela 14: Povračila stroškov v zvezi z delom
Vrsta povračil

Prehrana med delom

Prevoz na delo in z
dela
- za kilometer

Terenski dodatek

Nadomestila za
ločeno življenje
Dnevnice:
- službeno potovanje
v Sloveniji

- službeno potovanje
v tujini

Prevoz na službenem
potovanju

Znesek, ki se ne všteva v
davčno osnovo v eurih
(€)
- prisotnost na delu vsaj 4 ure - 6,12 €/dan
dnevno
-za dopolnjeno uro prisotnosti po - 0,76 €/dopolnjeno uro
8 urah, če je delojemalec na delu
več kot 10 ur
- javni prevoz in/ ali kilometrina,
če ni javnega prevoza in če je
najbližje postajališče oddaljeno - 0,18 €/polni km
od
običajnega
prebivališča
najmanj 1 km
- če delo na terenu traja najmanj
2 dni in
 če delodajalec zagotovi - 4,49 €/dan
prehrano in prenočišče
 če
delodajalec
ne -stroški, ki so določeni za
zagotovi prehrano in dnevnice in prenočevanje
na službenem potovanju
prenočišče
- če izmensko delo na terenu traja - 4,49 €/dan
najmanj dve izmeni, ki si sledita
ena za drugo
- če delojemalec v času dela - 334 €/mesec
prebiva ločeno od svoje družine
Pogoji

- nad 6 do 8 ur
- nad 8 do 12 ur
- nad 12 do 24 ur

- 7,45 €
- 10,68 €
- 21,39 €

- nad 8 do 12 ur, če stroški
prenočevanja vključujejo zajtrk
- nad 12 do 24 ur, če stroški
prenočevanja vključujejo zajtrk
- nad 6 do 8 ur
- nad 8 do 14 ur
- nad 14 do 24 ur

- 9,08 €

- nad 8 do 14 ur, če stroški
prenočevanja vključujejo zajtrk
- nad 14 do 24 ur, če stroški
prenočevanja vključujejo zajtrk
- dejanski stroški javnega
prevoza ali najem osebnega
avtomobila
- stroški prevoza z lastnim
prevoznim sredstvom (doma in v
tujini)

- 63,75% dnevnice
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- 19,25 €
- 25 % dnevnice
- 75 % dnevnice
- 100 % dnevnice

- 90 % dnevnice
- dokumentirani stroški
-0,37 €/km

Prenočevanje na
službenem potovanju

- dejanski stroški

- dokumentirani stroški

Vir: (FURS, 2015)

V skladu s 154. členom ZDR-1 ima delavec med dnevnim delom s polnim delovnim
časom pravico do 30 minutnega odmora (MDDSZ, 2013).
Delavcem se praviloma povrnejo stroški javnega prevoza, kadar obstaja možnost
takšnega prevoza, v nasprotnem primeru dobijo povračilo za osebni prevoz (kilometrina).
Delavec mora o načinu in stroških prevoza obvestiti delodajalca (Čižman, 2014).
Delavec na službeni poti dobi povrnjene dejanske stroške, ki jih je imel na podlagi
dokazil, kot so: račun za nočitev, račun za javna prevozna sredstva (ali v primeru uporabe
lastnega vozila kilometrina na podlagi potnega naloga), račun za ostale stroške (npr.
parkirnina, cestnina..) (FURS, 2015).
Denarno izplačilo dohodkov delavcev je obvezno le za plačo, povračila stroškov in drugi
prejemki pa so lahko izplačani v drugih oblikah, na primer v bonih. Delodajalec
morebitna plačila v naravi zagotavlja tako, kot je dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi, na
primer, da organizira prehrano med delom v svojih prostorih ali drugih prostorih, ki so
normalno dostopni v odmoru med delovnim časom (Čižman, 2014).

2.5 Sklepne ugotovitve
Temeljni zakon, ki v Sloveniji ureja dohodnino, je Zakon o dohodnini (Zdoh-2), za
katerega je značilno, da je zelo obsežen, zapleten in zapisan na strokoven način. Pri
preučevanju smo skozi vso davčno zakonodajo ugotovili, da je ta značilnost največkrat
vzrok, da pri njegovem interpretiranju oz. razlaganju velikokrat prihaja do problema in
napak ter različnih razumevanj istih členov. Ker slovenska zakonodaja pri sklepanju
delovnega razmerja ne določa pogojev za izbiro pogodbe, posameznik lahko prostovoljno
izbira med pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o poslovodenju. Ne glede za katero vrsto
pogodbe se manager odloči, v skladu z ZDoh-2 prejema dohodek iz delovnega razmerja.
Zaradi dveh načinov zaposlitve obstaja več možnosti obračunavanja dohodnine, katere pa
so v davčni zakonodaji predstavljene na zelo nepregleden način in je potrebno veliko časa
za njihovo razumevanje. Davčno leto v Sloveniji je enako koledarskemu letu.
Na višino plače v največji meri vpliva zahtevnost dela in odgovornost zaposlenega na
delovnem mestu, zato managerji sodijo v skupino ljudi z zelo visokimi dohodki. Pri vsem
tem je zelo pomembno, da so seznanjeni z davčno zakonodajo, saj si lahko z
uveljavljanjem davčnih olajšav in oprostitvami zmanjšajo davčne obveznosti do države.
Na višino davčne obveznosti vpliva tudi status rezidenta ali nerezidenta posameznika.
Prav tako pa se obdavčitev managerjeve plače razlikuje od vrste pogodbe, ki jo manager
sklene z delodajalcem. Za zaposlene, ki so na vodilnih položajih, je značilno, da z
delodajalci sklepajo individualne pogodbe, s katerimi opredelijo svoje pravice in
obveznosti ter se izognejo morebitnim kasnejšim težavam in nesporazumom. Pri urejanju
določb v pogodbi morajo med drugim ustrezno opredeliti tudi obveznost do povračil
stroškov v zvezi z delom. To velja še posebej za managerje, ki so sklenili pogodbo o
poslovodenju, saj v nasprotnem primeru niso upravičeni do njihovega povračila.
Nekoliko drugače velja za managerje, ki so sklenili pogodbo o zaposlitvi, saj to obveznost
namesto njih ureja delovno pravo, ki zagotavlja, da manager dobi povračila, ki so
določena z davčno uredbo. V Zdoh-2 so povračila stroškov v zvezi z delom opredeljena
pod določenimi pogoji ter do višin, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Manager je
obdavčen glede na višino dohodka, ki ga prejema. Davčna obveznost se določi na podlagi
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lestvice davčnih stopenj, ki ima štiri davčne razrede s štirimi davčnimi stopnjami, katere
se gibljejo od 16 % do 50 %. Z višjo davčno stopnjo je obdavčen le del davčne osnove,
ki presega določeno mejo pri posameznem dohodninskem razredu. Davčno osnovo lahko
davčni zavezanci znižujejo z davčnimi olajšavami, v kolikor izpolnjujejo pogoje za
njihovo uveljavitev. V Zdoh-2 so opredeljene naslednje vrste olajšav: splošna olajšava,
posebna osebna olajšava, posebna olajšava za vzdrževane družinske člane, olajšave za
rezidente držav članic EU oz. EGP, olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje. Ker je za managerje značilno, da so poleg plače deležni še raznih bonitet
(nastanitev, avtomobil..), Zdoh-2 določa, da je tako kot plača tudi boniteta dohodek, ki se
obdavči z dohodnino. Akontacija dohodnine je oblika dohodnine, ki se med letom plačuje
in se odvaja od mesečnega zaslužka, izračuna pa se kot razlika med bruto dohodkom in
prispevki za socialno varnost ter uveljavljenimi davčnimi olajšavami. Prispevke za
socialno varnost plačujejo tako delodajalci kot delojemalci. Njihova višina je določena v
skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost in se obračuna iz bruto plače oz. bruto
nadomestila plače za čas odsotnosti z dela. Stopnje teh prispevkov se razlikujejo glede na
pogodbo, ki jo je manager sklenil z delodajalcem. Pri pogodbi o zaposlitvi in pogodbi o
poslovodenju, kadar je manager družbenik družbe v kateri dela, znaša višina prispevkov,
ki se obračunajo in plačajo iz plače kar 38,20 %, medtem ko se pri pogodbi o
poslovodenju, kadar manager ni družbenik družbe v kateri dela, te stopnje razlikujejo, saj
takšna oseba ne izpolnjuje pogojev za zavarovanje za primer brezposelnosti in
starševskega varstva. Manager v tem primeru tudi ni vključen v sistem zdravstvenega
zavarovanja, zato je stopnja prispevkov, ki bremeni njegovo plačo nekoliko nižja in znaša
31,24 %.
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3 OBDAVČITEV MANAGERSKE PLAČE V VELIKI
BRITANIJI
Dohodnina je tako kot v Sloveniji tudi v Veliki Britaniji instrument finančne politike
države. S pobiranjem davkov od osebnih dohodkov fizičnih oseb se polnijo državni
proračuni, iz katerih se nato financirajo javne dobrine. Namen tega poglavja je izvesti
analizo obdavčitve plač managerjev, ki prebivajo in prejemajo dohodek iz delovnega
razmerja v Veliki Britaniji. Cilji, ki smo si jih v tem delu naloge zadali so, da bomo
podrobno proučili pravne podlage za obdavčitev in postopke obdavčitve managerskih
plač. Na samem začetku poglavja bomo opredelili pojem plače po britanski zakonodaji,
kasneje pa se bomo osredotočili na davek od osebnih dohodkov fizičnih oseb ter povračil
stroškov v zvezi z delom. To državo smo izbrali, saj je na podlagi zadnje objavljene
študije OECD, ki se nanaša na obdavčitev plač, bila pod povprečjem OECD4. Ključen
faktor izbora je bil tudi to, da je država članica EU ter, da je vsa dostopna strokovna
literatura v tujem jeziku, ki ga razumemo in smo sposobni opraviti kakovosten prevod,
katerega ne bo težko razumeti.

3.1 Opredelitev plače po britanski zakonodaji
V Veliki Britaniji ureja davek na dohodek Zakon o davku na dohodek (dohodki in
pokojnina) – ITEPA 2003. Člen EIM00510-Part 2 ITEPA 2003 opredeljuje plače v Veliki
Britaniji, kjer poznajo več vrst dohodkov iz naslova zaposlitve. Iz davčnega vidika jih
razdelijo v tri kategorije, pri čemer druga in tretja kategorija zagotavljata, da se vsa
denarna plačila, ki so podobna plačam obdavčijo kot zaslužek npr. bonusi, provizije,
napitnine, plačilo nadurnega dela (HMRC, 2003):
1. vse vrste plač, plačil ali provizij;
2. nagrade, dobički ali katerakoli vrsta koristi, ki je plačana v denarju;
3. honorar za opravljeno delo.
Zaposleni prejmejo neto plačo po tem, ko od bruto plače poplačajo prispevke za socialno
varnost ter davek na dohodek. Pri izračunu osnove za plačilo davka na dohodek in osnove
za plačilo prispevkov za socialno varnost gre za dva različna postopka. Plačilo prispevkov
za socialno varstvo je odvisno od višine prihodkov. Osnovo za izračun predstavlja bruto
plača pred obdavčitvijo ter pred morebitnim vplačilom v pokojninski načrt. V kolikor
imajo zaposleni s strani delodajalca zagotovljeno plačevanje v pokojninski načrt podjetja,
potem se odstotek prispevkov za socialno varnost zniža za 1,4 %. Na višino obdavčljivega
zneska za davek na dohodek vpliva več faktorjev. Ti so (TaxAid, 2015):
- višina dohodkov,
- osebna olajšava,
- plačevanje v pokojninski načrt,
- starost,
- zakonski stan,
- slepota in slabovidnost,
- nadurno delo,
- otroški boni,
- vračanje študentskega posojila,
Študija OECD dostopna na: http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=REV;
Povprečje OECD 35,85 %; Velika Britanija 31,48 %.
4
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obdavčljive bonitete,
bonusi pri plači,
druge olajšave.

Status zaposlitve pomaga določiti pravice in dolžnosti delavcev ter obveznosti
delodajalcev. Glavni tipi zaposlitve v Veliki Britaniji so (GOV.UK, 2015):
- delavec;
- zaposlen;
- samozaposlen ali pogodbenik;
- manager;
- uradnik.
Ker smo se v magistrskem delu omejili na plače managerjev, bomo pojasnili le ta tip
zaposlitve. Managerji vodijo družbe v imenu družbenikov ali delničarjev in imajo različne
pravice in dolžnosti. Če oseba opravlja še druga dela, ki niso povezana s položajem
managerja, potem ima ta oseba najverjetneje navadno pogodbo o zaposlitvi in z njo
povezane pravice (GOV.UK, 2015).
Večina managerjev pri prispevkih za socialno varnost spada v razred 1A5, tudi če so
njihovi dohodki manjši kot 8.500 £ letno. Tudi če manager ne prejme nobenega zaslužka
v določenem davčnem letu, sodi v razred 1A za vsakršno boniteto, ki je je bil deležen,
vendar pod pogojem, da je boniteta obdavčljiva z Zakonom o davkih na dohodek (plače
in pokojnine) 2003 (v nadaljevanju ITEPA) na podlagi splošnih prihodkov, kot je
določeno v odstavku 7(3) ITEPA 2003 (HMRC, 2015).
Zakon ne predpisuje točno določenega načina izplačevanja plač, temveč je to stvar, ki jo
delodajalec in zaposleni uredita s pogodbo. Skleneta lahko pisno ali ustno pogodbo o
zaposlitvi. Zaposleni, ki so pri istem delodajalcu delali vsaj dva meseca, so po zakonu
upravičeni do pisne izjave o določilih in pogojih zaposlitve. Ta pisna izjava mora
vsebovati tudi podrobnosti o tem, kako pogosto se bo plača izplačevala (tedensko ali
mesečno) (Advice Citizens, 2015).
Pogodba o zaposlitvi je pogodba med delodajalcem in delojemalcem in je temelj
delovnega razmerja. Zakonsko veljavna je tudi, kadar ni v pisni obliki, čeprav je iz
pravnih razlogov priporočljivo, da je zapisana. Pogodba začne veljati takoj, ko je ponudba
o zaposlitvi sprejeta. Z začetkom dela delavec dokazuje, da sprejema določila in pogoje,
ki jih delodajalec zahteva. Obstoječa pogodba o zaposlitvi se lahko spreminja samo s
soglasjem obeh strani.
Managerjev ne veže običajna pogodba o zaposlitvi, ampak managerji pogosto sklenejo
»Direktor' service contract« ali pogodbo o izvajanju poslovodnih storitev. Pogodba
vsebuje osnovna določila in pogoje za delo na položaju managerja (ACAS, 2015).
Zaposleni so za čas odsotnosti z dela upravičeni do nadomestila plače v naslednjih
primerih (Advice Citizens, 2015):
- izraba letnega dopusta,
- izobraževanje,
- z zakonom določeni dela prosti dnevi,
- bolezen.

Ker obstaja več vrst socialnih zavarovanj so posamezniki razvrščeni v različne razrede (Tabela 21). V
kateri razred spada posameznik je odvisno od vrste zaposlitve ter višine zaslužka.
5
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Minimalna plača je Veliki Britaniji določena z minimalno urno postavko, ki zakonsko
pripada skoraj vsem zaposlenim (Tabela 15). Ni pomembno, kje delajo, kakšna je velikost
podjetja ali poklic delavca. Urna postavka minimalne plače je odvisna od starosti delavca
in od tega ali je delavec vajenec. Delodajalci prav tako ne smejo diskriminirati zaposlenih
po višini plače glede na raso, vero ali spol zaposlenega (GOV.UK, 2015).
Upravičenci do minimalne plače morajo biti stari vsaj 16 let ter zaposleni (GOV.UK,
2015):
- za krajši delovni čas;
- kot priložnostni delavci (npr. za en dan);
- pri agencijah (zaposleni so člani agencij, od koder so napoteni na delo k
različnim podjetjem);
- zaposleni ali delavci na domu, ki so plačani po številu izdelanih izdelkov;
- vajenci (višina urne postavke je odvisna, če imajo manj ali več kot 19 let in če
so v prvem letu vajeništva);
- pripravniki in delavci na preizkusni dobi;
- invalidi;
- kmetijski delavci;
- tuji delavci;
- pomorščaki;
- offshore delavci.
Zaposleni niso upravičeni do minimalne plače, če so (GOV.UK, 2015):
- samozaposleni, ki vodijo svoj lasten posel;
- managerji podjetij;
- prostovoljni delavci;
- delavci zaposleni po vladni shemi zaposlovanja;
- zaposleni družinski člani delodajalca in živijo v istem domu;
- mlajši zaposleni (do 16 let);
- študentje višjih in visokošolskih izobraževalnih programov, ki opravljajo
delovno prakso (do prvega leta);
- delavci zaposleni po vladni shemi pred-vajeniškega programa zaposlovanja;
- delavci, ki prihajajo iz programov Evropske Unije (Erasmus, Comenius,
Leonardo da Vinci..);
- ljudje zaposleni na Centru za delo PLUS za preizkusno dobo 6-ih mesecev;
- pripadniki vojske;
- del ribičev;
- zaporniki;
- ljudje, ki živijo in delajo v verski skupnosti.
Tabela 15: Minimalna plača (urna postavka)
LETO

21 let in več

18-20 let

Manj kot 18 Vajenci*
let 3,87 £
3,30 £

2015 (od oktobra dalje)

6,70 £

5,30 £

2014

6,50 £

5,13 £

3,79 £

2,73 £

2013

6,31 £

5,03 £

3,72 £

2,68 £

*Do teh postavk so upravičeni vajenci med 16-im in 18-im letom starosti in tudi tisti, ki so stari več kot
19 let, ampak so prvič in prvo leto vajenci.
Vir: (GOV.UK, 2015)
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3.2 Davek od osebnih dohodkov fizičnih oseb
Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb, ki jo ureja EIM40000-Part 2 in 5 ITEPA
2003. Davčni zavezanci za dohodnino so tako rezidenti kot nerezidenti Velike Britanije.
Nerezidenti Velike Britanije plačujejo dohodnino le za dohodke, ki imajo vir v Veliki
Britaniji (načelo vira dohodka). Za nerezidenta se avtomatsko šteje vsak posameznik, ki
preživi letno manj kot 16 dni v Veliki Britaniji (ali 46 dni, če v preteklih treh davčnih
letih ni bil rezident Velike Britanije) ali če je zaposlen za poln delovni čas (povprečno
vsaj 35 ur tedensko) in preživi manj kot 91 dni v Veliki Britaniji, od katerih mora biti
manj kot 31 dni delovnih (GOV.UK, 2015).
Za davčnega rezidenta Velike Britanije se šteje vsak, ki je v državi prisoten vsaj 183 dni
v davčnem letu ali je v Veliki Britaniji imel dom (v lasti ali najemu) najmanj 91 dni ter
prebival v njem vsaj 30 dni v davčnem letu. Posameznik je rezident Velike Britanije za
celotno davčno leto, v katerem prispe v Veliko Britanijo. Davčno leto v Veliki Britaniji
traja od 6. aprila do 5. aprila naslednjega leta. Davčni rezidenti plačujejo dohodnino na
vse dohodke ne glede na to, ali imajo dohodki svoj vir v Veliki Britaniji ali izven nje
(načelo svetovnega dohodka) (GOV.UK, 2015).
Vsak davčni zavezanec mora imeti davčno številko, ki omogoča delodajalcu ali
izplačevalcu pokojnin izračun mesečnih davkov od dohodkov fizičnih oseb, katere mora
plačati davčni upravi preden izplača prejemnike. Davčna številka je sestavljena iz
večmestne številke, ki nam, če jo pomnožimo z 10 pove, kakšni bi bili celotni letni
dohodki zavezanca pred plačilom davka. Sestavljajo jo tudi črke (večinoma ena), ki se
nanašajo na višino davka, katerega je treba obračunati od plače ali pokojnine. V primeru
dohodkovnih sprememb mora davčni zavezanec ali njegov delodajalec o tem obvestiti
britansko davčno upravo (v nadaljevanju HMRC), katera dodeli novo davčno številko in
jo pošlje delodajalcu s pomočjo katere lahko obračunava plačo, zavezanca pa obvesti s
PAYE kodnim obvestilom. Če je zavezanec v davčnem letu plačal preveč davka je
upravičen do njegovega vračila (PAYE Coding Notice) (GOV.UK, 2015).
Dohodki, ki so obdavčeni z davkom od dohodka fizičnih oseb so (GOV.UK, 2015):
- dohodki iz zaposlitve;
- dohodki iz samozaposlitve;
- večina pokojnin (državne, osebne in službene);
- obresti na prihranke;
- dohodki iz najemnin (razen če živi oseba v istem objektu, ki ga oddaja in zasluži
manj kot 4250 £);
- dohodki iz delnic (dividende);
- dohodki iz sklada;
- nekatere državne pomoči (državna pokojnina, nadomestila za iskalce zaposlitve,
nadomestila za negovalce ljudi, nadomestila za nezmožnost dela, dodatek za
ovdovelost..).
Če je posameznik samozaposlen, lahko plača dohodnino in nacionalno zavarovanje preko
samoocenjevanja. V takšnem primeru se davčne napovedi izpolnjujejo vsako leto
(GOV.UK, 2015).
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3.2.1 Davčne lestvice in stopnje
Lestvica davčnih stopenj določa štiri davčne razrede s štirimi različnimi stopnjami
(Tabela 16). Prvi razred davka na dohodek velja za posameznike, ki imajo izredno nizke
letne dohodke. Za leto 2014 je ta stopnja znašala 10 % in veljala za letne dohodke
zaposlenega, ki so po upoštevanih olajšavah nižji od 2.880 £. Z letom 2015 je prišlo do
sprememb in oprostitve davka za vse letne dohodke posameznika, ki so po upoštevanih
olajšavah nižji od 5.000 £. Za dohodke, ki presegajo to mejo, pa veljajo ostali trije davčni
razredi, katerih stopnje se gibljejo od 20 % do 45 %. Dohodnina se obračuna od zneska,
ki ostane po tem, ko od bruto plače odštejemo upoštevane davčne olajšave. Dohodnina je
davek, za katerega velja stopničasta progresija, kar pomeni, da je po višji davčni stopnji
obdavčen le del davčne osnove, ki presega določeno mejo pri posameznem
dohodninskem razredu (Študentski.net, 2013).
Tabela 16: Stopnja dohodnine v VB
Razred

Stopnja

Osnovna stopnja
2014: 10 %
davka na
2015: 0 %
varčevanje
Osnovna stopnja
20 %
davka na dohodek
Višja stopnja
40 %
davka na dohodek
Dodatna stopnja
45 %
davka na dohodek

Davčno leto
2014 (v £) – po
2015 (v £) – po
uveljavljenih
uveljavljenih
olajšavah
olajšavah
do 2.880
do 5.000

do 31.865

do 31.785

31.866-150.000

31.786-150.000

nad 150.001

nad 150.001

Vir: (GOV.UK, 2015)

PRIMER (GOV.UK, 2015):
Posameznik zasluži 35.000 £ letno ter mu pripada 10.600 £ davčne olajšave. Višina
dohodka po odšteti olajšavi znaša 24.400 £ letno, kar pomeni, da mora plačati 20 % davek
na dohodek.
3.2.2 Davčne olajšave
Višina dohodnine, ki jo je posameznik dolžan plačati v vsakem davčnem letu, ki v Veliki
Britaniji traja od 6. aprila tekočega leta do 5. aprila naslednje leto, je odvisna od zneska,
ki ostane po tem, ko od bruto plače odštejemo upoštevane davčne olajšave ter davčne
stopnje, ki velja za ta znesek. V praksi se zaposlenemu, ki prejema dohodke ali poklicno
pokojnino, ta dohodek obdavči s sistemom PAYE - »Pay As You Earn« (v nadaljevanju
PAYE). Odvisno od tega, kako zaposlen prejema plačilo, mu pripada na plačilni dan ali
1/52 njegove osebne olajšave (tedenska plača) ali 1/12 osebne olajšave (mesečna plača).
Olajšave so enakomerno razporejene čez celo leto, zato je davčna osnova delojemalca
znesek, ki presega znesek olajšav. V Veliki Britaniji poznajo 3 vrste davčnih olajšav
(Citizens Advice, 2015):
- osebna olajšava;
- olajšava za slepe ljudi;
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-

olajšava za zakonske partnerje, kjer je vsaj eden od partnerjev rojen pred 6.
aprilom leta 1935.

Osebne olajšave (Personal Allowance)
Osebna olajšava se nanaša na višino dohodka, ki ga letno prejmejo fizične osebe, ter so v
zvezi z njim oproščene plačila davka od dohodkov fizičnih oseb (TaxAid, 2015).
Od leta 2013 obstajajo tri vrste osebnih olajšav (Citizens Advice, 2015):
1. osnovna osebna olajšava za ljudi rojene na ali po 6. aprilu leta 1948;
2. višja olajšava za ljudi rojene med 6. aprilom 1938 in 5. aprilom 1948;
3. najvišja osebna olajšava za ljudi rojene pred 6. aprilom 1938.
Osnovna osebna olajšava
Davkoplačevalcem, ki so rojeni po 6. aprilu 1948 avtomatsko pripada osnovna olajšava.
Nekoliko drugačna pravila veljajo za tiste, ki imajo dohodke višje od 100.000 £, saj jim
pripada zmanjšana osebna olajšava. Za vsaka dodatna 2 £ prihodka nad 100.000 £, se
osnovna olajšava zmanjša za 1 £, kar lahko zmanjša osnovno olajšavo tudi na 0 £
(Citizens Advice, 2015).
Osebna olajšava, ki se nanaša na ljudi z datumom rojstva pred 6. aprilom 1948
Večina davkoplačevalcev rojenih pred 6. aprilom 1948 je upravičenih do višje osebne
olajšave poznane kot olajšava povezana s starostjo prebivalstva. Znesek olajšave, do
katerega so upravičeni, je odvisen od njihove starosti in njihovih prihodkov. Višina
prihodkov, ki je v letu 2015 dovoljena za uveljavljanje osebne olajšave povezane s
starostjo, je omejena na 27.700 £. Če prihodki presegajo to mejo, se višja osebna olajšava
zmanjša za 1£ za vsaka dodatna 2 £ prihodka nad določeno mejo. Pri tem je treba
opozoriti, da se olajšava povezana s starostjo ne spusti pod mejo osnovne osebne olajšave,
razen če so prihodki višji od 100.000 £. V Tabeli 17 so predpisane višine osebnih olajšav,
ki pa se zmanjšajo, če prihodki presegajo določene meje (Citizens Advice, 2015).
Tabela 17: Osebne olajšave
Osnovna osebna olajšava
za ljudi rojene na ali po 6.
aprilu 1948
Meja prihodkov za
osnovno osebno olajšavo
Osebna olajšava za ljudi
rojene med 6. aprilom
1938 in 6. aprilom 1948
Osebna olajšava za ljudi
rojene pred 6. aprilom
1938
Meja prihodkov za ljudi
rojene pred 6. aprilom
1948

davčno leto 2014 (v £)
10.000

davčno leto 2015 (v £)
10.600

100.000

100.000

10.500

10.660

10.660

10.660

27.000

27.700

Vir: (Citizens Advice, 2015)
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Zmanjšanje partnerjevega davka s prenosom lastne osebne davčne olajšave
Oseba lahko prenese do 1.060 £ osebne olajšave na zakonca ali civilnega partnerja, če
(Citizens Advice, 2015):
- so znašali njeni prihodki 10.600 £ ali manj;
- če so bili prihodki partnerja med 10.601 £ in 42.385 £;
- če je bila oseba, ki prenaša olajšavo rojena na ali po 6. aprilu 1935.
V kolikor oseba izpolnjuje pogoje lahko zmanjša višino davka, ki ga je partner dolžan
plačati. PRIMER (Citizens Advice, 2015):
Eden od partnerjev zasluži letno 8.000 £. Osebna olajšava za leto 2015 znaša 10.600 £.
Tudi drugi partner ima osebno olajšavo v višini 10.600 £, vendar zasluži 15.000 £ letno.
Običajno bi plačala 20 % davka na vse dohodke, ki presegajo mejo 10.600 £. Prenos
1.060£ na partnerja zviša osebno olajšavo partnerja na 11.660 £ (10.600 £ + 1.060 £), kar
pomeni, da ne bosta plačala davka na prvih 11.660 £ prihodkov. To bo zmanjšalo njuno
obveznost za davek za 212 £. Osebna olajšava partnerja, ki je prenesel olajšavo, pa se
zmanjša na 9.540 £ (10.600 £ - 1.060 £, ki jih je oseba prenesla na partnerja).
Olajšava za slepe ljudi (Blind Person's Allowance)
Olajšava za slepe ljudi je dodatna olajšava, ki jo lahko slepa oseba uveljavi poleg že
uveljavljene osebne olajšave (Tabela 18). V Angliji in Walesu lahko slepa oseba zahteva
olajšavo za slepe, če je registrirana kot slepa oseba pri pristojnem lokalnem organu. V
Severni Irski in na Škotskem, kjer ni registra, mora oseba biti nezmožna za delo, kjer je
vid ključnega pomena. Pri njih ni nujno, da je oseba popolnoma slepa, da bi bila
upravičena do olajšave za slepe. V Angliji in Walesu lahko davčna uprava slepi osebi
omogoči uveljavitev olajšave za slepe tudi v letu, ko še ni bila registrirana kot slepa oseba,
če je tisto davčno leto pridobila dokaze o slepoti. Takšno pravilo ščiti slepe osebe, če
slučajno pride do zamud pri registraciji. V primeru kadar je oseba poročena ali v civilni
zvezi in ne more porabiti celotne olajšave za slepe, lahko zaprosi davčno upravo, da
prenese neporabljen del olajšave na zakonca ali partnerja, ne glede na to ali je drug partner
slep ali ne. Če sta oba partnerja slepa, potem sta oba upravičena do olajšave za slepe
(Citizens Advice, 2015).
Tabela 18: Olajšava za slepe ljudi
Olajšava za slepe osebe

davčno leto 2014
2.230 £

davčno leto 2015
2.290 £

Vir: (GOV.UK, 2015)

Olajšava za zakonske pare (Married Couple's Allowance)
Zakonski par lahko uveljavlja to olajšavo le, če živita skupaj kot zakonski ali civilni par
in je vsaj eden od njiju rojen pred 6. aprilom leta 1935 (Tabela 19). Predpisi o olajšavi za
zakonske pare so odvisni od datuma, ko se je par poročil ali stopil v civilno zvezo in od
starosti starejšega partnerja (Citizens Advice, 2015):
- če se je par poročil pred 5. decembrom 2005, lahko mož uveljavlja olajšavo za
zakonske pare, višina le-te pa je odvisna od moževih dohodkov in starosti
starejšega partnerja;
- če se je par poročil ali stopil v civilno zvezo na ali po 5. decembru 2005, dobi
olajšavo partner z višjimi prihodki, višina olajšave pa je odvisna od starosti
starejšega partnerja in višine dohodkov partnerja z višjimi dohodki.
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-

če se je par poročil pred 5. decembrom 2005, se lahko odločijo ali bodo
uveljavljali olajšavo po starem načinu, kjer jo dobi mož, ali pa po novem, kjer
jo dobi zakonec z višjimi prihodki. V kolikor želijo zamenjati star način olajšave
za novega, morajo zaprositi za dovoljenje na davčni upravi.

Na davčni upravi lahko zakonski par tudi zaprosi, da se minimalni znesek olajšave razdeli
med partnerjema ali pa, če se oba partnerja strinjata, da se celotna olajšava prenese na
drugega zakonskega ali civilnega partnerja. Olajšave se med seboj ne izključujejo, torej
je oseba lahko ob svoji osebni olajšavi upravičena do olajšave za zakonske pare in tudi
olajšave za slepe pod pogoji, da izpolnjuje pogoje za olajšavo za slepe ljudi. V letu, v
katerem se je sklenila zakonska oz. civilna zveza, je možno koristiti olajšavo za poročene
pare za toliko mesecev oz. dvanajstin, kolikor traja zveza v tem davčnem obdobju
(dvanajstine se začnejo 6. dne v tekočem mesecu in končajo 5. dne v naslednjem mesecu).
V primeru, da pride do ločitve ali smrti enega izmed zakoncev, se davčna olajšava
upošteva za celotno davčno obdobje (Citizens Advice, 2015).
Tabela 19: Olajšava za zakonske pare
Olajšave za zakonske
pare / eden zakonec ali
civilni partner rojen pred
6. aprilom 1935
Maksimalen znesek
Minimalen znesek
Meja prihodkov

davčno leto 2014

davčno leto 2015

8.165 £
3.140 £
27.000 £

8.355 £
3.220 £
27.700 £

Vir: (Citizens Advice, 2015)

Če prihodki ne presegajo meje, ki je določena, potem je oseba upravičena do
maksimalnega zneska olajšave. Če prihodki presegajo to mejo, potem se višina olajšave
zmanjša, vendar ne pod minimalno višino olajšave. Upravičen znesek olajšave se odšteje
neposredno iz računa za plačilo davka. Torej oseba, ki davka ne plača, ne more niti
uveljaviti te olajšave. Davčni račun se zmanjša za 10 % zneska letne olajšave (kar znese
med 322 £ in 835,5 £), do katerega je posameznik upravičen. Olajšava lahko obveznost
zmanjša tudi do ničle, presežek olajšave pa se ne izplačuje (Citizens Advice, 2015).
3.2.3 Bonitete
Bonitete so koristi, ki jih zaposleni ali managerji prejmejo iz naslova njihove zaposlitve
in jih ureja EIM00530-Sekcija 62(3) ITEPA 2003. Med bonitete spadajo stvari, kot so
službeni avtomobili, zasebno zdravstveno zavarovanje, ki ga plačuje delodajalec in
poceni ali celo brezplačna posojila. Bonitete so lahko obdavčljive ali pa tudi ne. Če
zaposleni prejme kakršnekoli bonitete, ki so obdavčljive, mora njihovo vrednost navesti
v davčni napovedi, četudi je bil davek zanje že plačan skozi PAYE sistem. Tudi
delodajalec more predložiti davčni upravi podrobnosti vsake bonitete, dane svojemu
zaposlenemu. Bonitete se lahko obdavčijo pod sistemom PAYE, kjer se izravnajo z
osebno davčno olajšavo v PAYE kodi zaposlenega. V kolikor oseba ne opravi
samoocenitev v davčni napovedi, prejme obrazec iz katerega je razvidno koliko davka je
plačanega (premalo ali preveč) (Citizens Advice, 2015).
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Nekatere bonitete so oproščene davka, mednje spadajo (Citizens Advice, 2015):
- prispevki za pokojninski načrt plačani s strani delodajalca. Zajeti so skoraj vsi
pokojninski načrti, tako iz naslova zaposlitve kot tudi zasebni;
- poceni ali brezplačna prehrana v menzi, če je le-ta na voljo za vse zaposlene
(tudi če so na voljo ločeni prostori za različne skupine zaposlenih);
- športni objekti v sklopu podjetja;
- svetovalne storitve za delavce, ki so postali presežek;
- določene oblike otroškega varstva;
- organiziran prevoz za delavce na delo in z dela ali subvencije za javni prevoz;
- kolesa in kolesarska varnostna oprema, ki so zagotovljena zaposlenim za prevoz
na delo in z dela;
- parkirišče za kolesa in motocikle;
- razumni stroški selitve, če se delojemalec mora preseliti zaradi nove službe (do
višine 8.000 £ na posamezno selitev);
- osebna darila, podarjena z namenom, ki ni povezan s službo oz. delovnim
mestom, npr. nedenarno darilo za upokojitev ali poroko;
- če je zaposlen invalid, se mu za nemoteno opravljanje dela omogoči oprema in
naprave, ki so potrebne;
- stroški, ki nastanejo pri posamezniku zaradi prenočitve zdoma zaradi službenih
obveznosti. Stroški so neobdavčeni v višini 5£ za nočitve v Veliki Britaniji ter
10 £ za nočitve povsod drugod;
- plačila delodajalca za dopolnilno izobraževanje in usposabljanje delojemalcev,
ki se nanašajo na delo zaposlenega ali plačila za tečaje s katerimi se zaposlenega
prekvalificira na drugo delovno mesto.
Za boniteto se ne štejejo ugodnosti, ki (Citizens Advice, 2015):
- ne presegajo vrednosti 50 £ in jih delodajalec zagotavlja delojemalcu;
- niso v obliki denarja ali denarnega bona;
- niso nagrade ali bonus za dobro opravljeno delo v podjetju;
- niso del pogodbe o zaposlitvi;
- ne vplivajo na znižanje plače.
- Nastanitev
Če delodajalec zaposlenemu priskrbi nastanitev z najemnino, katere znesek ni višji od
tržne najemnine, se obdavči razlika med najemnino, ki jo plača zaposleni in tržno
vrednostjo nepremičnine. Boniteta je obdavčljiva ne glede višino prihodkov
posameznika. Dodatno plačilo zaposlenega je potrebno, če je delodajalec kupil nastanitev
za več kot 75.000 £. Obstajajo 3 izjeme, kadar davka za nastanitev ni potrebno plačati
(Citizens Advice, 2015):
- če je nastanitev zaposlenemu zagotovljena, da lahko v njej živi in pravilno
izvaja svoje naloge, npr. šolski hišnik;
- če je nastanitev zaposlenemu zagotovljena, da bolje opravlja svoje delovne
naloge, kot bi jih opravljal brez dane nastanitve in če je ustaljena praksa, da se
določeni vrsti zaposlitve zagotovi nastanitev, npr. policist;
- če delo predstavlja posebno varnostno tveganje in je potrebna posebna
nastanitev za zagotovitev nacionalne varnosti, npr. pripadniki vojske.
V kolikor se zaposleni zaradi službe mora preseliti, je upravičen do povrnitve stroškov
premestitve (selitveni stroški). Dodatne bonitete, kot sta na primer ogrevanje in
razsvetljava zagotovljene nastanitve, nista obdavčljivi, če njun znesek ne presega 10 %
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neto zaslužka, v nasprotnem primeru pa so obdavčljive, četudi zaposleni izpolnjuje eno
od treh izjem. Kadar delodajalec plačuje davek na nepremičnino ali prispevke za oskrbo
z vodo ali komunalne prispevke, potem se za vrednost teh plačil obračuna davek, razen
če obstaja katera izmed treh izjem. Stroški hotelov in začasnih nastanitev med
potovanjem za poslovne namene niso obdavčeni. Kadar zaposleni dobi dodatek (v denarni
obliki) za kritje teh stroškov, se ta znesek obdavči. Denar, ki ga zaposleni potroši za
nastanitev (pod pogojem, da je za namen opravljanja svojega dela), se lahko odšteje od
njegovega obdavčljivega dohodka, kot davčna olajšava (Citizens Advice, 2015).
- Službena vozila in dostavna vozila
Davek na službena vozila se plačuje, kadar so na voljo za zasebno uporabo zaposlenih,
managerjev ali njihovih družin. V večini primerov zasebna uporaba vključuje pot oz.
relacijo med prebivališčem in delovnim mestom. Davek na motorna vozila je nižji za
vozila, ki so cenejša, ki imajo nižje emisije CO2 ter vozila na alternativni pogon (Tabela
20). Za vozila, ki jih poganja električna energija plačilo davka ni potrebno, prav tako pa
ni potrebno plačilo, če se vozilo uporablja izključno za službene namene (Citizens
Advice, 2015).
Izračun bonitete uporabe službenega vozila (Goodlad, 2015):
1. Določitev vrednosti vozila po P11D formularju6.
2. To vrednost pomnožimo s stopnjo, v katero spada vozilo glede na CO2 izpust,
da dobimo vrednost BIK (benefit in kind) 7.
3. Nato dobljeno vrednost pomnožimo še z osebno davčno stopnjo (20 %, 40 %
ali 45 %). Dobljen rezultat je davek, ki ga plača posameznik.
Tabela 20: Stopnje vozil glede na CO2 izpust in vrsto goriva
CO2 emisije (g/km)
0-50
51-75
76-94
95-99
100-104
105-109
110-114
115-119
120-124
125-129
130-134
135-139
140-144
145-149
150-154
155-159
160-164
165-169
170-174
6
7

2015 BIK stopnja (%) bencin
5
9
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Formular, ki se mora izpolniti in poslati davčni upravi.
Višina bonitete.
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2015 BIK stopnja (%) dizel
8
12
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

175-179
180-184
185-189
190-194
195-199
200-204
205-209
210-214
215-219
220+

30
31
32
33
34
35
36
37
37
37

33
34
35
36
37
37
37
37
37
37

Vir: (Goodlad, 2015)

PRIMER (Goodlad, 2015):
Če je vrednost avtomobila: 15.000 £ (po P11D); CO2 izpusti: 15 %; osebna davčna
stopnja: 20 %; potem je izračun takšen:
£15.000 x 15 % = £ 2.250 (BIK znesek) x 20 % = £ 450 na leto. To je (v nadaljevanju tj.)
višina davka, ki ga je posameznik dolžan plačati.
- Stroški otroškega varstva
V kolikor zaposleni plača stroške otroškega varstva, teh stroškov ne more uveljavljati kot
olajšavo. V primeru, da delodajalec zagotavlja vrtec na delovnem mestu, se ti stroški ne
obdavčujejo. Do zmanjšanega plačila davka pa je zaposleni upravičen v primeru, kadar
od delodajalca prejme bon za varstvo otrok (pravilo ne velja, če je boniteta izplačana v
denarju). Višina oprostitve davka je odvisna od stopnje davka na dohodek zaposlenega
(Citizens Advice, 2015):
- osnovna davčna stopnja: 55 £ na teden;
- višja davčna stopnja: 28 £ na teden;
- dodatna davčna stopnja: 25 £ na teden;
Če zaposleni prejema več, kot je tedenska meja za oprostitev davka, mora plačati davek
in prispevke za socialno varnost za vsak znesek nad to mejo. Zaposlenemu se zaradi
prejetih bonov dohodki nekoliko znižajo. To lahko zmanjša znesek plače pod spodnjo
mejo zaslužka za obveznost plačevanja prispevkov za nacionalno varnost ter tako vpliva
na pravice do nekaterih ugodnosti (Citizens Advice, 2015).
- Oblačila
Delovna in varnostna oblačila, ki jih zagotovi delodajalec (npr. kombinezon in zaščitne
čelade ali čevlji) niso obdavčena, medtem ko so vsa normalna oblačila, ki jih priskrbi
delodajalec, obdavčena (Citizens Advice, 2015).
- Letni dopust
V kolikor zaposleni ne spada med nižje plačano delovno silo in prejme brezplačne
počitnice oz. dopust, mora od vrednosti teh počitnic plačati davek. V obratnem primeru
ni zavezan k plačilu davka, vse dokler počitnic ne zamenja za gotovino, npr. kadar se
plačilo izvede neposredno v hotelu (Citizens Advice, 2015).
- Bonitete, ki izhajajo iz narave dela
Takšne bonitete omogočajo cenejše letalske karte za letalsko osebje, cenejši železniški
prevoz za železniške delavce ter blago ali storitve, ki jih podjetje prodaja/ponuja in so
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zaposlenim na voljo brezplačno ali po znižani ceni. Te bonitete so obdavčljive, razen v
primeru če oseba spada med zaposlene z nizko plačo. Prejeta denarna nadomestila kot
substitut namesto koristi povezanih z delovnim mestom, se obdavčijo za vse zaposlene.
Med te bonitete ne spadajo službena vozila in gorivo, posojila, nastanitev ali mobilni
telefoni, saj za te postavke obstajajo posebna pravila (Citizens Advice, 2015).
3.2.4 Prispevki za socialno varnost (National Insurance contributions NI)
Plačevanje prispevkov za socialno varnost daje zaposlenemu pravice do nekaterih
državnih ugodnosti, katere se razlikujejo glede na to, ali je določena oseba zaposlena,
samozaposlena ali plačuje prostovoljne prispevke (NIM02005; NIM02010 (Sekcija
3(1)(a)) ; NIM02015 (Section 6(1))). Te ugodnosti so državna pokojnina, otroški dodatki
in nadomestilo za brezposelnost. Posameznik je upravičen do polne državne pokojnine,
kadar prispevke za socialno varnost plačuje polnih 30 let (v to obdobje se šteje tudi
bolniška odsotnost, nezaposlenost, porodniški dopust) (Which?, 2015).
Prispevke za socialno varnost plačujejo vsi, za katere velja da (GOV.UK, 2015):
- imajo šestnajst let ali več,
- so zaposleni in zaslužijo na teden nad 155 £,
- so samozaposleni in ustvarijo vsaj 5.965 £ dobička na leto.
Preden posameznik prične s plačevanjem prispevkov socialnih zavarovanj, si mora
pridobiti številko nacionalnega zavarovanja za potrebe davčne uprave – HMRC in
delodajalca. Delodajalec obračuna in plača prispevke, preden izplača plačo delojemalcu.
Zaradi različnih vrst socialnih zavarovanj obstaja več vrst razredov (Tabela 21). V kateri
razred spada posameznik, je odvisno od vrste zaposlitve ter višine zaslužka. Ob koncu
davčnega leta se s pomočjo programske opreme izračuna, koliko je še zapadlega zneska
prispevkov, ki se ga odbije od zadnjega plačila. V primeru preveč plačanih prispevkov je
posameznik upravičen do zahtevka za povračilo stroškov (GOV.UK, 2015).
Tabela 21: Razredi in plačniki socialnih prispevkov
Plačnik
Zaposleni, ki zaslužijo več kot 155 £ na teden (prispevke
samodejno obračuna in plača delodajalec)
razred 1a ali 1b Delodajalec neposredno obračuna in plača prispevke glede na stroške
ali ugodnosti, ki jih je deležen delojemalec
razred 2
Samozaposleni ne rabijo plačati prispevkov, če njihov zaslužek znaša
manj kot 5.965 £ letno (zato se lahko odločijo za prostovoljne
prispevke)
razred 3
Prostovoljni prispevki – plačujejo jih prostovoljni delavci in
državljani VB, ki živijo v tujini in si s tem omogočijo, možnost
koriščenja ugodnosti iz tega naslova takrat, ko se vrnejo v VB
razred 4
Samozaposleni, ki zaslužijo nad 8.060 £ dobička letno
Razredi
razred 1

Vir: (GOV.UK, 2015)

Managerji so opredeljeni kot zaposleni in morajo plačati prispevke za socialno varnost iz
svojih plač in bonusov, če letno njihovi prihodki presegajo 8.060 £ (Tabela 22). Do tega
zneska namreč zaposleni prispevkov ne plačujejo. Prispevke za socialno varnost pa ne
plačujejo le zaposleni, temveč tudi delodajalci (GOV.UK, 2015).
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Z oktobrom leta 2015 se je uvedel nov razred - 3a, ki velja za upokojence, kateri si
prostovoljno plačujejo prispevek za prejemanje višje pokojnine (prispevek znaša do 25 £
na teden) (Which?, 2015).
Tabela 22: Mesečni prag zaslužka
£ na mesec
Spodnji prag zaslužka
Zaposleni ne plačujejo prispevkov, vendar so upravičeni
do ugodnosti, ki jih socialno varstvo nudi
Primarni prag
Zaposleni začnejo plačevati socialne prispevke
Sekundarni prag
Delodajalci začnejo plačevati socialne prispevke
Točka zgornjega zaslužka- UAP
Zaposleni, ki so pogodbeno v pokojninskem načrtu
podjetja, plačajo nižjo stopnjo socialnih prispevkov od
tistega dela dohodka, ki je nad določenim zneskom
Zgornji prag zaslužka – UEL
Vsi zaposleni plačajo nižjo stopnjo socialnih prispevkov
od tistega dela dohodka, ki je nad določenim zneskom

davčno leto
2014
481 £

davčno leto
2015
486 £

663 £

672 £

663 £

676 £

3.337 £

3.337 £

3.489 £

3.532 £

Vir: (HMRC, 2015)

V razred 1 sodi večina skupina zaposlenih, stopnje prispevkov za leto 2015, ki jih
plačujejo so navedene v Tabeli 23.
Tabela 23: Stopnje prispevkov delojemalca - razred 1
Plačilo delojemalca
Zaslužek 155£-815£ na teden (672£ do
3.532£ na mesec)
Zaslužek nad 815£ na teden (3.532£ na
mesec)
Znižana stopnja za vse zaposlene, ki so
pogodbeno v pokojninskem načrtu
Poročena ženska z zaslužkom 155£-815£
na teden (672£ do 3.532£ na mesec)
Stopnja za zaposlene, ki imajo več kot eno
službo

Stopnje prispevkov - Razred 1 (2014;
2015)
12 %
2%
1,4 %
5,85 %
2%

Vir: (HMRC, 2015)

V Tabeli 24 so navedene stopnje prispevkov za socialno varnost, ki jo morajo delodajalci
plačati za delojemalce, kateri sodijo v razred 1.
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Tabela 24: Stopnje prispevkov delodajalca - razred 1
Plačilo delodajalca

Stopnje prispevkov - Razred 1 (2014;
2015)
13,8 %
3,4 %

Stopnja nad sekundarnim pragom
Znižana stopnja za vse zaposlene, ki so
pogodbeno v pokojninskem načrtu
Znižana stopnja v drugih oblikah
pokojninskih načrtov (npr. denarnonakupna)
Stopnja razreda 1A za stroške in bonitete

N/A

13,8 %

Vir: (HMRC, 2015)

Prispevki za socialno varnost prinašajo ugodnosti, ki so označene v Tabeli 25.
Tabela 25: Ugodnosti, ki jih prinaša plačevanje prispevkov za socialno varnost
Razred 1:
zaposleni

Ugodnost
Osnova državna pokojnina
Dodatna državna pokojnina
Nova državna pokojnina
Nadomestilo do katerega je upravičen
iskalec zaposlitve
Nadomestilo, kot podpora zaposlitvi
bolnim ali invalidnim osebam
Nadomestilo za porodniški dopust
Nadomestilo za ovdovelost

Razred 2:
samozaposleni

Razred 3:
prostovoljno
delo








-



-





-









Vir: (GOV.UK, 2015)

3.3 Povračila stroškov v zvezi z delom
Oseba lahko zahteva davčno olajšavo, če je porabila svoj denar za službene namene, kot
so npr. potovanja ali stvari, ki jih potrebuje za opravljanje svojega dela (EIM05200Sekcija 62 ITEPA 2003). Olajšava se lahko uveljavlja le za stvari, ki se uporabljajo v
službene namene in se jih ne uporablja v zasebnem življenju. Olajšava se ne more
uveljaviti za kupljene stvari, če je bila pred nakupom te stvari zagotovljena alternativa s
strani delodajalca. Zaposleni mora voditi evidenco svojih stroškov in ima pravico do
uveljavitve olajšave štiri leta po davčnem letu, v katerem je nastal strošek. V primeru, da
delodajalec povrne stroške, zaposleni izgubi pravico do olajšave. Na kakšen način oseba
poda zahtevek za davčno olajšavo, je odvisen od višine samega zahtevka. Do 2.500 £ je
možno podati samoocenitveno davčno napoved ali formular P87 ali se vloži zahtevek
preko telefonskega klica. Za zahtevke, ki presegajo 2.500 £, pa se lahko poda le
samoocenitvena davčna napoved. Za zahtevke nižje od 2.500 £, davčna uprava naredi
prilagoditve pri davčni kodi vlagatelja. Kadar je znesek višji od 2.500 £, vlagatelj dobi
olajšavo skozi davčno kodo za tekoče in naslednje davčno leto. Prav tako mora vlagatelj
izpolniti davčno napoved. Davčna uprava preveri tudi davčno kalkulacijo za prejšnje leto
(GOV.UK, 2015).
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Veliko delodajalcev izplačuje povračila stroškov v zvezi z delom pod pogoji in do višin,
ki jih določi vlada. Takšna povračila se ne vštevajo v davčno osnovo, kadar pa delodajalec
izplačuje povračila teh stroškov v znesku, ki presega neobdavčen znesek, se znesek
posameznega povračila v delu, ki presega znesek, všteva v davčno osnovo dohodka iz
delovnega razmerja. Dnevnice so eden pogostejših primerov. Povrnitev stroškov se lahko
uporablja samo za predpisane vrste stroškov. Največkrat gre za stroške, ki se pojavljajo
pri opravljanju dela, vendar je za njih težko pridobiti račun. Delodajalec mora imeti
vzpostavljen takšen sistem, da (HMRC, 2003):
- se povrnitev stroškov izvede, kadar je delavec dejansko imel dovoljen strošek.
Izplačilo stroškov je, ne glede na to ali je pri delavcu nastal strošek, le del plače
in ne povrnitev stroška;
- se stroški ne povrnejo, kadar se okoliščine delavca spremenijo in ne izpolnjuje
več pogojev za povrnitev stroškov.
Delodajalec se lahko odloči, ali bo za povrnitev stroškov uporabljal predpisane stopnje in
lestvico s strani davčne uprave ali pa bo uvedel lastno lestvico po posebnem postopku, ki
je predpisan s strani davčne uprave. V kolikor se delodajalec odloči za uporabo lastne
lestvice, mora z ustreznimi dokazili prepričati davčno upravo, da predlagani zneski
povrnitve stroškov predstavljajo zneske, ki jih njihovi zaposleni dejansko porabijo.
Dokazila so lahko v obliki računov, upoštevajo pa se tudi evidence zaposlenih in
zabeleženi stroški (HMRC, 2003).
Določitev lestvice z vzorčenjem
Davčna uprava sprejema dejstvo, da je za nekatere delodajalce nepraktično, da pridobi
dokaze za vse izdatke vseh njihovih mobilnih delavcev. Če naleti na takšen primer, potem
sprejme dokazilo v obliki vzorčenja na podlagi nastalih stroškov. Vzorčenje poteka
(HMRC, 2003):
- z izbiro naključnega vzorca zaposlenih;
- z izbiro 10 % zaposlenih upravičenih do povrnitve stroškov;
- upošteva se obdobje enega meseca.
Delodajalec mora prepričati davčno upravo, da je vzorec, ki je izbran resnično naključen.
Zaželjeno je, da imajo vsi upravičenci do povrnitve stroškov evidenco stroškov in dokaze
za njihov nastanek, kar pa ni nujno za vse, temveč le za tiste, ki so zbrani v 10 % vzorec.
Delodajalec se torej lahko odloča med uporabo predpisanih lestvic s stopnjami za
povrnitev stroškov ali celo izbere nižje stopnje od predpisanih. V obeh primerih ne rabi
predlagati dokazov davčni upravi ali opravljati vzorčenja. V kolikor pa želi uveljavljati
višje stopnje, pa mora predložiti dokaze in po potrebi opraviti vzorčenje (HMRC, 2003).
Uniforme, delovna oblačila in orodja
Davčna olajšava se lahko uveljavi za stroške (GOV.UK, 2015):
- odkupa, popravila ali zamenjave drobnega orodja, ki je potrebno za opravljanje
dela. Npr. škarje ali električni vrtalnik;
- čiščenja, popravila ali zamenjave specializiranih oblačil, npr. varnostni čevlji ali
čevlji za uniformo.
Uveljavlja se lahko olajšava za (GOV.UK, 2015):
- dejanske stroške (potrebno hraniti račune);
- ali pa se uporabi pavšalni odbitek glede na vrsto zaposlitve, predpisan s strani
davčne uprave (računi niso potrebni).
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Davčne olajšave v zvezi s poslovnimi stroški za poslovne milje in bencin
Davčna olajšava za poslovne milje se lahko uveljavlja, kadar pri delojemalcih nastanejo
poslovni stroški zaradi uporabe lastnih prevoznih sredstev v službene namene (Tabela 26
in Tabela 27) (GOV.UK, 2015).
Tabela 26: Davčne olajšave - poslovne milje 2015
Tip vozila
Avtomobil ali dostavno
vozilo
Motorno kolo
Kolo

Do 10.000 milj
0,45 £

Nad 10.000 milj
0,25 £

0,24 £
0,20 £

0,24 £
0, 20 £

Vir: (GOV.UK, 2015)

Tabela 27: Davčne olajšave - vrsta goriva 2015
Prostornina
motorja
1400cc ali manj
1401cc - 2000cc
nad 2000cc
1600cc ali manj
1601cc - 2000cc

Bencin

LPG (plin)

0,11 £
0,14 £
0,21 £

0,07 £
0,09 £
0,14 £

Dizel

0,09 £
0,11 £
0,13 £

Vir: (GOV.UK, 2015)

Davčne olajšave v zvezi z dnevnicami
»Per diem allowance« je izraz za dnevnice, ki jih zaposleni dobijo, da pokrijejo stroške
na službenem potovanju (največkrat gre za stroške nastanitve in prehrane). V nasprotju s
povračili stroškov v zvezi z delom, kjer delavec prejme nadomestilo v višini dejanskih
stroškov, so v tem primeru delavci deležni fiksnih zneskov, ki so odvisni od lokacije
potovanja. Dnevnice (za potovanja znotraj Velike Britanije) se izplačujejo po stopnjah
določenih na lestvici, ki jo je predpisala HMRC ali po lastni lestvici določeni z
vzorčenjem. Za delo in potovanje v Veliki Britaniji je HMRC določila najvišje stopnje
(zneske), ki jih delodajalec zaposlenemu lahko izplača in so oproščeni davka ter socialnih
prispevkov. Medtem ko so meje za prehrano določene, se vsakršni stroški z nastanitvijo
določijo z računom, ki velja kot dokazilo za nastali strošek. Za potovanja izven države,
je davčna uprava objavila seznam z zneski in stopnjami dnevnic za vsako državo v tujini.
Poleg zgoraj navedenega lahko vsak zaposleni na službenem potovanju dobi še dodatek,
ki je oproščen davkov in prispevkov, za kritje nepredvidljivih stroškov, kot so stroški
pralnice (pranje perila) ali časopisov. Znesek tega dodatka znaša do 5 £ znotraj Velike
Britanije na noč in do 10 £ izven nje (BKLTax, 2015).
Prehrana
Zajtrki in večerje se izplačujejo le v izjemnih okoliščinah in niso namenjeni za delavce,
ki delajo v izmenah. V roku 24-ih ur oz. enem dnevu je zaposleni upravičen do denarnih
nadomestil za tri obroke (Tabela 28). Obrok je opredeljen kot kombinacija hrane in pijače
(HMRC, 2015).
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Tabela 28: Davčna olajšava - prehrana med delom 2015/16
Znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo
v funtih (£)
- Zajtrk se izplača, kadar zaposleni - 5 £ / dan
izjemoma zapusti dom pred 6. uro zjutraj
in ima strošek s prehrano. Če zaposleni
dom vsakodnevno zapušča pred 6. uro,
potem ni upravičen do povračila teh
stroškov.
- Znesek 1. obroka se izplača, kadar je - 5 £ / dan
delavec na potovanju vsaj 5 ur in so s tem
nastali stroški obroka.
- Znesek 2. obrokov se izplača, kadar je - 10 £ / dan
delavec na potovanju vsaj 10 ur in so s tem
nastali stroški obrokov.
- Večerja se izplača v določeni višini,
kadar delavec konča z delom kasneje kot - 15 £ / dan
običajno tj. po 20. uri.
Prehrana med delom

Vir: (HMRC, 2015)

Zaposleni imajo pravico do 20-minutnega počitka na dan oz. odmora za kosilo, če delajo
več kot šest ur dnevno (GOV.UK, 2015).

3.4 Sklepne ugotovitve
Temeljni zakon, ki v Veliki Britaniji ureja dohodnino, je Zakon o davku na dohodek
označen s kratico ITEPA 2003. Kljub temu, da imajo zelo obsežno zakonodajo, je njena
značilnost predvsem v kratkih in jedrnato razloženih členih, iz katerih je mogoče zelo
hitro razumeti pomen zapisanega. Vsak davčni zavezanec mora imeti davčno številko, ki
omogoča delodajalcu obračun in plačilo davkov od dohodkov fizičnih oseb. Davčno leto
v Veliki Britaniji traja od 6. aprila tekočega leta do 5. aprila naslednje leto. Pri sklepanju
delovnega razmerja sklene manager z delodajalcem pogodbo o izvajanju poslovodnih
storitev, s katero se določijo vse pravice in pogoji za delo na položaju managerja, tudi
višina plače.
Dohodnina se obračuna od zneska, ki ostane po tem ko od bruto plače odštejemo
upoštevane davčne olajšave. V skladu z ITEPA 2003 smo opredelili naslednje vrste
olajšav: osebne olajšave, olajšava za slepe ljudi, olajšava za zakonske partnerje, kjer je
vsaj eden od partnerjev rojen pred 6. aprilom leta 1935. Davčna obveznost se določi na
podlagi lestvice davčnih stopenj, ki ima štiri davčne razrede s štirimi davčnimi stopnjami.
Prvi razred velja za posameznike, ki imajo izredno nizke letne dohodke. Z letom 2015 je
prišlo do sprememb in velja, da dohodki, ki so po upoštevanih olajšavah nižji od 5.000 £
letno, niso obdavčeni. Za vse ostale dohodke, ki presegajo to mejo, pa veljajo ostali trije
davčni razredi, katerih stopnje se gibljejo od 20 % do 45 %. Z višjo davčno stopnjo je
obdavčen le tisti del davčne osnove, ki presega določeno mejo pri posameznem
dohodninskem razredu. Višina davčne obveznosti posameznika je odvisna tudi od tega
ali ima ta oseba status rezidenta ali nerezidenta. Med obdavčljiv dohodek sodijo prav tako
nekatere bonitete, katere opredeljuje ITEPA 2003 in so jih managerji deležni zaradi
narave dela. Prispevke za socialno varnost plačujejo tako delodajalci kot delojemalci.
Slednji plačujejo 12 % socialnih prispevkov od dohodka, v kolikor se višina le-tega giba
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od 672 £ do 3.532 £ na mesec. V kolikor znesek presega to mejo, se prispevki
obračunavajo po 2 %, pri zneskih, ki se nahajajo pod mejo, pa se socialni prispevki ne
plačujejo. Za delodajalce znaša stopnja prispevkov 13,8 %. Zaradi različnih vrst socialnih
zavarovanj obstaja več vrst razredov, ki prinašajo določene ugodnosti. V razred 1 sodi
večina zaposlenih, tudi managerji. Vsi zaposleni pa so upravičeni tudi do povračil
stroškov v zvezi z delom. Veliko delodajalcev jih izplačuje pod pogoji in do višin, ki jih
določi vlada, saj so takšna povračila neobdavčena. Kadar povračilo stroškov presega
predpisan neobdavčen znesek, pa se povračilo v delu, ki presega znesek, všteva v davčno
osnovo dohodka posameznika. Obstaja tudi možnost, da se delodajalec odloči za uporabo
lastne lestvice, vendar pa mora z ustreznimi dokazili prepričati davčne organe, da
predlagani zneski povrnitve stroškov niso pretirano visoki, temveč dejanski.
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4 KONVENCIJA MED SLOVENIJO IN VELIKO
BRITANIJO O IZOGIBANJU DVOJNEGA
OBDAVČEVANJA V ZVEZI Z DAVKOM NA
DOHODEK
Prost pretok dela je ena izmed štirih temeljnih svoboščin na notranjem trgu EU. Medtem
ko se nekatera gospodarstva uspešno spopadajo s spremembami na trgu dela, se druga
nekoliko manj, zato je aktivno prebivalstvo pripravljeno v želji za večjim zaslužkom
migrirati tudi v tujino. Takšni družbeni pojavi so spodbudili ureditev mednarodnih
davčnih področij v nameri, da bi se preprečilo dvojno obdavčevanje. Najbolj pomembne
za to področje so mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka. Za
rezidente držav, ki sklenejo sporazum, določajo pravila, na podlagi katerih so obdavčeni
njihovi prihodki. Tovrstni sporazumi se vedno nanašajo le na neposredne davke in imajo
prednost pred domačo davčno zakonodajo v posamezni državi pogodbenici (FURS,
2015). Namen tega poglavja je izvesti primerjalno analizo obdavčitve britanskih
managerjev v Sloveniji in obratno, ter kako obdavčitev poteka, kadar so delavci napoteni
na delo v tujino (bodisi v Veliko Britanijo bodisi v Slovenijo). Cilji, ki smo si jih v tem
delu naloge zadali so, da bomo podrobno preučili konvencijo med Slovenijo in Veliko
Britanijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davkom na dohodek ter ostale
pravne podlage, ki natančneje opredeljujejo obdavčitev plač napotenih delavcev. Prav
tako pa bomo na koncu poglavja izpostavili nekaj problemov pri obdavčitvah plač, do
katerih največkrat prihaja v praksi.

4.1 Obdavčitev britanskih managerjev v Sloveniji
Plačila direktorjem ureja 15. člen konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja
dohodka med Slovenijo in Veliko Britanijo. V skladu z ZDoh-2 se takšni dohodki
obdavčujejo enako ne glede na to, ali gre za rezidenta ali nerezidenta. Konvencija daje
državi sedeža družbe, ki jo oseba poslovodi, polno pravico do obdavčitve. Obdavčenje v
državi sedeža prejemnika, pa je v konvenciji dogovorjeno z metodo navadnega odbitka,
kar pomeni, da se plačani davek v Sloveniji, v izognitev dvojni obdavčitvi pri odmeri
britanske (akontacije) dohodnine, poračuna, tako da zavezanec v Veliki Britaniji doplača
le morebitno razliko med slovensko in britansko dohodnino (Prislan, 2014).
Tujim fizičnim osebam se od vseh izplačil plačuje dohodnina že med letom. Akontacija
dohodnine se zavezancu, nerezidentu, šteje kot dokončen davek. Če nerezidentu dohodek
izplača oseba, ki je slovenski izplačevalec, ta za prejemnika dohodka odtegne dohodnino.
Če pa dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka v Sloveniji (tuji izplačevalec), mora
prejemnik tak dohodek napovedati sam zaradi odmere akontacije dohodnine v Sloveniji
(FURS, 2014).
Če imajo dohodki za vodenje slovenske družbe, ki jih izplačuje slovenski rezident, vir v
Sloveniji, jih ta sme obdavčiti. Če pa nerezident vodi slovensko družbo iz tujine, torej
fizično ne dela v Sloveniji, konvencija ne glede na nacionalno zakonodajo (Prislan, 2014):
- ne dovoli obdavčitve državi, kjer se delo opravlja (Sloveniji), če gre za
nesamostojno opravljanje storitev;
- dovoli obdavčitev državi, katere rezident je družba, ki jo nerezident vodi, če gre
za opravljanje poslovodnih, direktorskih funkcij.
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Da bi se obdavčitev, ki jo konvencija v drugem primeru dovoljuje, tudi izvajala, mora
imeti takšen dohodek vir po slovenski zakonodaji (ZDoh-2). Kljub temu, da v ZDoh-2 ni
najti izrecne določbe, da ima dohodek od poslovodenja vir v Sloveniji, če se delo opravlja
za slovensko družbo, je z Dursovim pojasnilom 4210-790712013-3 določeno, da ima
Slovenija pravico do obdavčitve (Prislan, 2014).
Na podlagi tega ali je poslovodja davčni rezident Republike Slovenije ali ne, se ugotovi,
če bodo pri izračunu davčne osnove upoštevane davčne olajšave. ZDoh-2 dopušča
uveljavljanje davčne olajšave tudi za nerezidente, ki dosegajo najmanj 90 % obdavčljivih
dohodkov v Republiki Sloveniji ob izpolnjenih pogojih (Drobež Tomšič, 2015).
Pri obračunu prispevkov za socialno varnost velja, da (Prislan, 2014):
- nerezidenti praviloma niso vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje v
Sloveniji, zato se ne obračunavata prispevka za zdravstveno zavarovanje (0,53
% in 6,36 %); če je nerezident v Sloveniji zavarovan po katerikoli točki 15. ali
20. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, se ta
prispevka obračunavata enako kot od izplačil rezidentom;
- se posameznik znotraj EU ni dolžan vključiti v sistem socialnega zavarovanja
dvakrat (v dveh državah); če torej nerezident izplačevalcu predloži potrdilo, da
je v sistem socialnega zavarovanja vključen v drugi državi članici, kar dokazuje
s potrdilom na obrazcu A1, se ne plačujeta prispevka za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje (8,85 % in 15,5 %)
- nerezidenti iz tretjih držav ne morejo dostaviti potrdila na obrazcu A1, zato se
od njihovih dohodkov plačujejo prispevki za pokojninsko zavarovanje.
Ugodnosti, ki mednarodne pogodbe prinašajo tujim fizičnim osebam (nerezidentom),
kateri v Sloveniji dosegajo dohodke, so (FURS, 2014):
- neobdavčevanje v državi vira (Sloveniji), ker ima po mednarodni pogodbi
pravico do obdavčitve le država sedeža prejemnika dohodka,
- obdavčevanje v državi vira (Sloveniji) po nižji stopnji (5 % -15 %), kar se
običajno pojavlja pri treh vrstah dohodkov (dividende, obresti in premoženjske
pravice).
Nerezidenti imajo za izkoriščanje ugodnosti dve možnosti (FURS, 2014):
- znižanje ali oprostitev plačila davka – Nerezident, ki je prejemnik dohodka
mora plačniku davka (slovenskemu izplačevalcu) predložiti zahtevek, preden je
dohodek izplačan. Plačnik davka lahko izplača dohodek in obračuna davek po
nižji stopnji ali od dohodka ne odtegne davka, šele ko od davčnega organa
prejme potrjen zahtevek,
- vračilo preveč plačanega davka – Kadar se davek obračuna od dohodka, ki je
v skladu z mednarodno pogodbo oproščen davka, se prejemniku dohodka vrne
celoten znesek plačanega davka.
Davčne pravice in obveznosti nerezidentov (FURS, 2014):
- so zavezanci za dohodnino od dohodka z virom v Sloveniji, upoštevaje določbe
mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja,
- ne oddajajo letne napovedi za odmero dohodnine,
- so zavezanci za dohodnino po določenih stopnjah,
- niso upravičeni do olajšav in zmanjšanj davčne osnove, določenih za rezidente.
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FURS lahko na zahtevo nerezidenta izda potrdilo o plačanem davku v Sloveniji za
posamezno davčno leto, ki velja kot podlaga za uveljavljanje odbitka davka, plačanega v
Sloveniji, ali oprostitve plačila davka v državi rezidentstva (FURS, 2014).

4.2 Obdavčitev slovenskih managerjev v Veliki Britaniji
Kadar je manager rezident Slovenije, dohodek iz delovnega razmerja (npr. plačo) pa
prejema iz Velike Britanije, mora poročati davčnemu organu v Sloveniji tudi o dohodkih,
prejetih iz tujine. Davčna obveznost posameznika je namreč odvisna od njegovega statusa
(rezident, nerezident). Tako je rezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov,
ki imajo svoj vir v Sloveniji, in od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir zunaj Slovenije (tj.
od svetovnega dohodka). Manager, ki opravlja svoje delo v Veliki Britaniji, je obvezan k
plačilu socialnih prispevkov 1. razreda, do uveljavitve britanskih osebnih olajšav pa je
upravičen vsak nerezident, ki prihaja z območja EU. Rezidenti Slovenije morajo na
podlagi določb Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), dohodke iz delovnega razmerja,
ki jih dosegajo z delom v tujini, napovedati v (FURS, 2015):
- medletnih napovedih za odmero akontacije dohodnine (če se višina mesečnega
dohodka ne spreminja za več kot 10 %, se medletna napoved po prvi vložitvi ne
vlaga več. Treba pa jo je za novo davčno leto vložiti v decembru tekočega leta
za naslednje leto);
- ugovoru zoper informativni izračun dohodnine, in če mu ta ni bil izdan, v letni
napovedi odmere dohodnine do 31. 7. tekočega leta za preteklo leto.
FURS je v letu 2015 tudi na podlagi Direktive 2011/16/ES o upravnem sodelovanju držav
članic EU, iz drugih držav članic EU prejela podatke o dohodkih iz zaposlitve rezidentov
Slovenije, ki so bili doseženi v drugih državah članicah EU, po 1. 1. 2014. S tem bo FURS
pridobila tudi podatke o osebah, ki sedaj ne prijavljajo svojih dohodkov iz zaposlitve v
drugi državi, četudi bi jih morali v skladu z veljavno davčno zakonodajo in jih pozvala k
prijavi in plačilu dohodnine (FURS, 2014).
Zavezancu se v odločbi o odmeri akontacije dohodnine določijo zneski akontacije za
celotno davčno leto (mesečni obroki). V ta namen vsak mesec s plačilnim nalogom, ki ga
izpolni sam, poravna znesek akontacije v 30-ih dneh od prejema dohodka. Za pravilno
izvedbo plačila se uporabljajo podatki iz prejete odločbe. Davčni zavezanci lahko v
medletnih napovedih za odmero akontacije dohodnine iz delovnega razmerja, v ugovoru
zoper informativni izračun ali v letni napovedi za odmero dohodnine uveljavljajo naštete
davčne olajšave ali znižanja davčne osnove (FURS, 2015):
- odbitek tujega davka ali oprostitev;
- obvezne prispevke za socialno varnost;
- davčne olajšave;
- stroške prehrane in prevoza v zvezi z delom v tujini.
Plačani davek v tujini se v izognitev dvojni obdavčitvi pri odmeri slovenske (akontacije)
dohodnine poračuna, tako da zavezanec v Sloveniji doplača le morebitno razliko med tujo
in slovensko dohodnino. Olajšava za čezmejne delovne migrante je bila s 1. januarjem
2014 ukinjena in se ne bo več uporabljala (FURS, 2015).
Zavezanec je kaznovan, če (FURS, 2015):
- v sedmih dneh od dneva prvega izplačila dohodka iz delovnega razmerja iz
tujine ne vloži medletne napovedi za odmero akontacije dohodnine od
dohodka iz delovnega razmerja;
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-

-

do 31. 7. tekočega leta za preteklo leto ne vloži letne napovedi za odmero
dohodnine, razen kadar je vlagal medletne napovedi. V tem primeru mu bo
izdan informativni izračun dohodnine, ki velja za njegovo napoved, če temu
izračunu ne ugovarja;
v davčni napovedi navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke. Globe
za posameznika so predpisane v razponu od 250 do 400 evrov za
nepredložitev napovedi ali nepredložitev v roku. Navajanje neresničnih,
nepravilnih ali nepopolnih podatkov pa se kaznuje z globo od 1.200 do 15.000
evrov.

4.3 Napotitev delavcev na delo v tujino
4.3.1 Napotitev delavcev na delo iz Slovenije v Veliko Britanijo
Napoteni delavec je oseba, ki je zaposlena na ozemlju ene države, praviloma v državi
sedeža njegovega delodajalca, ki ga delodajalec na podlagi določb iz pogodb o zaposlitvi
napoti na ozemlje druge države, da tam opravlja določeno delo. Delavec, napoten na delo
v tujino, je po pravilih EU še naprej vključen v sistem socialnega zavarovanja domače
države. Če napoteni delavec, ki je slovenski rezident, opravi delo za slovensko podjetje
na ozemlju druge države pogodbenice, se glede dodelitve pravice do obdavčitve
dohodkov iz zaposlitve, ki jih izplačuje slovensko podjetje, upoštevajo določbe konkretne
konvencije, ki jo ima Slovenija sklenjeno s to drugo državo pogodbenico. Z upoštevanjem
določb ZDR-1 (208. in 209. člen) in določb Pravil, lahko zaključimo, da gre za (FURS,
2015):
- napotitev na delo v tujino: kadar je iz vsebine razmerja razvidno, da je
dogovorjena napotitev na delo v tujino in traja ta napotitev dalj časa (npr. v novi
pogodbi o zaposlitvi ali v aneksu k obstoječi pogodbi),
- službeno potovanje: kadar delodajalec pošlje delavca na delo v tujino na podlagi
potnega naloga za službeno potovanje, katerega obdobje trajanja ne sme preseči
3-eh mesecev od začetka potovanja v tujino.
Dohodnino je potrebno obračunati od celotne bruto plače napotenega/detaširanega
delavca – tako od dela plače, ki bi jo za enako delo prejel v Sloveniji, kot od dela plače,
ki jo dobi kot dodatek za delo v tujini (detaširanega dodatka). Od detaširanega dodatka ni
potrebno obračunati in plačati le prispevkov za socialno varnost (Kamenščak, 2015).
Ne glede na drugi odstavek 144. člena ZPIZ-2 pa napoteni delavci (tretji odstavek 144.
člena ZPIZ-2) plačujejo prispevke za socialno varnost tudi od vseh drugih prejemkov iz
delovnega razmerja, vključno s stimulacijami in bonitetami ter povračili stroškov v zvezi
z delom, izplačanih v denarju, bonih ali v naravi (FURS, 2015).
Tudi za delavce napotene na delo v tujino, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega
razmerja ne vštevajo povračila stroškov v zvezi z delom, pod pogoji in do višin, ki jih
določi vlada. V primeru, ko se napoteni delavci v tujini dnevno vozijo na delo iz
začasnega prebivališča do mesta opravljanja dela, se to prebivališče šteje za običajno
prebivališče in so davčno priznani le stroški prevoza na delo in z dela, med običajnim
prebivališčem (med tednom je to prebivališče v tujini) in mestom opravljanja dela, ne
glede na to, da ti zavezanci med vikendi, prazniki, dopusti, običajno bivajo v Sloveniji.
Nadomestilo za ločeno življenje izplačano delojemalcu, ki opravlja delo izven kraja, kjer
živi s svojo družino in zaradi službenih potreb prebiva ločeno od svoje družine, se v
skladu z določbo 8. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih
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dohodkov iz delovnega razmerja ne všteva v davčno osnovo v višini 334 evrov mesečno.
Glede na določila posameznih kolektivnih pogodb, je lahko napoteni delavec upravičen
tudi do terenskega dodatka, kot je določeno z Uredbo za dnevnice in prenočevanje na
službenem potovanju (FURS, 2015).
Če je delojemalcu izplačano nadomestilo za ločeno življenje, se izplačan terenski dodatek
všteva v davčno osnovo, razen če je bil delojemalec z delovnega mesta, na katero je bil
razporejen ali napoten na delo zaradi službenih potreb, poslan na teren (FURS, 2015).
4.3.2 Napotitev delavcev na delo iz Velike Britanije v Slovenijo
Rezidenti Velike Britanije imajo pravico delati znotraj območja EGS brez posebnega
delovnega dovoljenja. EGS vključuje vse članice EU ter Norveško, Islandijo in
Lihtenštajn. Delavci imajo enake pravice kot ostali delavci v državi, v kateri delajo. Te
pravice zajemajo delovne pogoje, plačo in socialno zavarovanje. Za delo državah, ki niso
članice EGS, je potrebno delovno dovoljenje. V večini primerov, potrebuje zaposleni
ponudbo za delo, na podlagi katerega dobi vizo in se lahko tja tudi preseli. Nekatere
države (Kanada, Avstralija..) uporabljajo točkovni sistem, da ugotovijo ali je kandidat
primeren za vizo. Velika Britanija ima vzajemne zdravstvene dogovore z večino
evropskih držav. To pomeni, da kljub delu v tujini, zaposleni plačujejo socialne prispevke
doma in so upravičeni do brezplačne ali cenejše zdravstvene oskrbe. Delavec, ki dela
znotraj EGS potrebuje evropsko zdravstveno kartico, da je deležen teh ugodnosti. Izven
EGS je po navadi potrebno plačati za zdravstvene storitve, čeprav tudi pri tem obstajajo
izjeme. Delavec, ki je napoten na delo v drugo članico EGS, se imenuje »posted worker«
ali napoteni delavec. To pomeni, da ga delodajalec pošilja na začasno delo v drugo članico
EGS. Delodajalec mora upoštevati nekatera pravila, ki veljajo v članici kamor napotuje
delavce. Ta so (GOV.UK, 2015):
- maksimalni delovni čas in minimalni počitek,
- minimalni plačani letni dopust,
- minimalne urne postavke (vključno z nadurami),
- varnost in zdravje pri delu,
- zaščita za ženske, ki so noseče ali so ravnokar rodile,
- enako obravnavanje moških in žensk in drugih predpisov za preprečevanje
diskriminacije,
- pravila pri najemanju delavcev pri agencijah.
Manager izpolnjuje pogoje za davčnega rezidenta Velike Britanije, katera tudi obdavči
njegov svetovni dohodek, če (Europa.eu, 2015):
- obdobje napotitve ni daljše od 6 mesecev,
- plače ne izplačuje delodajalec s sedežem v tujini oz. Sloveniji oz. se plača ne
izplačuje v njegovem imenu,
- plače ne izplačuje izpostava ali drugo stalno poslovno predstavništvo, ki je v
lasti delodajalca v tujini oz. Sloveniji.
Če zaposleni ne izpolnjuje vseh treh pogojev, se njegovi dohodki lahko obdavčijo tudi v
tujini oz. Sloveniji – vsaj tisti, ki jih prejme med napotitvijo. Če v tujini oz. Sloveniji
zaposleni ostane dlje kot 6 mesecev, bo tam verjetno veljal za davčnega rezidenta in bo
zato moral davek na svetovni dohodek plačati v tujini oz. Sloveniji. Večina sporazumov
o izogibanju dvojnega obdavčevanja vsebuje določbo o reševanju nejasnih primerov, ko
se zgodi, da zaposlenega obe državi štejeta za svojega davčnega rezidenta. V skladu s to
določbo lahko zaposleni obvelja za davčnega rezidenta domovine, tudi če dela in živi v
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drugi državi (če v domači državi obdrži stalno prebivališče ter močnejše osebne in
ekonomske vezi npr. zakonec in otroci še naprej prebivajo tam in se zaposleni domov
vrača vsak konec tedna). Kadar za zaposlenega velja, da je Velika Britanija država
njegovega davčnega rezidentstva, potem nobena druga država nima pravice obdavčiti
njegovega svetovnega dohodka, lahko pa mu obdavči dohodek iz delovnega razmerja, ki
ima vir v tujini oz. Sloveniji. Država, ki obvelja za državo davčnega rezidentstva, po
navadi pri odmeri davka upošteva že plačani davek v drugi državi (Europa.eu, 2015).

4.4 Problemi v praksi
V praksi lahko dve državi pogodbenici istovrstni dohodek obravnavata po različnih
členih konvencije oz. si posamezen člen konvencije različno razlagata, kar lahko vodi k
dvojni obdavčitvi dohodkov. Težava nastane, kadar obe državi pogodbenici mislita, da
imata v skladu z določili konvencije pravico do obdavčitve določenega (istovrstnega)
dohodka, saj v tem primeru država rezidentstva prejemnika dohodka ne upošteva ustrezne
metode za odpravo dvojne obdavčitve in je prejemnik dohodka dvakrat obdavčen. V
primeru tako imenovanega konflikta v kvalifikaciji dohodka, lahko prejemnik dohodka
predloži zadevo pristojnemu organu v svoji državi rezidentstva, ki prične s postopkom
skupnega dogovora s pristojnim organom druge države pogodbenice (Prislan, 2014).
Izraz družba po 3. členu konvencije pomeni katerokoli korporacijo ali subjekt, ki se za
davčne namene obravnava kot korporacija. Pri razlaganju tega pojma lahko pride tudi do
težav, saj ne opredeljujejo vse države na primer osebnih družb kot pravne osebe in davčne
zavezance (Prislan, 2014).
Problem v praksi se pojavi tudi pri opisu pojma poslovnega razmerja, saj v 37. členu
ZDoh-2 ni pojasnjen. Poslovno razmerje si lahko razlagamo kot (Černe, 2015):
- sklenjeno pogodbo o poslovodenju, ki jo sklene poslovodja;
- sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju (zagotavljanju storitev), ki jo
sklene družba z izvajalcem storitev, pri katerem je poslovodja zaposlen.
Tuje multinacionalke poskušajo izkoristiti vsako luknjo v zakonu, zato imenujejo
poslovodje zgolj zaradi izpolnitve formalnih zahtev, ki so določene v ZGD-1. Imenovani
poslovodja ne sprejema nobenih poslovnih odločitev, običajno pa v državi, kjer ima sedež
odvisna družba, sploh niso prisotni. Takšen poslovodja tudi ne prejema nobenih izplačil
(plač) v odvisni družbi. Celotno izvajanje takšnih storitev se izvaja centralno (na nivoju
matične družbe), izvajalec pa za opravljene storitve izda račun vsem povezanim družbam
(Černe, 2015).
Slika 1: Organiziranje multinacionalk
Multinacionalka pogosto organizira poslovanje na način:
plačilo MGMT storitev

Odvisna družba A
Država 2

Matična družba
Država 1
Odvisna družba B
Država 3

Centralno zagotavljanje in
izvajanje poslovodnih
odločitev

Odvisna družba C
Država 4

formalno imenovanje poslovodje – posameznika nerezidenta v vsaki od odvisnih družb
Vir: (Černe, 2015)
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Zaradi prej predstavljenih določb ZGD-1 in ZDoh-2 je možno pri plačilu računa za
opravljene storitve:
1. Določiti vir dohodka v Republiki Sloveniji (10. člen ZDoh-2).
2. Pripisati dohodek poslovodji, fizični osebi - posamezniku (37. člen ZDoh-2).
V primeru zaračunavanja takšnih storitev, je davčna osnova za potrebe dohodnine celotni
zaračunani znesek na računu. Izplačani dohodek se pripiše poslovodji (ne glede na to, ali
je dohodek prejel ali ne) in obdavči z dohodnino. Akontacijo dohodnine je dolžan v
Sloveniji napovedati in plačati posameznik sam, saj se slovenska družba v tem primeru
ne šteje za izplačevalca dohodka. V Sloveniji plačani davek bo posameznik težko
uveljavil pri oddaji svoje letne odmere dohodnine (ker dohodka dejansko sploh ni prejel).
Odprave tovrstne obdavčitve ne zagotovi niti mednarodni sporazum o izogibanju
dvojnemu obdavčevanju, saj sporazum (15. člen) obdavčitev na viru dovoljuje, ta pa se
tudi dejansko izvaja. (Černe, 2015).
Pogosto celotni zaračunani znesek za opravljene storitve ne odpade na delo poslovodje,
ampak neke širše skupine izvajalcev tovrstnih storitev pri matični družbi, zato je smiselna
(Černe, 2015):
1. Podrobna opredelitev dohodka, ki odpade na poslovodjo in ločitev od ostalih
zaračunanih postavk (tako pogodbeno, kot na samem računu);
2. Zagotovitev ustrezne podporne dokumentacije, ki lahko služi v primeru
dokazovanja zaračunanih storitev.
Problem se pojavi tudi s pojmom »plačilo direktorjem«, saj v konvenciji OECD ni
opredeljen. V nekaterih slovenskih konvencijah pa je izrecno določeno, da se med plačila
direktorjem ne vštevajo prejemki, izplačani za redne funkcije v družbi, kot so uslužbenec,
svetovalec, konzultant. Ti se uvrščajo med prejemke iz samostojnega ali nesamostojnega
dela. Pojem plačilo direktorjem lahko za potrebe konvencije zajema le tisti del izplačila,
ki ga direktor prejme za opravljanje te funkcije, ne pa tudi za druge dejavnosti. V 15.
členu naj bi bila zajeta predvsem plačila, ki jih dobijo direktorji za upravljanje in tudi
nadzor. Plačila za operativno delo (na primer predsedniku uprave za operativno vodenje
podjetja) se ne morejo uvrščati v 15. člen. Pri tem je nepomembno, da ima oseba sicer
naziv član upravnega odbora ali nadzornega sveta. Konvencija OECD in večina
slovenskih konvencij govori o plačilih direktorjem oz. članom upravnega odbora družbe
in podobnih plačilih. Zakonodaje nekaterih držav poznajo tudi druge organe družb (na
primer nadzorni svet). Po konvenciji OECD lahko države pogodbenice vključijo takšne
organe v 15. člen svojih konvencij, kar je Slovenija v nekaterih konvencijah tudi storila.
Med dohodke direktorjev, ki se obdavčujejo po 15. členu, se tudi ne uvrščajo dohodki
direktorjev podružnic oz. poslovnih enot (za vodenje teh), saj praviloma s svojim
(tehničnim) vodenjem podružnice ne odločajo o odločitvah, najpomembnejših za obstoj
in nadaljnji razvoj podjetja. V nekaterih primerih utegne biti težavno določiti, kje se
storitve sploh opravljajo, zato po konvenciji OECD velja, da se opravljajo v državi, katere
rezident je družba (Prislan, 2014).
PROBLEMATIKA NAPOTENIH DELAVCEV
Prikaz davčnih učinkov v primeru napotitve slovenskih delavcev v tujo odvisno družbo:
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Slika 2: Napotitev delavca
Matična družba
iz Slovenije
napotitev delavca

Odvisna družba
v tujini
VIR: (Černe, 2015)

V primeru napotitve je za namene obdavčitve potrebno (Černe, 2015):
1. preveriti, če je potrebna pridobitev dovoljenja za delo;
2. sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi, prilagoditev razmeram napotitve;
3. preveriti obveznost plačevanja prispevkov;
4. določiti status rezidentstva (že pred samo izvedbo napotitve);
5. proučiti vir dohodka;
6. analizirati obveznost za plačilo dohodnine.
Osnovni kriterij za določanje kraja obdavčitve, je kriterij rezidentstva posameznika. V
primeru obdavčitve napotenih delavcev, se uporabijo tudi določbe mednarodnega
sporazuma (vpliv ima lahko kraj opravljanja dela). Če je kraj rezidentstva in kraj
opravljanja dela v isti državi, se dohodek obdavči v tej državi (npr. v tujini). Če je kraj
rezidentstva in kraj opravljanja dela različen, se dohodek lahko obdavči v državi, kjer se
delo izvaja, zato je potrebno skrbno in dosledno upoštevanje kraja rezidentstva in kraja
dejanskega opravljanja dela (Černe, 2015).

4.5 Sklepne ugotovitve
Mednarodna pogodba o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Veliko
Britanijo je bila sklenjena 30. aprila 2008. Zapisana je tako v slovenskem kot v angleškem
jeziku, ter je sestavljena iz 31-ih členov. V 15. členu konvencije so urejena plačila
direktorjem. Obdavčenje je v konvenciji dogovorjeno na način, da v kolikor britanski
manager prejema dohodek v Sloveniji, se plačani davek v Sloveniji poračuna tako, da
zavezanec v Veliki Britaniji doplača le možno razliko med slovensko in britansko
dohodnino. Velja tudi obratno, kadar gre za slovenskega managerja, ki prejema dohodek
v Veliki Britaniji. Tujim fizičnim osebam se od vseh izplačil plačuje dohodnina že med
letom ter se zavezancu, ki je nerezident, šteje kot dokončen davek. Medtem ko ZDoh-2
dopušča uveljavitev davčnih olajšav za nerezidente, ki dosegajo 90 % obdavčljivih
dohodkov v Sloveniji, so v Veliki Britaniji do uveljavitve njihovih davčnih olajšav
upravičeni vsi nerezidenti, ki prihajajo iz držav članic EU. Pri obračunu socialnih
prispevkov velja, da jih posameznik plačuje v državi, katere je rezident. Na podlagi
direktive o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja držav članic EU, so pristojni
organi vsake države članice zavezani, da z izmenjavo informacij sporočijo pristojnemu
organu katere koli druge države članice podatke o dohodkih iz zaposlitve. S pomočjo teh
podatkov se bodo razkrile osebe, ki doma ne prijavljajo svojih dohodkov iz zaposlitve, ki
so jih prejeli v tujini, in za to tudi bile ustrezno sankcionirane.
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Pri napotitvi delavcev v tujino gre za posameznike, ki so zaposleni v državi sedeža
svojega delodajalca in jih to podjetje napoti, da opravljajo delo v drugi državi. V našem
primeru smo obravnavali obdavčitev plače, kadar se delavca napoti iz Slovenije v Veliko
Britanijo in obratno. Svetovni dohodek davčnega rezidenta lahko obdavči samo država
njegovega rezidentstva, katera druga država pa mu lahko obdavči dohodek iz delovnega
razmerja, ki ima vir v tujini. V Sloveniji se dohodnina obračuna tako od bruto dohodka
(vključujoč stimulacije in bonitete) kot od detaširanega dodatka delavca. Od detaširanega
dodatka ni potrebno obračunavati in plačevati le prispevkov za socialno varnost.
Zaposlenim se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne vštevajo povračila
stroškov v zvezi z delom, vendar le pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada. V Veliki
Britaniji za napotene delavce ne veljajo posebna pravila, dohodnina in socialni prispevki
se obračunavajo in plačujejo kot pri dohodkih iz delovnega razmerja v domači državi.
V praksi pa včasih prihaja tudi do težav. Do teh lahko privede že kadar obe državi
pogodbenici mislita, da imata v skladu s konvencijo pravico do obdavčitve istovrstnega
dohodka. Potrebno je namreč dosledno upoštevanje kraja rezidentstva in kraja dejanskega
opravljanja dela. Prejemnik dohodka je zaradi takšnih nesporazumov lahko dvakrat
obdavčen. Prav tako je v 15. členu konvencije premalo nadrobno opredeljeno kaj vse sodi
pod plačila direktorjem in katera dela obsegajo ta plačila. V 37. členu ZDoh-2 pojem
poslovnega razmerja ni pojasnjen dovolj, zato si ga nekateri razlagajo kot sklenjeno
pogodbo o poslovodenju, ki jo sklene poslovodja, nekateri pa kot sklenjeno pogodbo o
poslovnem sodelovanju, ki jo sklene družba z izvajalcem storitev, pri katerem je
poslovodja zaposlen.
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5 SIMULACIJA IZRAČUNOV OBDAVČITVE
MANAGERSKIH PLAČ
V nadaljevanju smo predstavili simulacije izračunov obdavčitve plač v Sloveniji in Veliki
Britaniji. Poglavje sestavlja šest različno zastavljenih primerov, s katerimi smo v
zaključku skušali potrditi oz. zavreči hipoteze, ki smo si jih zastavili na začetku
magistrskega dela. V prvem primeru smo predstavili primer obdavčitve plač managerjev,
ki so nerezidenti ali Slovenije ali Velike Britanije. V drugem primeru smo obravnavali
obračun plač delavcev, ki so napoteni iz Slovenije v Veliko Britanijo in obratno. V
naslednjem primeru smo v obračun plač vključili uveljavitev olajšave za enega
vzdrževanega otroka. V četrtem primeru smo izračunali efektivno davčno stopnjo v
Sloveniji in Veliki Britaniji. V petem primeru smo obračunali managersko plačo s
vključeno boniteto za uporabo službenega vozila v obeh obravnavanih državah. V
zadnjem primeru smo predstavili postopek izračuna bonitete za uporabo službenega
vozila tako v Sloveniji kot v Veliki Britaniji. Pri vseh izračunih smo upoštevali veljavno
zakonodajo v letu 2015.

5.1 Praktični primeri izračunov obdavčitve managerskih plač ter
njihova kritična presoja
Pri vsakem izmed primerov smo oblikovali predpostavke. V Prilogah smo predstavili
podrobnosti, ki so potrebne za boljše razumevanje rezultatov posameznih postavk v
tabelah. Najbolj opazna razlika med državama je, da lahko manager v Sloveniji sklene tri
različne pogodbe za delo, medtem ko manager v Veliki Britaniji samo pogodbo o
zaposlitvi, ki pa se tako kot pri nas, pred samo sklenitvijo oblikuje v skladu z željami in
potrebami managerja ter podjetja. Pri izračunih je dodatno oviro predstavljalo gibanje
tečaja evro-funt8, ki je otežilo primerjavo v nominalnih zneskih. V Prilogah smo zato
izračune iz Velike Britanije predstavili v funtih, pri prenosu rezultatov v primerjalno
tabelo pa smo zaradi večje primerljivosti in preglednosti zneske pretvorili v evre.
5.1.1 Primer 1 (obdavčitev managerjev nerezidentov v Sloveniji in Veliki
Britaniji)
Manager nerezident sklene s tujo (britansko oz. slovensko) družbo delovno razmerje s
pogodbo o zaposlitvi. Mesečno mu pripada bruto plača v višini 20.000 € ter boniteta za
uporabo avtomobila, katerega vrednost znaša 1.000 € in službeno stanovanje, katerega
vrednost znaša 500 €. Manager je vključen v sistem obveznih socialnih zavarovanj v
državi, katere je rezident in je zaposlen v zasebnem sektorju (ne gre za javne uslužbence,
funkcionarje). Pri izračunu je upoštevana zgolj splošna davčna olajšava, do katere je
manager upravičen v državi, kjer opravlja delo (slovenski nerezident izpolnjuje pogoje
določene v 116. členu ZDoh-2). Niso pa upoštevana možna izplačila, povračila, ki jih
delavec lahko prejme brez obremenitve z dajatvami (npr. nadomestilo za ločeno življenje,
povračila stroškov povezanih z delom itd.).

Pri izračunu smo uporabili podatke s tečajne liste, ki so veljali na dan 4.11.2015; 1 € = 0,70940 £.
Tečajna lista dostopna na: http://www.bsi.si/podatki/tec-BS.asp.
8
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Tabela 29: Primer 1 - obdavčitev managerjev nerezidentov v Sloveniji in Veliki
Britaniji

Bruto plača
Boniteta avto
Boniteta stanovanje
Osnova za obračun davkov in
prispevkov
2. Prispevki za socialno varnost
(manager)
3. Olajšave
3a Splošna olajšava
3b Dohodninska osnova
4. Akontacija dohodnine
5. Neto plača
6. Prispevki za socialno varnost
(delodajalec)
7. Celotni strošek delodajalca –
brez povračil
1.
1a
1b
1c

Manager nerezident
v SLO (v €)
(PRILOGA 1)
20.000,00
1.000,00
500,00
21.500,00

Manager nerezident
v VB (v €)
(PRILOGA 2)
20.000,00
1.000,00
500,00
21.500,00

4.751,50

784,21

275,22
16.473,28
7.410,10
7.838,40
3.461,50

1.245,18
20.254,82
7.486,89
11.728,90
2.835,49

23.461,50

22.835,49

Vir: Lasten

V Tabeli 29 smo povzeli obračun plače managerja nerezidenta v Sloveniji in Veliki
Britaniji. Podrobnosti izračuna smo prikazali v Prilogi 1 in Prilogi 2. Kadar se pri
slovenskem podjetju zaposli manager, ki je davčni nerezident Slovenije, je obračun plače
zelo podoben obračunu plače slovenskih delavcev. Nerezidenti v Sloveniji so obdavčeni
le od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji (delo se opravlja na območju Slovenije ali če
dohodek za opravljeno delo izplača slovenska pravna oseba). Ker gre za razmerje z
mednarodnim elementom (dohodek prejme rezident Velike Britanije), je potrebno
upoštevati določila mednarodne konvencije, ki je sklenjena med Slovenijo in Veliko
Britanijo. Na podlagi konvencije ima Slovenija pravico do obdavčitve dohodka, ki ga
prejme britanski rezident za opravljanje managerske funkcije v družbi, s sedežem v
Sloveniji. Vendar pa bo fizična oseba (rezident Velike Britanije) ta dohodek morala
prijaviti tudi v Veliki Britaniji. Glede na to, da je manager zaposlen v slovenski družbi,
za opravljanje dela na območju Slovenije, bo vključen v obvezna socialna zavarovanja v
Sloveniji. Ker gre za nerezidenta, mu bodo pri obračunu plače priznane davčne olajšave,
le če ima izpolnjene pogoje določene v 116. členu ZDoh-2 (olajšave za rezidente držav
članic EU oz. EPG). Obračunan davek se šteje kot dokončno plačan davek v Sloveniji –
ni možno zahtevati vračila (tudi, če bi npr. v Veliki Britaniji imel nižjo davčno obveznost)
in mu ni potrebno oddati letne dohodnine (Kamenščak, 2014).
Podobna situacija je tudi pri obračunu plače managerja, ki ni davčni rezident Velike
Britanije. Nerezidenti so vključeni v britanska socialna zavarovanja. Ker so nerezidenti
zavezani za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir zunaj Slovenije, se
plačani davek v tujini, v izognitev dvojni obdavčitvi pri odmeri slovenske (akontacije)
dohodnine, poračuna tako, da zavezanec v Sloveniji doplača le morebitno razliko med
tujo in slovensko dohodnino. Po britanski zakonodaji je do uveljavitve britanskih osebnih
olajšav upravičen vsak nerezident, ki prihaja z območja Evropske unije.
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Pri primerjavi obeh izračunov smo ugotovili, da ima manager nerezident v Veliki Britaniji
višjo neto plačo, kot jo ima manager nerezident v Sloveniji. Na takšen rezultat vplivajo
predvsem nižji socialni prispevki delojemalca in pa veliko višja splošna olajšava, ki je
prisotna v Veliki Britaniji. Razlika med obema neto plačama znaša 3.890,50 €, kar
pomeni, da ima nerezident v Veliki Britaniji za 49,63 % višjo plačo kot nerezident v
Sloveniji.
5.1.2 Primer 2 (obračun plače za napotenega delavca)
Manager rezident je napoten na delo v tujino (Veliko Britanijo ali Slovenijo) za 3 mesece,
pri čemer v domači državi obdrži stalno prebivališče ter močnejše osebne in ekonomske
vezi. Mesečno mu pripada bruto plača v višini 20.000 € ter boniteta za uporabo
avtomobila v višini 1.000 € in službeno stanovanje v višini 500 €. Detaširan dodatek za
delo v tujini znaša 4.500 €. Manager ostane vključen v sistem obveznih socialnih
zavarovanj v domači državi, kjer je tudi upravičen do splošne olajšave in je zaposlen v
zasebnem sektorju (ne gre za javne uslužbence, funkcionarje). Pri izračunu niso
upoštevana možna izplačila, povračila, ki jih delavec lahko prejme brez obremenitve z
dajatvami (npr. nadomestilo za ločeno življenje, povračila stroškov povezanih z delom
itd.).
Tabela 30: Primer 2 - obračun plače za napotenega delavca

1.
1a
1b
1c
1d
2.
3.
3a
3b
4.
5.
6.
7.

Bruto plača, ki bi jo za enako
delo prejel v Sloveniji
Boniteta stanovanje, avto
Detaširan dodatek
Osnova za obračun davkov
Osnova za obračun prispevkov
Prispevki za socialno varnost
(manager)
Olajšave
Splošna olajšava
Dohodninska osnova
Akontacija dohodnine
Neto plača
Prispevki za socialno varnost
(delodajalec)
Celotni strošek delodajalca –
brez povračil

Napotitev SLO
delavca v VB (v €)
(PRILOGA 3)
20.000,00

Napotitev VB
delavca v SLO (v €)
(PRILOGA 4)
20.000,00

1.500,00
4.500,00
26.000,00
21.500,00
4.751,50

1.500,00
4.500,00
26.000,00
20.000,00
784,21

275,22
20.973,28
9.660,10
10.088,40
3.461,50

1.245,18
24.754,82
9.513,79
14.202,00
2.628,50

27.961,50

27.128,50

Vir: Lasten

V Tabeli 30 smo povzeli obračun plače za napotene delavce na delo iz Slovenije v Veliko
Britanijo in obratno. Podrobnosti izračuna smo prikazali v Prilogi 3 in Prilogi 4. Napoteni
delavci plačujejo prispevke državi, katere so rezidenti. V primeru napotitve slovenskega
delavca v Veliko Britanijo je osnova za obračun prispevkov bruto plača z bonitetami,
medtem ko je v primeru napotitve britanskega delavca v Slovenijo osnova za obračun
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prispevkov le bruto plača, ki bi jo takšen delavec prejel v Sloveniji. Napoten delavec za
delo v tujini prejme tudi detaširan dodatek, ki pa se ne všteva v osnovo za obračun
prispevkov, temveč samo v osnovo za obračun dohodnine (dejansko prejeta bruto plača).
Postopek izračuna za akontacijo dohodnine je enak kot v primeru delavcev, ki niso
napoteni. Neto plača je ob predpostavki, enakih bruto plač, bonitet in detaširanih
dodatkov kar za 40,78 % višja v Veliki Britaniji. Do največjega odstopanja prihaja pri
prispevkih delojemalcev, saj so v Sloveniji za 6-krat (3.967,29 €) višji kot v Veliki
Britaniji.
5.1.3 Primer 3 (obračun plače + olajšava za vzdrževanega otroka)
Manager za vodenje poslov družbe v domači državi ima skladno s pogodbo določeno
bruto plačo oz. nadomestilo v višini 10.000 € bruto9. Manager uveljavlja splošno olajšavo
v matični državi ter olajšavo za 1. vzdrževanega otroka v Sloveniji (203,08 €) oziroma
bon za varstvo otroka, do katerega so upravičeni v Veliki Britaniji (28 £ tedensko; 120 £
mesečno). Pri izračunu niso upoštevana možna izplačila, povračila, ki jih delavec lahko
prejme brez obremenitve z dajatvami (npr. nadomestilo za ločeno življenje, povračila
stroškov povezanih z delom itd.).
Tabela 31: Primer 3 – obračun plače + olajšava za vzdrževanega otroka
SLOVENIJA (v €)

1.
1a

2.

3.
3a
3b
3c
4.
5.

Bruto plača
Osnova za obračun
davkov in
prispevkov
Prispevki za
socialno varnost
(manager)
Olajšave
Splošna olajšava
Olajšava za 1.
vzdrževanega otroka
Dohodninska
osnova
Akontacija
dohodnine
Neto plača

VELIKA
BRITANIJA
(v €)

Pogodba o
Pogodba o
Pogodba o
Pogodba o
poslovodenj poslovodenj
zaposlitvi
zaposlitvi
u (je
u (ni
(PRILOGA (PRILOGA
družbenik)
družbenik)
7)
8)
(PRILOGA (PRILOGA
5)
6)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00/
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.390,88
1.191,38

2.186,00

2.210,00

584,21

275,22
203,08

275,22
203,08

275,22
203,08

1.245,18
169,16

8.330,32

7.335,70

7.311,70

8.585,66

3.338,63

2.841,32

3.530,70

2.687,51

1. – 4. =
6.661,37

1 – 4. =
7.158,68

1. - 2 .- 4. =
4.259,30

1. – 2.- 4.=
6.728,28

Višino bruto plače smo določili s pomočjo podatkov na spletni strani:
http://www.payscale.com/research/UK/Job=Chief_Executive_Officer_(CEO)/Salary
9
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6.

7.

Prispevki za
socialno varnost
(delodajalec)
Celotni strošek
delodajalca (1. +
6.)

867,93

938,00

1.610,00

1.248,49

10.000,00

10.000,00

11.610,00

11.248,49

Vir: Lasten

V Tabeli 31 smo povzeli obračun plače z uveljavitvijo olajšave za vzdrževanega otroka v
Sloveniji in Veliki Britaniji. Podrobnosti izračuna smo prikazali v Prilogi 5, Prilogi 6,
Prilogi 7 in Prilogi 8. V Sloveniji se prispevki delojemalca razlikujejo glede na vrsto
pogodbe. Pri pogodbi o zaposlitvi plača zaposleni 22,10 % od osnove, kar v navedenem
primeru znaša 2.210,00 €, prispevki delodajalca pa znašajo 16,10 % od osnove (1.610,00
€). Pri pogodbah o poslovodenju delojemalec prispevke poravna šele po tem, ko mu je
bila izplačana neto plača, zato je le-ta pri teh oblikah pogodb nekoliko višja in deloma
zavajajoča, saj je delojemalec obvezan poravnati te prispevke vsak mesec. Kadar ima
manager sklenjeno pogodbo o poslovodenju, je dolžan plačati tudi prispevke, ki jih pri
pogodbi o zaposlitvi poravna delodajalec, zato je odstotek prispevkov, ki ga mora plačati
od osnove nekoliko višji in znaša v primeru, kadar manager ni družbenik podjetja 31,24
%, kar je v tem primeru 3.124,00 €. Pri tej pogodbi se delojemalec ne more vključiti v
vsa zavarovanja, ki so v ostalih dveh pogodbah nujna in zavezujoča, saj mu zakon to
preprečuje, zato tudi ni upravičen do vseh ugodnosti iz tega naslova. V primeru, da je
manager družbenik, je odstotek prispevkov, ki ga mora plačati od osnove, ki je manjša od
ostalih dveh osnov, nekoliko višji in znaša 38,20 % (2.059,31 €). Dohodnino smo
izračunali tako, da smo bruto plačo zmanjšali za prispevke in olajšave ter na podlagi
dohodninske osnove izračunali akontacijo dohodnine. Pri pogodbi o zaposlitvi smo neto
plačo izračunali tako, da smo od bruto plače odšteli prispevke delojemalca ter akontacijo
dohodnine. Pri ostalih dveh pogodbah smo neto plačo izračunali tako, da smo od neto
plače odšteli samo akontacijo dohodnine, saj delojemalec prispevke plačuje sam,
najkasneje do 15. v mesecu. Ob pogledu na tabelo ima tako najvišjo neto plačo manager,
ki ni družbenik s sklenjeno pogodbo o poslovodenju, vendar bi se ob upoštevanju vseh
prispevkov, ki jih mora prav tako poravnati, znižala do te mere, da bi ta pogodba imela
najmanj ugoden rezultat (7.158,68-3.124,00 = 4.034,68 €).
V Veliki Britaniji se pri obračunu davkov kot osnova upošteva bruto plača. Delojemalcu
do višine 672,00 £ mesečnega zaslužka ni potrebno plačati prispevkov, za zaslužke, ki so
nad tem zneskom in ne presegajo 3.532,00 £, se prispevki obračunajo po 12 %, del zneska,
ki presega 3.532,00 £, pa se obračuna po 2 %. V primerjavi s Slovenijo plačajo
delojemalci za prispevke v Veliki Britaniji 33,89 % zneska, ki ga slovenski delojemalec
nameni za enak namen. Delodajalcu do višine 676 £ mesečnega zaslužka ni potrebno
plačati prispevkov, nad to mejo pa znašajo prispevki 13,8 % osnove. Ugotovili smo tudi,
da ima pri višini prispevkov za delodajalce Velika Britanija nižje odstotke prispevkov in
s tem tudi nižjo obremenitev za podjetja. Dohodnino smo izračunali tako, da smo bruto
plačo zmanjšali za splošno olajšavo in bone za varstvo otrok ter na podlagi dohodninske
osnove izračunali akontacijo dohodnine, ki je v primerjavi z vsemi tremi slovenskimi
pogodbami nižja. Medtem ko v Sloveniji na višino olajšave za vzdrževane člane vpliva
število otrok, je v Veliki Britaniji njena višina odvisna še od davčne stopnje, po kateri je
obdavčena plača zaposlenega. Neto plačo smo izračunali tako, da smo od bruto plače
odšteli prispevke delojemalca ter akontacijo dohodnine.
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Če primerjamo neto plačilo managerja v Sloveniji in v Veliki Britaniji, kadar upoštevamo
olajšavo za vzdrževanega otroka, ugotovimo, da je razlika kar velika, saj je plača
managerja pri pogodbi o zaposlitvi v Veliki Britaniji za kar 57,97 % (2.468,98 €) višja od
plače managerja v Sloveniji.
5.1.4 Primer 4 (izračun efektivne davčne stopnje):
Za vodenje poslov družbe ima manager skladno s pogodbo določeno, da prejme bruto
plačo oz. nadomestilo v znesku 10.000 € bruto. Manager rezident uveljavlja splošno
olajšavo. Pri izračunu niso upoštevana možna izplačila, povračila, ki jih delavec lahko
prejme brez obremenitve z dajatvami (npr. nadomestilo za ločeno življenje, povračila
stroškov povezanih z delom itd.).
Zavarovalna osnova = (plačani prispevki v predhodnem letu + dobiček predhodnega
leta) / meseci poslovanja v predhodnem letu (ZvezaRFR, 2015).
Izračunali bomo efektivno davčno stopnjo, ki je izražena v naslednji enačbi (UMAR,
2015):
𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑛𝑖 𝑝𝑙𝑎č𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑎𝑣𝑘𝑖 𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑣𝑘𝑖
𝑑𝑜ℎ𝑜𝑑𝑒𝑘 𝑝𝑟𝑒𝑑 𝑜𝑏𝑑𝑎𝑣č𝑖𝑡𝑣𝑖𝑗𝑜
Tabela 32: Primer 4 - izračun efektivne davčne stopnje
SLOVENIJA (v €)

1.
1a

2.

3.
3a
3b
4.
5.
6.

Bruto plača
Osnova za obračun
davkov in
prispevkov
Celotni plačani
prispevki
Olajšave
Splošna olajšava
Dohodninska
osnova
Akontacija
dohodnine
Neto plača
Efektivna davčna
stopnja

VELIKA
BRITANIJA
(v €)

Pogodba o
poslovodenj
u (je
družbenik)
(PRILOGA
9)
10.000,00
10.000,00/
5.390,88

Pogodba o
poslovodenj
u (ni
družbenik)
(PRILOGA
10)
10.000,00
10.000,00

Pogodba o
zaposlitvi
(PRILOGA
11)

Pogodba o
zaposlitvi
(PRILOGA
12)

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

2.059,31

3.124,00

2.210+1.610
=
3.820,00

584,21 +
1.248,49 =
1.832,70

275,22
8.533,40

275,22
7.538,78

275,22
7.514,78

1.245,18
8.754,82

3.440,16

2.942,85

2.930,85

2.755,17

6.559,84
54,99 %

7.057,15
60,67%

4.859,15
51,41%

6.660,61
33,39%

Vir: Lasten
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V Tabeli 32 smo povzeli izračun efektivne davčne stopnje na delo v Sloveniji in Veliki
Britaniji. Podrobnosti izračuna smo prikazali v Prilogi 9, Prilogi 10, Prilogi 11 in Prilogi
12. Na podlagi dobljenih rezultatov smo ugotovili, da je za razliko od Slovenije, plača
managerja v Veliki Britaniji veliko nižje obremenjena s prispevki in davki. Efektivne
davčne stopnje so v Sloveniji zelo visoke, saj se gibljejo nad 50 %, medtem ko je v Veliki
Britaniji ta stopnja veliko nižja in znaša 33,39 %. Za Slovenijo smo ugotovili, da ima višji
delež davkov na delo zaradi razmeroma visokih prispevkov za socialno varnost.
5.1.5 Primer 5 (obračun plače + boniteta za uporabo službenega vozila)
Za vodenje poslov družbe ima manager skladno s pogodbo določeno, da mesečno prejme
bruto plačo oz. nadomestilo v znesku 10.000 € bruto. Pravico ima uporabljati osebni
službeni avtomobil v zasebne namene in se mu zato obračuna boniteta v višini 800 €/
mesec. Manager rezident uveljavlja splošno olajšavo. Pri izračunu niso upoštevana
možna izplačila, povračila, ki jih delavec lahko prejme brez obremenitve z dajatvami
(npr. nadomestilo za ločeno življenje, povračila stroškov povezanih z delom itd.).
Tabela 33: Primer 5 - obračun plače + boniteta za uporabo službenega vozila
SLOVENIJA (v €)

1. Bruto plača
1a Osnova za obračun
davkov
1b Osnova za obračun
prispevkov
2. Prispevki za
socialno varnost
(manager)
3. Olajšave
3a Splošna olajšava
3b Dohodninska osnova
4. Akontacija
dohodnine
5. Neto plača
6.

7.

Prispevki za
socialno varnost
(delodajalec)
Celotni strošek
delodajalca (1. + 6.)

VELIKA
BRITANIJA
(v €)

Pogodba o
poslovodenj
u (je
družbenik)
(PRILOGA
13)
10.000,00
10.800,00

Pogodba o
poslovodenj
u (ni
družbenik)
(PRILOGA
14)
10.000,00
10.800,00

Pogodba o
zaposlitvi
(PRILOGA
15)

Pogodba o
zaposlitvi (v
€)
(PRILOGA
16)

10.000,00
10.800,00

10.000,00
10.800,00

5.390,88

10.800,00

10.800,00

10.000,00

1.191,38

2.360,88

2.386,80

584,21

275,22
9.333,40
3.840,16

275,22
8.163,90
3.255,41

275,22
8.137,98
3.242,45

1.245,18
9.554,82
3.075,18

1. – 4. =
6.159,84
867,93

1. – 4. =
6.744,59
1.013,04

1. - 2 .- 4. =
4.370,75
1.738,80

1. - 2 .- 4.=
6.340,61
1.358,89

10.000,00

10.000,00

11.738,80

11.358,89

Vir: Lasten
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V Tabeli 33 smo povzeli obračun plače z boniteto za uporabo službenega vozila v zasebne
namene v Sloveniji in Veliki Britaniji. Podrobnosti izračuna smo prikazali v Prilogi 13,
Prilogi 14, Prilogi 15 in in Prilogi 16. V obravnavanem primeru ima manager bruto plačo
10.000,00 €, h kateri smo prišteli boniteto v vrednosti 800,00 €. V Sloveniji se obračun
plač razlikuje glede na vrsto pogodbe. Pri pogodbi o zaposlitvi plača zaposleni 22,10 %
prispevkov od osnove, kar v našem primeru znaša 2.386,80 €, prispevki delodajalca pa
znašajo 16,10 % od osnove (1.738,80 €). Pri pogodbah o poslovodenju, delojemalec
prispevke poravna šele po tem, ko mu je bila izplačana neto plača, zato je le-ta pri teh
oblikah pogodb nekoliko višja in deloma zavajajoča, saj je delojemalec obvezan poravnati
te prispevke vsak mesec. Kadar ima manager sklenjeno pogodbo o poslovodenju je
dolžan plačati tudi prispevke, ki jih pri pogodbi o zaposlitvi poravna delodajalec, zato je
odstotek prispevkov, ki ga mora plačati od osnove nekoliko višji in znaša v primeru, kadar
manager ni družbenik podjetja, 31,24 % (3.373,92 €). Pri tej pogodbi se delojemalec ne
more vključiti v vsa zavarovanja, ki so v ostalih dveh pogodbah nujna in zavezujoča, saj
mu zakon to preprečuje, zato tudi ni upravičen do vseh ugodnosti iz tega naslova. V
primeru, da je manager družbenik, znaša odstotek prispevkov, ki ga mora plačati od
osnove 38,20 % (2.059,31 €). Dohodnino smo izračunali tako, da smo bruto plačo
zmanjšali za prispevke in olajšave ter na podlagi dohodninske osnove izračunali
akontacijo dohodnine. Najnižji znesek davka je potrebno plačati pri pogodbi o zaposlitvi
(3.242,45 €), medtem ko je najvišji davek pri pogodbi o poslovodenju, kadar je manager
hkrati tudi družbenik. Pri pogodbi o zaposlitvi smo neto plačo izračunali tako, da smo od
bruto plače odšteli prispevke delojemalca ter akontacijo dohodnine. Pri ostalih dveh
pogodbah smo neto plačo izračunali tako, da smo od neto plače odšteli samo akontacijo
dohodnine, saj delojemalec prispevke plačuje sam, najkasneje do 15. v mesecu. Ob
pogledu na tabelo ima tako najvišjo neto plačo manager, ki ni družbenik s sklenjeno
pogodbo o poslovodenju, vendar bi se ob upoštevanju vseh prispevkov, ki jih mora prav
tako poravnati, znižala do te mere, da bi ta pogodba imela najmanj ugoden rezultat
(6.744,59 -3.373,92 = 3.370,67 €). Glede na to, da morajo pri pogodbah o poslovodenju
delojemalci nekoliko kasneje poravnati prispevke, se jim neto plača zniža v takšnem
obsegu, da se za najbolj ugodno izkaže pogodba o zaposlitvi.
V Veliki Britaniji se pri obračunu davkov upošteva osnova, v katero je vključena boniteta
in znaša 10.800,00 €, medtem ko se pri obračunu prispevkov upošteva osnova, v katero
boniteta ni vključena in znaša 10.000,00 €. Delojemalcu do višine 672,00 £ mesečnega
zaslužka ni potrebno plačati prispevkov, za zaslužke, ki so nad tem zneskom in ne
presegajo 3.532,00 £, se prispevki obračunajo po 12 %, del zneska, ki presega 3.532,00
£, pa se obračuna po 2 %. Delodajalcu do višine 676 £ mesečnega zaslužka ni potrebno
plačati prispevkov, nad to mejo pa znašajo prispevki 13,8 % osnove. V primerjavi s
Slovenijo in pogodbo o zaposlitvi, ki je pri nas najugodnejša, ugotovimo, da ima tudi pri
višini prispevkov za delodajalce Velika Britanija nižje odstotke prispevkov (16,10 % –
13,8 % = 2,30 %) in s tem tudi nižjo obremenitev za podjetja. Dohodnino smo izračunali
tako, da smo bruto plačo zmanjšali za splošno olajšavo ter na podlagi dohodninske osnove
izračunali akontacijo dohodnine, ki je v primerjavi z vsemi tremi slovenskimi pogodbami
najnižja. Neto plačo smo izračunali tako, da smo od bruto plače odšteli prispevke
delojemalca ter akontacijo dohodnine in ugotovili, da je tudi ta znesek ugodnejši za
zaposlenega, kar pomeni, da je višji kot so izplačila v Sloveniji.
Če primerjamo neto plačilo managerja v Sloveniji in v Veliki Britaniji, kadar obračunamo
boniteto za uporabo službenega vozila v zasebne namene, ugotovimo, da je razlika kar
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velika, saj je plača managerja pri pogodbi o zaposlitvi v Veliki Britaniji za kar 45,07%
(1.969,90 €) večja od plače managerja v Sloveniji.
5.1.6 Primer 6 (izračun bonitete za uporabo službenega vozila)
Pri izračunu bonitete za uporabo službenega vozila smo za primer vzeli avtomobil: Audi
Q7 quattro 3.0 TDI, letnik 2015, katerega nabavna vrednost znaša 100.000 €. Moč
njegovega motorja je 200kW, delovna prostornina znaša 2967ccm, višina CO2 emisij pa
149g/km. Vrednost vozila po P11D formularju znaša 100.000 €, medtem ko managerjeva
plača sodi v najvišji davčni razred.
SLOVENIJA
Tabela 34: Primer 6 - izračun bonitete za uporabo službenega vozila
Prvi mesec
obračuna
bonitete/leto

Januar/1.leto

Osnova za
izračun (v
€)

100.000,00

z gorivom**
< 500km*
> 500km
(0,9375%
(1,875%
nabavne
nabavne
vrednosti) vrednosti)
937,50
1.875,00

brez goriva
< 500km
> 500km
(0,75%
(1,5%
nabavne
nabavne
vrednosti) vrednosti)
750,00
1.500,00

**če delodajalec zagotovi gorivo za privatno uporabo vozila se davčna osnova poveča za 25%;
*če delojemalec mesečno prevozi manj kot 500 km v privatne namene.
Vir: Lasten

VELIKA BRITANIJA
Vrednost avtomobila: 100.000 €
Emisije CO2 (gorivo: dizel, emisije: 149g/km): 27%
Izračun bonitete:
100.000 * 27% = 27.000,00 € letno (BIK znesek predstavlja znesek bonitete)
27.000,00 € / 12 = 2.250,00 € mesečno znaša višina bonitete, ki se posamezniku všteva v
davčno osnovo.
Pri izračunu bonitete (Tabela 34) smo upoštevali določene predpostavke z namenom, da
bi dosegli čim večjo primerljivost dobljenih rezultatov. Izračuni temeljijo na predpisanih
pravilih, ki veljajo za posamezno državo, rezultati pa prikazujejo, da je v Sloveniji
boniteta izbranega vozila nižja v vseh primerih, torej kadar zaposleni bodisi z
zagotovljenim gorivom s strani podjetja ali brez zagotovljenega goriva, mesečno prevozi
manj oz. več kot 500 kilometrov v zasebne namene. V obeh državah je boniteta za vozila
nižja za tista vozila, ki so cenejša. V Veliki Britaniji bonitete obračunavajo nekoliko
drugače, zato količina prevoženih kilometrov nima nikakršnega vpliva na višino davka,
niti ne poznajo zagotavljanja goriva s strani podjetja. Davek je odvisen od vrste goriva,
ter emisij CO2, ki jih vozilo spušča v okolje, zato je za zaposlenega priporočljivo, da ima
varčno vozilo, ki ima nizke CO2 emisije. Kljub temu, da so dobljeni rezultati definitivno
ugodnejši za izračun bonitete v Sloveniji, se manager v Veliki Britaniji lahko, ob
morebitni uporabi vozila na električni pogon, plačilu davka v tej državi tudi v celoti
izogne.
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5.2 Sklepne ugotovitve
Na podlagi simuliranih izračunov smo zaključili, da na obdavčitev plač vpliva veliko
dajatev, ki obremenjujejo tako delodajalce kot delojemalce. S primerjalno analizo smo
pri prvem primeru prišli do ugotovitve, da se managerju, ki je davčni nerezident
Slovenije, plača obračuna na zelo podoben način, kot je obračun plače slovenskega
managerja. Obdavčijo se mu samo dohodki, ki imajo vir v Sloveniji, pri tem pa se
upošteva konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki je sklenjena med
obravnavanima državama. Takšen manager plačuje socialne prispevke v Sloveniji, do
olajšav pa je upravičen le, če izpolnjuje pogoje iz 116. člena ZDoh-2. Obratno velja pri
davčnem nerezidentu Velike Britanije, kjer prihaja do razlike le pri upoštevanju davčnih
olajšav, saj je po britanski zakonodaji do uveljavitve britanskih olajšav upravičen vsak
nerezident, ki prihaja iz EU. Pri izračunu smo ob enakih predpostavkah prišli do
ugotovitve, da ima manager nerezident v Veliki Britaniji višjo neto plačo, kot pa manager
nerezident v Sloveniji. Na to vplivajo predvsem nižji socialni prispevki delojemalca in pa
veliko višja splošna olajšava, ki je prisotna v Veliki Britaniji. V drugem primeru smo
naredili obračun plače za napotenega delavca iz Slovenije v Veliko Britanijo in obratno.
Napoteni delavci plačujejo socialne prispevke matični državi. Slovenski delavec, ki je
napoten na delo v tujino, prejme detaširan dodatek, ki pa se ne všteva v davčno osnovo
za obračun prispevkov, temveč samo za obračun dohodnine. Britanski napoteni delavci
tega dodatka ne poznajo in jim osnovo za obračun dohodnine predstavlja bruto plača. Pri
izračunu smo ugotovili, da je obdavčitev in posledično višina plače veliko ugodnejša za
delavca, ki dela v Veliki Britaniji. V tretjem primeru smo pri obračunu plače upoštevali
uveljavitev olajšave za vzdrževanega otroka. Ugotovili smo, da je plača managerja v
Veliki Britaniji za kar 57,97 % višja od plače managerja v Sloveniji. V četrtem primeru
smo izračunali efektivno davčno stopnjo na delo v Sloveniji in Veliki Britaniji. S pomočjo
rezultatov sklepamo, da je plača managerja v Veliki Britaniji obremenjena s prispevki in
davki zelo nizko v primerjavi s Slovenijo. Efektivne davčne stopnje so v Sloveniji zelo
visoke, saj se gibljejo nad 50 % pri vseh treh oblikah pogodb, medtem ko je v Veliki
Britaniji ta stopnja veliko nižja in znaša 33,39 %. Razlika, do katere prihaja med
državama, se tako giba med 18,02% in 27,28 %. V petem primeru smo pri obračunu plače
upoštevali boniteto za uporabo službenega vozila v Sloveniji in Veliki Britaniji. V
primerjavi s Slovenijo in pogodbo o zaposlitvi, ki je pri nas najugodnejša, smo ugotovili,
da je razlika zelo velika, saj je plača managerja v Veliki Britaniji kar za 45,07 % višja od
plače managerja v Sloveniji.
V zadnjem primeru smo prikazali izračun bonitete za uporabo službenega vozila v
Sloveniji in Veliki Britaniji. V obeh državah je postopek drugačen, rezultati pa so
pokazali, da je v vseh primerih ugodnejši izračun bonitete v Sloveniji. Ima pa Velika
Britanija posebnost, da se lahko zaposleni plačilu davka v celoti izogne, v kolikor
uporablja vozilo na električni pogon.
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6 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE
Vsaka država ima svoje zakone ter predpise po katerih se ravna in ki so značilne samo za
njo. Enako velja tudi za davčne zakonodaje, ki v nekaterih državah davčnim zavezancem
nudijo veliko prednosti, v drugih spet manj. Namen magistrskega dela je bila izvedba
primerjalne analize obdavčitve managerskih plač v Sloveniji in Veliki Britaniji. V
Sloveniji področje obdavčitve plač v največji meri ureja ZDoh-2, medtem ko v Veliki
Britaniji ITEPA 2003. Po preučitvi obeh zakonodaj lahko zaključimo, da je britanska
zakonodaja preglednejša, zakoni so napisani veliko bolj konkretno in razumljivo, kljub
temu, da doživljajo vsakoletno spreminjanje in dopolnjevanje. Za obe državi velja, da se
davčni zavezanci delijo na rezidente in nerezidente. Rezident mora za ta status
izpolnjevati pogoje, ki so določeni z davčno zakonodajo v matični državi. Zavezan je k
plačilu dohodnine od vseh dohodkov, tako z virom v matični državi kot tudi izven nje
(načelo svetovnega dohodka). Nerezidenti so fizične osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za
rezidenta. Dohodnino od dohodka v tujini plačujejo sproti, kar za njih predstavlja
dokončen davek (načelo vira dohodka). Medtem, ko je davčno leto v Sloveniji enako
koledarskemu letu, traja davčno leto v Veliki Britaniji od 6. aprila tekočega leta do 5.
aprila naslednje leto. V obeh obravnavanih davčnih zakonodajah imajo natančno
določeno, kateri dohodki so obdavčeni in kateri so oproščeni plačila dohodnine. Za
razliko od Velike Britanije, kjer se managerja zaposli s pogodbo o izvajanju poslovodnih
storitev, se v slovenski praksi zaradi dveh načinov zaposlitve pojavljajo številne različne
možnosti obračunavanja plač. Posledice, ki jih prinaša več različnih načinov zaposlitve,
so največkrat zapletena in nepregledna pravila. Plače so v obeh državah obremenjene tako
z davki kot s prispevki za socialno varnost, saj se iz tega naslova v državah zagotavljajo
sredstva za financiranje javnih storitev in dobrin. Pri obračunu dohodnine obe državi
uporabljata progresivni davčni lestvici, ki pa se razlikujeta po stopnjah in višinah
zneskov, ki določajo posamezen davčni razred. Zadnji davčni razred ni v nobeni od obeh
držav navzgor omejen. Iz primerjave obeh lestvic lahko ugotovimo, da v Sloveniji velja
50 % davek za letne dohodke nad 70.907,20 €, medtem, ko v Veliki Britaniji v najvišji
razred sodijo posamezniki z letnimi dohodki nad 150.000,01 £ (211.446,31 €) in so
obdavčeni s 45 %. Tudi ostale davčne stopnje so v Sloveniji višje kot v Veliki Britaniji,
zato lahko zaključimo, da imajo ugodnejšo davčno lestvico v Veliki Britaniji. Obe
obravnavani državi omogočata davčnim zavezancem nižanje davčne osnove z
uveljavljanjem davčnih olajšav, vendar se to v največji meri pozna le posameznikom z
nizkimi dohodki. Slovenski davčni zavezanci lahko uveljavljajo večje število davčnih
olajšav (5) od britanskih davčnih zavezancev (3)10. Prednost slovenske davčne
zakonodaje je torej v številčnejših vrstah davčnih olajšav, kar je ugodno z vidika nižanja
davčnih obveznosti, negativna stran tega pa je, da je veliko število davčnih olajšav, ki
imajo nizke vrednosti. Zneski davčnih olajšav so torej nizki za razliko od zneskov davčnih
olajšav v Veliki Britaniji, glede na število pa so številčnejše. Splošna olajšava, do katere
je upravičen vsak rezident, znaša v Sloveniji od 3.302,70 € do 6.519,82 € letno, odvisno
od višine letnega dohodka. V kolikor znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja
nad 1.047,57 €, je davčni zavezanec upravičen do najnižjega zneska olajšave, ki znaša
275,22 € mesečno (3.302,70 € letno). V Veliki Britaniji na višino splošne olajšave ne
vpliva višina dohodka temveč leto rojstva. Vsi, ki so rojeni po 6. aprilu 1948 so upravičeni
Slovenske olajšave: splošna olajšava, osebna olajšava, posebna olajšava za vzdrževane družinske člane,
olajšave za rezidente držav članic EU oz. EGP, olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
Britanske olajšave: osebna olajšava, olajšava za slepe ljudi, olajšava za zakonske partnerje, kjer je vsaj eden
od partnerjev rojen pred 6. aprilom leta 1935.
10
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do letne splošne olajšave v višini 10.600 £ (14.942,20 €). Iz navedenega lahko
zaključimo, da je splošna olajšava v Veliki Britaniji veliko višja (14.942,20 – 3.302,70 =
11.639,5 €). Ob predpostavki, da manager prejema nad 2.000 € bruto mesečnega
dohodka, je razlika med slovensko in britansko olajšavo kar 11.639,50 € letno. Prispevke
za socialno varnost plačujejo tako delodajalci kot delojemalci. V Sloveniji znaša stopnja
prispevkov delojemalca 22,10 % in stopnja prispevkov delodajalca 16,10 %. Zavezanci
plačujejo prispevke za socialno varnost iz bruto plače. V Veliki Britaniji do višine 672 £
mesečnega zaslužka ni potrebno delojemalcu plačati prispevkov, za zaslužke, ki so nad
tem zneskom in ne presegajo 3.532 £ (4.978,86 €), pa se prispevki obračunajo po 12 %.
Za ostali dohodek, ki presega tudi to mejo, je stopnja prispevkov delojemalca 2 %.
Stopnja prispevkov delodajalca znaša v Veliki Britaniji 13,8 %. V primeru, da ima
zaposleni s strani delodajalca zagotovljeno plačevanje v pokojninski načrt, se odstotek
prispevkov za socialno varnost zniža za 1,4 %. Iz zapisanega lahko ugotovimo, da je
razlika med socialnimi prispevki med obravnavanima državama zelo velika, kar pomeni,
da je v Veliki Britaniji obračun plače zaradi tega dejstva veliko bolj ugoden. Managerji
so v obeh državah upravičeni do povračil stroškov v zvezi z delom. Predmet povračila so
v obeh primerih prehrana med delom, dnevnice, službeni stroški. Prav tako so delavci
upravičeni do bonitet, kot so uporaba službenega vozila, nastanitev, regres za letni dopust.
Mednarodna pogodba o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Veliko
Britanijo ureja obdavčenje na način, da v kolikor britanski manager prejema dohodek v
Sloveniji, se plačani davek v Sloveniji poračuna tako, da zavezanec v Veliki Britaniji
doplača le možno razliko med slovensko in britansko dohodnino. Velja tudi obratno,
kadar gre za slovenskega managerja, ki prejema dohodek v Veliki Britaniji. Za razliko od
ZDoh-2, ki dopušča uveljavitev davčnih olajšav za nerezidente, ki dosegajo 90 %
obdavčljivih dohodkov v Sloveniji, lahko v Veliki Britaniji uveljavljajo njihove davčne
olajšave vsi nerezidenti iz območja EU. Pri obračunu socialnih prispevkov velja, da jih
posameznik plačuje v državi, katere je rezident. Pri napotitvi delavcev smo obravnavali
obdavčitev plače, kadar se delavca napoti iz Slovenije v Veliko Britanijo in obratno.
Svetovni dohodek davčnega rezidenta lahko obdavči samo država njegovega
rezidentstva, katera druga država pa mu lahko obdavči dohodek iz delovnega razmerja,
ki ima vir v tujini. V Sloveniji se dohodnina obračuna tako od bruto dohodka kot od
detaširanega dodatka delavca. Od detaširanega dodatka ni potrebno plačevati le
prispevkov za socialno varnost. Zaposlenim se v davčno osnovo dohodka iz delovnega
razmerja ne vštevajo povračila stroškov v zvezi z delom, vendar le pod pogoji in do višin,
ki jih določi vlada. V Veliki Britaniji za napotene delavce ne veljajo posebna pravila,
dohodnina in socialni prispevki se obračunavajo in plačujejo kot pri dohodkih iz
delovnega razmerja za rezidente v matični državi. V nadaljevanju smo potrdili oz. zavrgli
hipoteze, ki smo si jih zastavili na začetku magistrskega dela in jih nato tudi preučili. Prvo
trditev potrjujemo, saj je ob predpostavki enake kosmate plače in ob koriščenju različnih
olajšav, čista plača v Sloveniji nižja kot v Veliki Britaniji. Skozi začetna poglavja, ki
obravnavajo zakonodajo in kasnejša, ki povzemajo izračune, smo ugotovili, da so v Veliki
Britaniji nižje tako davčne stopnje kot stopnje prispevkov za socialno varnost, ki se
obračunavajo od plač in da je ta razlika s Slovenijo pri upoštevanju olajšave za
vzdrževanega otroka med pogodbama o zaposlitvi kar 57,97 % v korist Velike Britanije.
Predvsem velik razkorak med Slovenijo in Veliko Britanijo je v višini socialnih
prispevkov, ki bremenijo plače. Z izračunom efektivnih davčnih stopenj smo ugotovili,
da so v Sloveniji (v odvisnosti od izbrane pogodbe) te stopnje od 18,02% do 27,28 %
višje kot v Veliki Britaniji. S tem rezultatom smo tudi drugo hipotezo potrdili. Pri tretji
hipotezi smo s pomočjo simuliranih izračunov obdavčitve managerskih plač z
upoštevanjem bonitet v Sloveniji in Veliki Britaniji ugotovili, da je boniteta za uporabo
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vozila v zasebne namene v Veliki Britaniji višja kot v Sloveniji. Plača managerja pri
pogodbah o zaposlitvi v Veliki Britaniji je višja za 45,07 % od plače managerja v
Sloveniji. S takšnim podatkom smo tako tudi tretjo hipotezo potrdili. Iz navedenega lahko
zaključimo, da se dohodninski sistem tako v Sloveniji kot v Veliki Britaniji ne razlikuje
prav veliko. Do razlik prihaja, saj so v Sloveniji managerske plače višje obdavčene, prav
tako imamo tudi neprimerno višje stopnje prispevkov za socialno varnost od Velike
Britanije. Z vidika delodajalca je zaradi visokih stopenj prispevkov delavec v Sloveniji
dražji. Z vidika zaposlenega pa visoki davki in socialni prispevki pomenijo manj
razpoložljivega dohodka. Slovenija je zaradi takšnega obdavčevanja plač manj zanimiva
za tuj kapital, zato se je tujci izogibajo, domači kapital pa se seli v države, kjer so plače
manj obremenjene z davki. Za Slovenijo je tako priporočljivo, da s prihodnjimi
spremembami zakonodaje postane davčno ugodnejša tako za delodajalce kot delojemalce,
saj bo na ta način povečala svoje prihodke ter s tem zagnala gospodarstvo, ki je že dalj
časa v krizi.
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PRILOGA 1: MANAGER NEREZIDENT V SLO
v (€)
Bruto plačilo
+ Boniteta avto
+ Boniteta stanovanje
= Bruto dohodek

20.000,00
1.000,00
500,00
21.500,00

Prispevki v breme delojemalca (22,1%)

4.751,5011

Obračun akontacije dohodnine
Bruto dohodek
- Prispevki v breme delojemalca
- Splošna olajšava
= Osnova za akontacijo dohodnine
Razred dohodninske lestvice (na mesečni ravni): 4.

21.500,00
4.751,50
275,22
16.473,28
5.908,93

Nad

Dohodnina oziroma davčna stopnja (na mesečni ravni):
16%
+ 27%
+ 41%
+ 50%
= Akontacija dohodnine

106,95
246,13
1.774,85
5.282,17
7.410,10

Neto dohodek (bruto plačilo – prispevki delojemalca 22,1% – 7.838,40
akontacija dohodnine)
3.461,5012

Prispevki v breme delodajalca (16,1%)

Celotni strošek delodajalca (bruto plačilo + prispevki delodajalca 23.461,50
16,1%)
PRILOGA 2: MANAGER NEREZIDENT V VB
v (£)
Bruto plačilo
+ Boniteta avto
+ Boniteta stanovanje
= Bruto dohodek

14.188,00
709,40
354,70
15.252,10

Mesečni UEL (do tega zneska delojemalec prispevke plačuje po 12%,
ostanek nad tem zneskom pa 2%)

11
12

21.500,00 EUR x prispevna stopnja v breme delojemalca 22,10 %.
21.500,00 EUR x prispevna stopnja v breme delodajalca 16,10 %.

2

3.532,00
672,00

Meja mesečnega zaslužka do katerega delojemalcu ni potrebno
plačati prispevkov
(3.532,00-672,00) * 12%
343,20
+ (14.188,00-3.532,00) * 2%
213,12
Prispevki v breme delojemalca
556,32
Obračun akontacije dohodnine
Bruto dohodek
- Splošna olajšava
= Osnova za akontacijo dohodnine
Razred dohodninske lestvice (na mesečni ravni): 4.
Dohodnina oziroma davčna stopnja (na mesečni ravni):
2.648,75 * 20%
+ (12.500,00 – 2.648,75) * 40%
+(14.368,77-12.500,00) * 45%
= Akontacija dohodnine

15.252,10
883,33
14.368,77

20%
40%
45%

529,75
3.940,50
840,95
5.311,20

Neto dohodek (bruto plačilo – prispevki delojemalca – akontacija 8.320,48
dohodnine)
Bruto dohodek
15.252,10
– Meja mesečnega zaslužka do katerega delodajalcu ni potrebno 676,00
plačati prispevkov
= Osnova za obračun prispevkov
14.576,10
14.576,10 x 13,8%
2.011,50
Prispevki v breme delodajalca (13,8%)
2.011,50
Celotni strošek delodajalca (bruto plačilo + prispevki delodajalca 16.199,50
13,8%)
Dnevna tečajnica – referenčni tečaji ECB
Tečajna lista z dne 4.11.2015 1€ = 0,70940£
Manager nerezident v VB (v £)
14.188,00
709,40
354,70
15.252,10
556,32

Bruto plača
Boniteta avto
Boniteta stanovanje
Bruto dohodek
Prispevki za socialno varnost
(manager)
3. Olajšave
3a Splošna olajšava
3b Dohodninska osnova
4. Akontacija dohodnine
5. Neto plača
6. Prispevki za socialno varnost
(delodajalec)
1.
1a
1b
1c
2.

883,33
14.641,67
5.434,00
8.197,68
2.011,50

3

7.

Celotni strošek delodajalca

16.199,50

Vir: Lasten
PRILOGA 3: OBRAČUN PLAČE ZA NAPOTENEGA DELAVCA V VB
v (€)
Bruto plačilo
+ Bonitete
+ Detaširan dohodek
= Bruto dohodek

20.000,00
1.500,00
4.500,00
26.000,00

Prispevki v breme delojemalca (22,1%)

4.751,5013

Obračun akontacije dohodnine
Bruto dohodek
- Prispevki v breme delojemalca
- Splošna olajšava
= Osnova za akontacijo dohodnine
Razred dohodninske lestvice (na mesečni ravni): 4.

26.000,00
4.751,50
275,22
20.973,28
5.908,93

Nad

Dohodnina oziroma davčna stopnja (na mesečni ravni):
16%
+ 27%
+ 41%
+ 50%
= Akontacija dohodnine

106,95
246,13
1.774,85
7.532,17
9.660,10

Neto dohodek (bruto plačilo + detaširan dodatek – prispevki 10.088,40
delojemalca 22,1% – akontacija dohodnine)
3.461,5014

Prispevki v breme delodajalca (16,1%)

Celotni strošek delodajalca (bruto plačilo + detaširan dodatek + 27.961,50
prispevki delodajalca 16,1%)
PRILOGA 4: OBRAČUN PLAČE ZA NAPOTENEGA DELAVCA V SLO
v (£)
Bruto plačilo
+ Bonitete
+ Detaširan dohodek
= Bruto dohodek

13
14

14.188,00
1.064,10
3.192,30
18.444,40

21.500,00 EUR x prispevna stopnja v breme delojemalca 22,10 %.
21.500,00 EUR x prispevna stopnja v breme delodajalca 16,10 %.

4

Mesečni UEL (do tega zneska delojemalec prispevke plačuje po 12%,
ostanek nad tem zneskom pa 2%)
Meja mesečnega zaslužka do katerega delojemalcu ni potrebno
plačati prispevkov
(3.532,00-672,00) x 12%
+ (14.188,00-3.532,00) x 2%
Prispevki v breme delojemalca
Obračun akontacije dohodnine
Bruto dohodek
- Splošna olajšava
= Osnova za akontacijo dohodnine
Razred dohodninske lestvice (na mesečni ravni): 4.
Dohodnina oziroma davčna stopnja (na mesečni ravni):
2.648,75 x 20%
+ (12.500,00 – 2.648,75) x 40%
+(17.561,07-12.500,00) x 45%
= Akontacija dohodnine

3.532,00
672,00
343,20
213,12
556,32

18.444,40
883,33
17.561,07

20%
40%
45%

529,75
3.940,50
2.278,83
6.749,08

Neto dohodek (bruto plačilo + detaširan dodatek – prispevki 10.074,90
delojemalca – akontacija dohodnine)
Bruto dohodek
14.188,00
– Meja mesečnega zaslužka do katerega delodajalcu ni potrebno 676,00
plačati prispevkov
= Osnova za obračun prispevkov
13.512,00
13.512,00 x 13,8%
1.864,66
Prispevki v breme delodajalca (13,8%)
1.864,66
Celotni strošek delodajalca (bruto plačilo + detaširan dodatek + 19.244,96
prispevki delodajalca)
Dnevna tečajnica – referenčni tečaji ECB
Tečajna lista z dne 4.11.2015 1€ = 0,70940£
1.
1a
1b
1c
1d
2.
3.
3a

Bruto plača, ki bi jo za enako delo
prejel v Sloveniji
Boniteta stanovanje, avto
Detaširan dodatek
Osnova za obračun davkov
Osnova za obračun prispevkov
Prispevki za socialno varnost
(manager)
Olajšave
Splošna olajšava

Napotitev VB delavca v SLO (v £)
14.188,00
1.064,10
3.192,30
18.444,40
14.188,00
556,32

883,33
5

3b
4.
5.
6.
7.

Dohodninska osnova
Akontacija dohodnine
Neto plača
Prispevki za socialno varnost
(delodajalec)
Celotni strošek delodajalca – brez
povračil

17.561,07
6.749,08
10.074,90
1.864,66
19.244,96

Vir: Lasten
PRILOGA 5: POGODBA O POSLOVODENJU (POSLOVODJA JE HKRATI
DRUŽBENIK) – prispevke plačuje poslovodja sam iz svojih bruto prejemkov
- izbrana zavarovalna osnova 1.000,00 EUR (Obračunani prispevki se v podjetju ne
evidentirajo, saj gre za privatne stroške poslovodje kot lastnika podjetja.)
v (€)
Bruto plačilo
= Bruto dohodek

10.000,00
10.000,00

Osnova za obračun prispevkov
Prispevki za PIZ (24,35%)
+ Prispevki za ZZ (13,45%)
+ Ostali prispevki (0,40%)
= Prispevki v breme delojemalca

5.390,88
1.312,68
725,07
21,56
2.059,3115

Obračun akontacije dohodnine
Bruto dohodek
- Prispevki v breme delojemalca 22,10%
- Splošna olajšava
- Olajšava za 1.vzdrževanega otroka
= Osnova za akontacijo dohodnine
Razred dohodninske lestvice (na mesečni ravni): 4.

10.000,00
1.191,38
275,22
203,08
8.330,32
5.908,93

Nad

Dohodnina oziroma davčna stopnja (na mesečni ravni):
16%
+ 27%
+ 41%
+ 50%
= Akontacija dohodnine

106,95
246,13
1.774,85
1.210,70
3.338,63

Neto dohodek (bruto dohodek – akontacija dohodnine)
Prispevki delojemalca se plačajo do 15. v mesecu

6.661,37

Celotni strošek delodajalca (bruto dohodek)

10.000,00

15

5.390,88 EUR x prispevna stopnja v breme delojemalca 38,20 %.
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PRILOGA 6: POGODBA O POSLOVODENJU (POSLOVODJA
DRUŽBENIK) – prispevke plačuje poslovodja sam iz svojih bruto prejemkov
v (€)
Bruto plačilo
= Bruto dohodek

10.000,00
10.000,00

Prispevki delojemalca (21,86%)
+ Prispevki delodajalca, ki jih plačuje delojemalec (9,38%)
= Prispevki v breme delojemalca

2.186,00
938,00
3.124,0016

Obračun akontacije dohodnine
Bruto dohodek
- Prispevki v breme delojemalca 21,86%
- Splošna olajšava
- Olajšava za 1.vzdrževanega otroka
= Osnova za akontacijo dohodnine
Razred dohodninske lestvice (na mesečni ravni): 4.

10.000,00
2.186,00
275,22
203,08
7.335,70
5.908,93

Nad

Dohodnina oziroma davčna stopnja (na mesečni ravni):
16%
+ 27%
+ 41%
+ 50%
= Akontacija dohodnine

106,95
246,13
1.774,85
713,39
2.841,32

Neto dohodek (bruto dohodek – akontacija dohodnine)
Prispevki delojemalca se plačajo do 15. v mesecu

7.158,68

Celotni strošek delodajalca (bruto dohodek)

10.000,00

PRILOGA 7: POGODBA O ZAPOSLITVI
v (€)
Bruto plačilo
= Bruto dohodek

10.000,00
10.000,00

Prispevki v breme delojemalca (22,1%)

2.210,0017

Obračun akontacije dohodnine
Bruto dohodek
- Prispevki v breme delojemalca

10.000,00
2.210,00

16
17

10.000,00 EUR x prispevna stopnja v breme delojemalca 31,24 %.
10.000,00 EUR x prispevna stopnja v breme delojemalca 22,10 %.

7

NI

- Splošna olajšava
- Olajšava za 1.vzdrževanega otroka
= Osnova za akontacijo dohodnine
Razred dohodninske lestvice (na mesečni ravni): 4.

Nad

275,22
203,08
7.311,70
5.908,93

Dohodnina oziroma davčna stopnja (na mesečni ravni):
16%
+ 27%
+ 41%
+ 50%
= Akontacija dohodnine

106,95
246,13
1.774,85
1.402,77
3.530,70

Neto dohodek (bruto dohodek – prispevki delojemalca 22,1% – 4.259,30
akontacija dohodnine)
1.610,0018

Prispevki v breme delodajalca (16,1%)

Celotni strošek delodajalca (bruto dohodek + prispevki delodajalca 11.610,00
16,1%)
PRILOGA 8: POGODBA O ZAPOSLITVI
Dnevna tečajnica – referenčni tečaji ECB
Tečajna lista z dne 4.11.2015 1€ = 0,70940£
v (£)
Bruto plačilo
= Bruto dohodek

7.094,00
7.094,00

Mesečni UEL (do tega zneska delojemalec prispevke plačuje po 12%,
ostanek nad tem zneskom pa 2%)
Meja mesečnega zaslužka do katerega delojemalcu ni potrebno
plačati prispevkov
(3.532,00-672,00) x 12%
+ (7.094,00-3.532,00) x 2%
Prispevki v breme delojemalca
Obračun akontacije dohodnine
Bruto dohodek
- Splošna olajšava
- Bon za varstvo otroka
= Osnova za akontacijo dohodnine
Razred dohodninske lestvice (na mesečni ravni): 3.

18

10.000,00 EUR x prispevna stopnja v breme delodajalca 16,10 %.

8

Nad
Do

3.532,00
672,00
343,20
71,24
414,44

7.094,00
883,33
120,00
6.090,67
2.648,75
12.500,00

Dohodnina oziroma davčna stopnja (na mesečni ravni):
2.648,75 x 20 %
+ (6.090,67 -2.648,75) x 40 %
Akontacija dohodnine

20 %
40 %

529,75
1.376,77
1.906,52

Neto dohodek (bruto dohodek – prispevki delojemalca – akontacija 4.773,04
dohodnine)
Bruto dohodek
7.094,00
– Meja mesečnega zaslužka do katerega delodajalcu ni potrebno 676,00
plačati prispevkov
= Osnova za obračun prispevkov
6.418,00
6.418,00 x 13,8%
885,68
Prispevki v breme delodajalca (13,8%)
885,68
Celotni strošek delodajalca (bruto dohodek + prispevki delodajalca 7.979,68
13,8%)
PRILOGA 9: POGODBA O POSLOVODENJU (POSLOVODJA JE HKRATI
DRUŽBENIK)
Zavarovalna osnova = ((2.059,31*12) + 66000) / 12 = 5.390,88
Obračunani prispevki se v podjetju ne evidentirajo, saj gre za privatne stroške poslovodje
kot lastnika podjetja.
v (€)
Bruto plačilo
= Bruto dohodek

10.000,00
10.000,00

Osnova za obračun prispevkov
Prispevki za PIZ (24,35%)
+ Prispevki za ZZ (13,45%)
+ Ostali prispevki (0,40%)
= Prispevki v breme delojemalca

5.390,88
1.312,68
725,07
21,56
2.059,3119

Obračun akontacije dohodnine
Bruto dohodek
- Prispevki v breme delojemalca 22,10%
- Splošna olajšava
= Osnova za akontacijo dohodnine
Razred dohodninske lestvice (na mesečni ravni): 4.

Nad

10.000,00
1.191,38
275,22
8.533,40
5.908,93

16%
+27%

106,95
246,13

Dohodnina oziroma davčna stopnja (na mesečni ravni):

19

5.390,88 EUR x prispevna stopnja v breme delojemalca 38,20 %.

9

+ 41%
+ 50 %

1.774,85
1.312,23
3.440,16

= Akontacija dohodnine
Neto dohodek (bruto dohodek – akontacija dohodnine)
Prispevki delojemalca se plačajo do 15. v mesecu

6.559,84

Celotni strošek delodajalca (bruto dohodek)

10.000,00

Obdavčitev delojemalca (delež prispevkov in davkov v bruto plači):
2.059,31 + 3.440,16
= 0,54995
10.000,00
PRILOGA 10:
DRUŽBENIK)

POGODBA

(1)
O

POSLOVODENJU

(POSLOVODJA

v (€)
Bruto plačilo
= Bruto dohodek

10.000,00
10.000,00

Prispevki delojemalca (21,86%)
+ Prispevki delodajalca, ki jih plačuje delojemalec (9,38%)
= Prispevki v breme delojemalca

2.186,00
938,00
3.124,0020

Obračun akontacije dohodnine
Bruto dohodek
- Prispevki v breme delojemalca 21,86%
- Splošna olajšava
= Osnova za akontacijo dohodnine
Razred dohodninske lestvice (na mesečni ravni): 4.

10.000,00
2.186,00
275,22
7.538,78
5.908,93

Nad

Dohodnina oziroma davčna stopnja (na mesečni ravni):
16%
+ 27%
+ 41%
+ 50 %
=Akontacija dohodnine

106,95
246,13
1.774,85
814,92
2.942,85

Neto dohodek (bruto dohodek – akontacija dohodnine)
Prispevki delojemalca se plačajo do 15. v mesecu

7.057,15

Celotni strošek delodajalca (bruto dohodek)

10.000,00

Obdavčitev delojemalca (delež prispevkov in davkov v bruto plači):
20

10.000,00 EUR x prispevna stopnja v breme delojemalca 31,24 %.

10

NI

3.124,00 + 2.942,85
= 0,60668
10.000,00

(2)

PRILOGA 11: POGODBA O ZAPOSLITVI
v (€)
Bruto plačilo
= Bruto dohodek

10.000,00
10.000,00

Prispevki v breme delojemalca (22,1%)

2.210,0021

Obračun akontacije dohodnine
Bruto dohodek
- Prispevki v breme delojemalca
- Splošna olajšava
= Osnova za akontacijo dohodnine
Razred dohodninske lestvice (na mesečni ravni): 4.

10.000,00
2.210,00
275,22
7.514,78
5.908,93

Nad

Dohodnina oziroma davčna stopnja (na mesečni ravni):
16%
+ 27%
+ 41%
+ 50%
= Akontacija dohodnine

106,95
246,13
1.774,85
802,92
2.930,85

Neto dohodek (bruto dohodek – prispevki delojemalca 22,1% – 4.859,15
akontacija dohodnine)
1.610,0022

Prispevki v breme delodajalca (16,1%)

Celotni strošek delodajalca (bruto dohodek + prispevki delodajalca 11.610,00
16,1%)
3.820,00 + 2.930,85
= 0,58147
11.610,00

(3)

Efektivna davčna stopnja na bruto plačo 10.000,00 evrov znaša 58,15%. Pokaže nam
precejšnjo obremenitev plač s prispevki in davki.
Obdavčitev delojemalca (delež prispevkov in davkov v bruto plači):

21
22

10.000,00 EUR x prispevna stopnja v breme delojemalca 22,10 %.
10.000,00 EUR x prispevna stopnja v breme delodajalca 16,10 %.
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2.210,00 + 2.930,85
= 0,51408
10.000,00

(4)

Razmerje nam pokaže, koliko je delojemalčeva bruto plača obremenjena s prispevki in
davki.
PRILOGA 12: POGODBA O ZAPOSLITVI
Dnevna tečajnica – referenčni tečaji ECB
Tečajna lista z dne 4.11.2015 1€ = 0,70940£
v (£)
Bruto plačilo
= Bruto dohodek

7.094,00
7.094,00

Mesečni UEL (do tega zneska delojemalec prispevke plačuje po 12%,
ostanek nad tem zneskom pa 2%)
Meja mesečnega zaslužka do katerega delojemalcu ni potrebno
plačati prispevkov
(3.532,00-672,00) x 12%
+ (7.094,00-3.532,00) x 2%
= Prispevki v breme delojemalca
Obračun akontacije dohodnine
Bruto dohodek
- Splošna olajšava
= Osnova za akontacijo dohodnine
Razred dohodninske lestvice (na mesečni ravni): 3.
Dohodnina oziroma davčna stopnja (na mesečni ravni):
2.648,75 x 20%
+ (6.210,67 – 2.648,75) x 40%
= Akontacija dohodnine

Nad
Do
20%
40%

3.532,00
672,00
343,20
71,24
414,44

7.094,00
883,33
6.210,67
2.648,75
12.500,00
529,75
1.424,77
1.954,52

Neto dohodek (bruto dohodek – prispevki delojemalca – akontacija 4.725,04
dohodnine)
Bruto dohodek
7.094,00
– Meja mesečnega zaslužka do katerega delodajalcu ni potrebno 676,00
plačati prispevkov
= Osnova za obračun prispevkov
6.418,00
6.418,00 x 13,8%
885,68
Prispevki v breme delodajalca (13,8%)
885,68

12

Celotni strošek delodajalca (bruto dohodek + prispevki delodajalca 7.979,68
13,8%)
(414,44+885,68)+1.954,52
7.979,68

(5)

= 0,40787

Efektivna davčna stopnja na bruto plačo 10.000,00 evrov znaša 40,79%. Pokaže nam
obremenitev plač s prispevki in davki.
Obdavčitev delojemalca (delež prispevkov in davkov v bruto plači):
414,44 + 1.954,52
= 0,33394
7.094,00

(6)

Razmerje nam pokaže, koliko je delojemalčeva bruto plača obremenjena s prispevki in
davki.
PRILOGA 13: POGODBA O POSLOVODENJU (POSLOVODJA JE HKRATI
DRUŽBENIK)
Obračunani prispevki se v podjetju ne evidentirajo, saj gre za privatne stroške poslovodje
kot lastnika podjetja.
v (€)
Bruto plačilo
+ Bonitete
= Bruto dohodek

10.000,00
800,00
10.800,00

Osnova za obračun prispevkov
Prispevki za PIZ (24,35%)
+ Prispevki za ZZ (13,45%)
+ Ostali prispevki (0,40%)
= Prispevki v breme delojemalca

5.390,88
1.312,68
725,07
21,56
2.059,3123

Obračun akontacije dohodnine
Bruto dohodek
- Prispevki v breme delojemalca 22,10%
- Splošna olajšava
= Osnova za akontacijo dohodnine
Razred dohodninske lestvice (na mesečni ravni): 4.
Dohodnina oziroma davčna stopnja (na mesečni ravni):

Nad

10.800,00
1.191,38
275,22
9.333,40
5.908,93

16%
+27%
+ 41%
+ 50%

106,95
246,13
1.774,85
1.712,23

23

5.390,88 EUR x prispevna stopnja v breme delojemalca 38,20 %.

13

= Akontacija dohodnine

3.840,16

Neto dohodek (bruto plačilo – akontacija dohodnine)
Prispevki delojemalca se plačajo do 15. v mesecu

6.159,84

Celotni strošek delodajalca (bruto plačilo)

10.000,00

PRILOGA 14:
DRUŽBENIK)

POGODBA

O

POSLOVODENJU

(POSLOVODJA

v (€)
Bruto plačilo
+ Bonitete
= Bruto dohodek

10.000,00
800,00
10.800,00

Prispevki delojemalca (21,86%)
+ Prispevki delodajalca, ki jih plačuje delojemalec (9,38%)
= Prispevki v breme delojemalca

2.360,88
1.013,04
3.373,9224

Obračun akontacije dohodnine
Bruto dohodek
- Prispevki v breme delojemalca 21,86%
- Splošna olajšava
= Osnova za akontacijo dohodnine
Razred dohodninske lestvice (na mesečni ravni): 4.
Dohodnina oziroma davčna stopnja (na mesečni ravni):

10.800,00
2.360,88
275,22
8.163,90
5.908,93

Nad
16%
+ 27%
+ 41%
+ 50%

=Akontacija dohodnine

106,95
246,13
1.774,85
1.127,48
3.255,41

Neto dohodek (bruto plačilo – akontacija dohodnine)
Prispevki delojemalca se plačajo do 15. v mesecu

6.744,59

Celotni strošek delodajalca (bruto plačilo)

10.000,00

PRILOGA 15: POGODBA O ZAPOSLITVI
v (€)
Bruto plačilo
+ Bonitete
= Bruto dohodek

24

10.000,00
800,00
10.800,00

10.800,00 EUR x prispevna stopnja v breme delojemalca 31,24 %.
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NI

Prispevki v breme delojemalca (22,1%)

2.386,8025

Obračun akontacije dohodnine
Bruto dohodek
- Prispevki v breme delojemalca
- Splošna olajšava
= Osnova za akontacijo dohodnine
Razred dohodninske lestvice (na mesečni ravni): 4.

10.800,00
2.386,80
275,22
8.137,98
5.908,93

Nad

Dohodnina oziroma davčna stopnja (na mesečni ravni):
16%
+ 27%
+ 41%
+ 50%
= Akontacija dohodnine

106,95
246,13
1.774,85
1.114,52
3.242,45

Neto dohodek (bruto plačilo – prispevki delojemalca 22,1% – 4.370,75
akontacija dohodnine)
1.738,8026

Prispevki v breme delodajalca (16,1%)

Celotni strošek delodajalca (bruto plačilo + prispevki delodajalca 11.738,80
16,1%)
PRILOGA 16: POGODBA O ZAPOSLITVI
Dnevna tečajnica – referenčni tečaji ECB
Tečajna lista z dne 4.11.2015 1€ = 0,70940£
v (£)
Bruto plačilo
+ Bonitete
+ Povračila stroškov, ki se vštevajo v davčno osnovo
= Bruto dohodek
Mesečni UEL (do tega zneska delojemalec prispevke plačuje po 12%,
ostanek nad tem zneskom pa 2%)
Meja mesečnega zaslužka do katerega delojemalcu ni potrebno
plačati prispevkov
(3.532,00-672,00) x 12%
+ (7.094,00-3.532,00) x 2%
= Prispevki v breme delojemalca

25
26

10.800,00 EUR x prispevna stopnja v breme delojemalca 22,10 %.
10.800,00 EUR x prispevna stopnja v breme delodajalca 16,10 %.
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7.094,00
567,52
0,00
7.661,52
3.532,00
672,00
343,20
71,24
414,44

Obračun akontacije dohodnine
Bruto dohodek
- Splošna olajšava
= Osnova za akontacijo dohodnine
Razred dohodninske lestvice (na mesečni ravni): 3.
Dohodnina oziroma davčna stopnja (na mesečni ravni):
2.648,75 x 20%
+ (6.778,19 – 2.648,75) x 40%
= Akontacija dohodnine

Nad
Do
20%
40%

7.661,52
883,33
6.778,19
2.648,75
12.500,00
529,75
1.651,78
2.181,53

Neto dohodek (bruto plačilo – prispevki delojemalca – akontacija 4.498,03
dohodnine)
Bruto dohodek
7.661,52
– Meja mesečnega zaslužka do katerega delodajalcu ni potrebno 676,00
plačati prispevkov
= Osnova za obračun prispevkov
6.985,52
6.985,52 x 13,8%
964,00
Prispevki v breme delodajalca (13,8%)
964,00
Celotni strošek delodajalca (bruto plačilo + prispevki delodajalca 8.058,00
13,8%)
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