PREDLOG!
Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 278. člena, tretjega odstavka 325. člena ter
drugega in tretjega odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU,
40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15) in za izvrševanje drugega odstavka 32. člena Zakona o matični
evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
(Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14) minister za finance izdaja

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu
predložitve davčnemu organu
1. člen
V Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
(Uradni list RS št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13, 108/13, 22/14, 93/14 in
101/15) se v Prilogi 1, v poglavju B. Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za
vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino predloženih podatkov, v točki 1.1 Podatki, ki jih za
posameznega davčnega zavezanca - prejemnika dohodka oziroma zavarovanca izplačevalci
sporočajo ob vsakem izplačilu, v delu Podatki, potrebni za oblikovanje prijave o osnovah ter
sprememb teh podatkov za osebe v delovnem razmerju, v tretjem odstavku prvi stavek spremeni tako,
da se glasi:
»V polje Obdobje zavarovanja se vpiše podatek o obdobju, za katerega se poročajo podatki v poljih
M01 do M10 na REK-1 obrazcu, upoštevajoč obdobje vključenosti v zavarovanje posameznega
zavarovanca.«.
V opisu polja M02 Nadomestilo plače po tretji alineji prvega odstavka 32. člena ZPIZ-2 se drugi stavek
tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na navedeno se znesek nadomestila vpisuje, in sicer se vpiše znesek izplačanega
nadomestila oziroma seštevek zneskov izplačanih nadomestil, kadar je v istem obdobju izplačanih več
vrst nadomestil.«.
Prvi stavek četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
«V polje obdobje se vpiše obdobje, za katerega se poročajo podatki v poljih M01 do M10 na obrazcu
REK-1.«.
V prvem stavku petega odstavka se za besedilom »ure nadomestila plače« doda vejica in besedilo:
«znesek nadomestila plače«.
V opisu polja M03 Plača – nadure se v prvem stavku prvega odstavka za besedo »časa« doda vejica
in beseda »obdobje«.
V opisu polja M05 Povračila stroškov v zvezi z delom in osnova za prispevke iz naslova drugih
dohodkov se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V polje Obdobje zavarovanja se vpiše podatek o obdobju, za katerega se poročajo podatki v poljih
M05 na obrazcu REK-1.«.
V opisu polja M08 Razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov se za besedo »ZPIZ-2« doda
besedilo «in obdobje, na katerega se razlika nanaša«.
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2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2017 in se uporablja za dohodke, izplačane za obdobje od 1.
januarja 2017 dalje.

Št.
Ljubljana, dne
2016
EVA 2016-…………
Minister za finance
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