
Sprememba Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev (REK-O), velja 

za izplačila od 1. aprila 2023 dalje 

V Uradnem listu RS, št. 166, z dne 30. 12. 2022 je bil objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o 
vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev. V Pravilniku je na novo določena vsebina in oblika 

REK-O obrazca tako, da sta dodani polji: 

• A054a Oznaka dohodka (polja B), ki se všteva v davčno osnovo 

• A054z Znesek dohodka, ki se všteva v davčno osnovo 

Tako dopolnjen REK-O obrazec se uporablja za dohodke, izplačane od 1. aprila 2023 dalje. 

Delodajalec, ki je plačnik davka, bo v primeru izplačil povračil stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja v višini, ki presega znesek, ki je z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in 

drugih dohodkov iz delovnega razmerja določen kot znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo izpolnil 
tudi polja A054a in A054z, pri čemer bo možno na istem REK obrazcu poročati o več izplačilih 

istočasno (omogočeno dodajanje vrstic v polju A054a in A054z). Na spletnih straneh FURS je 

objavljeno Navodila za predložitev REK. 

Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, ki se do zneska določenega v Uredbi ne 
vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, se vpišejo v ustrezna polja B, pri čemer se 

v primeru izplačila nad neobdavčenim zneskom, razlika, ki se všteva v davčno osnovo dohodka iz 
delovnega razmerja vpiše v polje A052 z uporabo vrste dohodka 1104 - Povračila stroškov in drugi 

dohodki iz delovnega razmerja. 

Primer: delodajalec izplača naslednja povračila stroškov: 

• povračilo stroškov prehrane v znesku 209,20 eur, od tega se 159,20 eur ne všteva v davčno 

osnovo dohodka iz delovnega razmerja, 

• povračilo stroškov prevoza v znesku 200,00 eur, od tega se 140,00 eur ne všteva v davčno 

osnovo dohodka iz delovnega razmerja 

• povračilo stroškov prehrane na službeni poti v znesku 13,88 eur (se ne všteva v davčno 

osnovo). 

Poročanje na individualnem delu REK-O obrazca: 

BRUTO DOHODEK IN DAVČNA 

OSNOVA  
  

A051 Dohodninska vrsta dohodka 1104 

A052 Dohodek 110,00 

A052a Dohodek, ki se všteva v davčno osnovo   

A052b 
Dohodek, od katerega se ne odtegne davčni 

odtegljaj 
(Da/Ne) 

    

A054a 
Oznaka dohodka (polja B), ki se všteva v davčno 
osnovo 

B04 

A054z Znesek dohodka, ki se všteva v davčno osnovo 50,00 

A054a 
Oznaka dohodka (polja B), ki se všteva v davčno 
osnovo 

B05 

A054z Znesek dohodka, ki se všteva v davčno osnovo 60,00 

  

https://zakonodaja.ulinfotok.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4269/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-vsebini-in-obliki-obracuna-davcnih-odtegljajev
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4359
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4359
https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/REK_obrazci/Opis/Navodila_za_predlozitev_REK.doc


DOHODKI, KI SE NE VŠTEVAJO V 

DAVČNO OSNOVO 
  

B04 Povračilo stroškov do uredbe vlade - prehrana 159,20 

B05 Povračilo stroškov do uredbe vlade - prevoz 140,00 

B06 
Povračilo stroškov prehrane do uredbe vlade - 

službene poti 
13,88 

 

Pogoj za prevzem novosti je verzija programa Plače datuma 23.03.2023 ali novejša (priporočljivo).   
 

Za uporabnike sistema plač za javni sektor velja, da preko menija 5.F.A osvežijo formule in bodo 
novosti v celoti nastavljene.  
 

Za gospodarstvo se bodo nastavitve osvežile samodejno z menjavo verzije. Ročna ponastavitev 
bo potrebna edino za VP-je Stroškov nad uredbo, ki v nazivu samega VP-ja nimajo jasne opredelitve 

na kaj se dejansko nanašajo. Več v nadaljevanju. 
 

Kakšna sprememba se sploh uvaja? Za vsako izplačilo Stroška nad uredbo (prevoz, prehrana, 
kilometrina, dnevnice,…) mora na REK-O obstajati tudi izplačilo istovrstnega stroška do uredbe. Če 
recimo izplačate Prevoz na delo nad uredbo, potem mora istočasno obstajati tudi znesek Prevoza do 

uredbe. Če imate izplačilo Dnevnice nad uredbo, mora obvezno biti istočasno v obračunu tudi Dnevnica 
do uredbe. To pomeni, da se priporoča (skoraj zahteva) da so v primeru obračuna tudi stroškov nad 

uredbo, le-ta izplačana istočasno s plačo. Najbolj tipičen primer je obračun potnih stroškov za javni 
sektor, kjer se dogaja da je zakonsko izplačilo stroškov nad uredbo in posledično je potrebno izplačilo 

vseh potnih stroškov istočasno z obračunom plač v okviru plač in ne samostojno. Trenutno sicer noben 
strošek ni določen nad zneskom nad uredbo, a se zadeva lahko hitro spremeni, sploh pri strošku 
Kilometrine.  

 
Splošno gledano je trenutno zadeva najbolj aktualna za primer Prevoza na delo, kjer lahko po veljavnih 

predpisih pride do primera, ko zahtevan znesek izplačila presega določilo stroška do uredbe. Posledično 
se del izplačila Prevoza na delo obravnava kot Strošek nad uredbo in se le-ta obremeni z dajatvami in 
poroča na REK-O kot Strošek nad uredbo – Prevoz. 

 
Za uporabnike iz gospodarstva se lahko zgodi, da bi določen VP za Stroške nad uredbo ostal nedefiniran 

za novo poročanje na REK-O. To se bo zgodilo v primeru, da je naziv VP-ja nedoločen, recimo »Stroški 
nad uredbo«. Ker program na podlagi naziva ne more definirati vrsto stroška, boste to morali urediti 

sami. V meniju 5.3 z dvoklikom na tak VP se odpre spodnja maska. 
 

 



Če predpostavljamo, da se VP dejansko uporablja za obračun in izplačilo Kilometrine nad uredbo, potem 
je smotrno dopolniti Naziv samega VP-ja in obvezno v polju »Vrsta stroškov nad uredbo« izbrati opcijo 

»4 – Službena pot – prevoz (B06a)«. 
 

 
 
Za morebitno dodajanje novih VP-jev za Stroške nad uredbo uporabite meni 5.E.1 z opcijo »Stroški nad 

uredbo (v denarju)« in ustrezno označite Vrsto stroška nad uredbo. 

 

Šenčur, marec 2023                                                               VASCO d.o.o. 


