
Izjava NF-SubMP za povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne 
subvencije (gospodarstvo) 

 
 
Na podlagi dokumenta »Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem 
področju« ter objave na eDavkih dne 15.3.2021 z naslovom »Omogočena oddaja izjave NF-SubMP 
za povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije«, smo v programu Plače pripravili 
Izpis in CSV datoteko.  
 
Potrebujete verzijo Plač z oznako 8.91.2.12 datuma 18.3.2021 ali novejšo. 
 
Izpis se nahaja v meniju 1.5.8 Izpis NF-SubMP za povračilo dela MP. Program bo nastavil formulo za 
ure in bruto rednega dela. Glede na specifičnost posamezne baze oziroma delodajalca se lahko zgodi, 
da bo kje potrebna tudi korekcija formul. 
 
Izpis oziroma CSV datoteko je potrebno kreirati za posamezni mesec. V primeru shranjenih plač v polje 
»Za datum shranitve (F1)« vpišete datum ažuriranja shranjenih plač. 
 
Narejeno CSV datoteko lahko tudi ročno dopolnite v primeru specifike, ki je program ne bi uspel sestaviti. 
 
Datoteko je nato potrebno oddati v sistem eDavkov. Izjavo se sicer lahko izpolni tudi ročno. Po vstopu 
na eDavke izberete »Dokumenti«, nato poiščete »Izjava za povračilo dela minimalne plače v obliki 
mesečne subvencije«, izberete mesec uveljavljanja in potrdite z gumbom »Naprej«. Odpre se izjava 
za izbran mesec. Uvoz CSV datoteke naredite preko gumba »Izbira datoteke«, poiščete predhodno 
kreirano datoteko (program vam je ob kreiranju javil kam je zapisal datoteko), jo »poklikate« in nato 
dokončno uvozite s pomočjo gumba »Uvozi CSV«. Po uvozu podatke še vedno lahko spreminjate. V 
glavi dokumenta morate vpisati še »Telefonska številka«, v nogi dokumenta pa izbrati »lasten 
transakcijski račun«, kamor bo FURS nakazal subvencijo. 
 
 
Tukaj si lahko ogledate kratek opis vsebine izpisa oziroma CSV datoteke. Celotna navodila najdete v 
ločeni prilogi. 
 

 
 
 
 



Omogočena oddaja izjave NF-SubMP za povračilo dela minimalne plače v 
obliki mesečne subvencije  .. 
 

Obveščamo vas, da je omogočena oddaja izjave NF-SubMP za povračilo dela 
minimalne plače v obliki mesečne subvencije. 

Delodajalci so za vsakega delavca, katerega plača za polni delovni čas, brez 
dodatkov, določenih z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, dela 
plače za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, dogovorjeno s 
kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne presega zneska, določenega v 
skladu z Zakonom o minimalni plači (ZMinP), upravičeni do povračila dela minimalne 
plače v obliki mesečne subvencije. 
 
Podrobna pojasnila so objavljena na spletni strani Finančne uprave. 

 
 

Šenčur, 18.3.2021                                                      VASCO d.o.o.  
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