Zakonske spremembe glede obračuna plač v letu 2020
Na začetku poudarek, da bodo vse spodaj opisane zakonske spremembe pravočasno implementirane
v programu Plače, da vas bomo o spremembah ažurno obveščali v Vasco novicah in da za redno
delovaje programa Plač, trenutno ni potrebna nobena korekcija.
To navodilo je pisano zaradi predhodnega obveščanja uporabnikov o prihajajočih spremembah in
predvsem zaradi morebitne potrebe po preračunu plač po vpeljavi vseh zakonskih sprememb. In
še najpomembnejša informacija.
Če se boste odločili za predhodne simulacije sprememb plačnega sistema, tega nikakor ne smete
izvajati v tekoči/aktualni bazi podatkov. Simulacijo plač lahko izvedete izključno v novi, dodatni
bazi. Kopijo baze naredite s pomočjo menija 8. K Kopiranje podatkov na rezervno številko. Program
vam bo ponudil prvo prosto številko, lahko pa vpišete drugo prosto številko. Izklopite morebitno kljukico
pri »Kopira se tudi baza Vasco-Priloge« in po potrebi spremenite naziv podjetja/baze. Nato vse
simulacije plač izvajate v novi, dodatno kopirani bazi. V primeru uporabe »skupnih gesel« bo treba
novo bazo tudi dodati med pravice uporabnika, sicer baze ne boste videli.
S prehodom leta se z vidika plač spreminja kar nekaj pomembnih zakonov in določil, ki bodo vplivala na
izračun plač. Najprej si na kratko poglejmo katere te spremembe so:

1. Sprejeta novela ZDoh-2V objavljena v Uradnem listu 66/2019 dne 5.11.2019, ki velja za vsa
izplačila po 1.januarju 2020. Prinaša novo dohodninsko lestvico; novo višjo splošno olajšavo
in sicer iz dosedanjih 3.302,70 EUR na 3.500,00 EUR; spremenjen izračun dodatne olajšave
za zavezance, ki ne presegajo 13.316,83 EUR skupnega letnega dohodka.
2. Za vsa izplačila za Delavce v delovnem razmerju (14. člen ZPIZ-2) od 1. januarja 2020 dalje,
je nova višina Najnižje osnove za plačilo prispevkov 975,30 EUR. Znesek izhaja iz izračuna
58% od PP2018 = 58% od 1.681,55 EUR = 975,30 EUR. Na spremenjen procent povprečne
plače vas opozori tudi program Plače v meniju 1.3 Obračunavanje in sicer v primeru, da gre za
izplačilo v letu 2020 (ustrezno sveža verzija).
3. Državni zbor RS je sprejel Zakon o spremembah zakona o minimalni plači (ZMinP-B),
objavljen v Uradnem listu št. 83/2018 dne 24.12.2018. V 5. členu zakona piše »Minimalna
plača znaša: - za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020,
940,58 evrov.« To pomeni, da se nova višina minimalne plače uporablja od vključno plače za
mesec januar 2020, izplačana v mesecu februarju 2020.
4. Zakon o spremembah zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/18) s 1. januarjem
2020 spreminja definicijo minimalne plače (prvo izplačilo februarja 2020). Spremenjeni člen
se glasi: »Dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami,
del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s
kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, se ne vštevajo v minimalno plačo.«
Kar se tiče spremenjene dohodninske lestvice in splošne ter dodatne olajšave, bo nova verzija
programa Plač datuma 24.12.2019, le-to ponastavila avtomatsko. Za morebitne predhodne testne
preračune z novo lestvico pa od verzije 4.12.2019 obstaja možnost ročne ponastavitve. V meniju 5.5 na
zavihku Dohodnina, gumb Lestvica za dohodnino (2005-2020), nato gumb Samodejna nastavitev
lestvice in izberete »Nastavitev lestvice za leto 2020«.
Najnižja osnova za plačilo prispevkov za vsa izplačila od 1. januarja 2020 dalje znaša 975.30 EUR.
Za pravilnost obračuna je potrebno v meniju 1.3 Obračunavanje, ponastaviti Procent povprečne
letna plače RS iz 56% na 58%. Na korekcijo podatka vas bo opozoril tudi program.
Na podoben način boste spremenili višino Minimalne plače za delo opravljeno od 1. januarja 2020
dalje. V meniju 1.3 Obračunavanje spremenite znesek minimalne plače na 940,58 EUR.
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Poglavitna sprememba, ki je tudi povod tega navodila in istočasno skrb delodajalcev glede mase plač v
letu 2020, je definicija minimalne plače. Za delo opravljeno od 1. januarja 2020 dalje zakon veleva:
»Dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za
delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali
pogodbo o zaposlitvi, se ne vštevajo v minimalno plačo.«
Sprememba bo v veliko podjetjih pomenila precejšno spremembo plačne politike in istočasno dvig mase
plač. Kar nekaj delodajalcev bi želelo v času do same uveljavitve v praksi, narediti simulacije plač po
novem. Torej preveriti vpliv vseh sprememb na plače in se pripraviti na nova zakonska določila.
Za določitev nove definicije izračuna minimalne plače, je na voljo meni 5.E.G, kjer v vrstico »VP-90:
Dodatek do minimalne plače« vpišete oziroma preko gumba F1 izberete VP-je ki po novem ne
sodijo v minimalno plačo. To so načeloma VP-ji v intervalu VP-jev od 20 do 89. Torej morate na
podlagi vsebine posameznih VP-jev izbrati tiste VP-je, ki ne sodijo v minimalno plačo.
Vrstico »VP-ji za boleznine in refundacije, ki v M4 kot RD (F1)« pustite nedotaknjeno, torej kot jo
program ponudi in je ne spreminjajte.
V spodnjem delu se nahajajo še nastavitve za izračun Razlike do minimalne osnove za prispevke.
V osnovi se ta nastavitev ne spreminja. Je pa res da bo zadeva delovala s predpogojem, da ste že do
sedaj imeli urejene nastavitve za avtomatski izračun Razlike do min. osnove za prispevke. V tem primeru
se vam bodo levo spodaj našteli minimalno štirje VP-ji za Razliko do min. osnove za prispevke, na levi
strani pa bo minimalno izbrana vsaka od opcij vrednosti »0« do »3«. Vse baze, ki v tem delu nimajo
na voljo minimalno štirih VP-jev za izračun Razlike do min. osnove za prispevke, bodo
potrebovale resnejši poseg v nastavitve ali celo t.i. prešifracijo baze. V tem primeru se obrnite na
Vasco podporo.
Če ste vse korake uspešno izpeljali, lahko pričnete s simulacijo izračuna plač po novem. Glede na to,
da se to odvija v dodatno kopirani bazi, to dejansko služi samo simulaciji. Ko bo zadeva dejansko
aktualna, bo v Vasco novicah ustrezna objava z navodili za urejanje podatkov aktualne, žive baze.

Šenčur, 10.12.2019

VASCO d.o.o.
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