
POVEZAVE VRSTE DOHODKOV IN PODATKOV ZA ODMERO DOHODNINE

DATOTEKA VIR.DAT
Oznaka vrste

dohodka iREK Vrsta dohodka REK Dohodek

1101 Pla e, nadomestilo pla e in povra ila stroškov v zvezi z delom X
1001 (pla e in nadomestila pla e) 101-104-107-108-110

1091 (pla e in nadomestila - detaširani delavci) 102-108-110

1089 (obra un pla e brez prisp. za socialno varnost) 101-108

1095 (Izpla ilo pla  po sodni odlo bi) 101+102

1098 (pora un pla ) 101+102

1127 (pomorš aki) 102

1102 Bonitete X
1001  (pla e in nadomestila pla e) 108

1091  (pla e in nadomestila - detaširani delavci) 108

1089 (obra un pla e brez prisp. za SV - delavec ni socialno zavarovan v RS) 108

1108 (dohodek za vodenje poslovnega subjekta) 108

1122 (bonitete iz delovnega razmerja - ni drugega dohodka) 108

1080 (starševska nadomestila) 203

1082 (nadomestila po ZZVZZ) 203

1127 (pomorscaki) 108
1128 (dohodki izvoljenih in imenovanih v organih oblasti, e za svojo funkcijo prejemajo
pla o) 108

1103 Regres za letni dopust X
1089 (obra un pla e brez prisp. za socialno varnost) 113

1090 (regres) 113

1127 (pomorscaki) 113

1100 (regres po sodni odlo bi) 113

1104 Jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomo i X
1003 (jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna pomo ) 111

1105 Premije za PDPZ X
1001 (pla e in nadomestila pla e) 110

1091 (pla e in nadomestila - detaširani delavci) 110

1106 Pokojnine iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja X
1085 (Pokojnina, nadomestila in drugi doh. iz obveznega PIZ) 105

1107 Nadomestila iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja X

1085 (Pokojnina, nadomestila in drugi doh. iz obveznega PIZ) 106+107

1108 Nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega zavarovanja X
1080 (starševska nadomestila) 201-202-203+213-214

1082 (nadomestila po ZZVZZ)
201-202-
203+213+215+216+217+
218+219

1083 (den. nadom. in pomo i iz zav. za primer brezposelnosti) 201

1109 Drugi dohodki iz delovnega razmerja Y
1101 (odpravnina iz poslovnih razlogov) 111

1102 (odpravnina iz razloga nesposobnosti) 111

1106 (dohodki, prejeti za avtorsko delo v okviru del. razm.) 111

1107 (dohodek na podlagi udeležbe v dobi ku) 111

1108 (dohodek za vodenje poslovnega subjekta) 111

1110 (nadomestilo za uporabo lastnega orodja) 111

1111 (nad. za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu) 111

1118 (nadomestilo za izgubljeni dohodek) 111

1078 (nagrade vajencem) 102

1020 (pla ila dijakom in študentom za obvezno prakti no delo) 102



1094 (delno pla ilo za izgubljeni dohodek po ZSDP in ZSV) 201+213

1086 (izpla ila jamstvenega sklada) 201

1089 (obra un pla e brez prispevkov za socialno varnost) 111

1112 (pokojnine, nadomestila in drugi doh. iz naslova PDPZ) 111

1113 (rente iz ukrepa zgodnjega upokojevanja kmetov v skladu s predpisi o kmetijstvu) 111

1124 (pla ilo prispevkov - ni izpla ila pla e)

Ni podatka o dohodku;
vpiše se znesek
obra unanih prispevkov v
polje »prispevki«.

1126 (nadomestilo, izpla ano pripadniku CZ) 101 + 102

1127 (pomorscaki) 111
1128 (dohodki izvoljenih in imenovanih v organih oblasti, e za svojo funkcijo prejemajo
pla o) 111+109

1150 (drugi dohodki iz delovnega razmerja) 111

1211 Dohodki dijakov in študentov, upravi enih do posebne olajšave X
1212 Dohodki dijakov in študentov, ki niso upravi eni do posbne olajšave X

Vsota podatkov iz virov 1211 in 1212 se primerja s podatki iz naslednje šifre:

1506 (dohodek dijakov in študentov ob za . in ob as. dela na podlagi napotnice
pooblaš ene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom) 101

1220 Dohodki verskih delavcev X
1512 (dohodek verskih delavcev) 101

1230 Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja X
1501 (dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (podjemna pogodba, tudi posamezni
posel) 101

1502 (dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (podjemna pogodba, tudi posamezni
posel) - brez posebnega davka na dolo ene prejemke)
1503 (dohodek za opravljeno delo na drugi podlagi (sejnine, sodni cenilci, izvedenci,
tolma i...))
1504 (dohodek za opravljeno avtorsko delo)

1505 (dohodek dijakov in študentov za opravljanje prostovoljne prakse) 101

1507 (dohodek za opravljeno osebno dopolnilno delo)

1510 (bonitete iz drugega pogodbenega razmerja - ni drugega dohodka)
1513 (dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (nerezidenti, ki so socialno zavarovani v
RS)) 101

2210 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 25 % X
1601 (dohodek zavezancev z upoštevanjem 25% normiranih odhodkov) 101-102

2220 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov in pos. olajš. za
samozaposlene v kulturi X

2230 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov in pos. olajš. za
samostojne novinarje X

2250 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov in pos. olajš. za
športnike

X

Vsota podatkov iz virov 2220, 2230 in 2250 se primerja s podatki iz naslednje šifre:
1601 (dohodek zavezancev z upoštevanjem 25% normiranih odhodkov) 102

2240 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 70 % X
1602 (dohodek zavezancev z upoštevanjem 70% normiranih odhodkov) 101

2500 Dohodek iz dejavnosti - dav ni odtegljaj po 68. l. ZDoh-2 X

1603 (dohodek, od katerega se obra unava dav ni odtegljaj v skladu s 68. l. ZDoh-2) 101

4100 Dohodek iz oddajanja premoženja v najem X
1701 (dohodek iz oddajanja premoženja v najem - 40 % norm. str.) 101

1702 (dohodek iz oddajanja premoženja v najem - 0 % norm. stroškov) 101

4200 Dohodek iz prenosa premoženjske pravice X
1750 (dohodek iz prenosa premoženjske pravice 10% normiranih stroškov) 101

1751 (dohodek iz prenosa premoženjske pravice 0% normiranih stroškov) 101

6100 Darila X
1802 (darila) 101



6200 Priznavalnine X
1804 (priznavalnine....) 101

6300 Preostali drugi dohodki X
1801 (nagrade) 101

1803 (dobitki v nagradnih igrah) 101

1805 (kadrovske in druge štipendije) 101

1806 (nadomestila v zvezi z ustanovitvijo ali obremenitvijo pravice idr.) 101

1807 (izpla ila odkupne vrednosti v skladu z ZPIZ-1) 101

1808 (letni prejemek po Zakonu o vojnih veteranih) 101

1809 (oskrbnina in družinski dodatek ter družinska invalidnina po ZVojl) 101

1810 (izpla ila po ZŽVN) 101
1811 (nadomestila imetnikom deleža na podlagi lastniškega deleža (11.t .3.odst.104.61.
Zdoh-2) 101

1820 (ostali drugi dohodki) 101

DATOTEKA VIRODIV.DAT
Oznaka vrste

dohodka iREK Vrsta dohodka REK Dohodek

5400 Obresti X
1901(obresti od posojil, dolžniških vrednostnih papirjev, denarnih depozitov, itd.  ) 101-103

1904 (dohodek iz življenjskega zavarovanja) 101-103

1905 (delitev prihodkov VS v obliki obresti) 101-103

5500 Obresti iz finan nega najema X
1903 (dohodek iz oddajanja v finan ni najem) 101-103

5600 Obresti na obveznice SOS2E izpla ane upravi encem X
1902 (Obresti na obveznice, ki se izpla ujejo upravi encem kot odškodnina po zakonu o
denacionalizaciji) 101-103

5700 Dividende X
1920 (Dividende) 101

1921 (dohodki, ki se obdav ujejo kot dividende etrti odstavek 90. l. Zdoh-2) 101

5800 Dividende in obresti, izpla ane preko posrednika,... X
ni primerjave z REK (ni bilo dav nega odtegljaja)

Vsebina preglednice vrst dohodkov oz. podatkov za odmero dohodnine,
je povzeta na podlagi izvorne predloge DURS


