
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veleprodaja | Maloprodaja | Storitve | Računovodstvo | Proizvodnja | Gostinstvo | Turizem | Hotelirstvo | Ticketing | CRM 

| Internetna trgovina | Izdelava internetnih strani  | Grafično oblikovanje 

 

 

NOVOSTI IN NASVETI ZA DELO S PROGRAMSKIM PAKETOM BIROKRAT ZA OS WINDOWS 

 

INFORMATOR 

POSLOVNA USPEŠNOST 

IN POROČILO ZA 

DOHODNINO 
JANUAR 01-2021 

 

 
 

 

OPISANE NOVOSTI VELJAJO V NAVEDENI VERZIJI PROGRAMA ALI VEČ 

Birokrat 8.042.027 

 

 
 
 

 
Datum izida: 21.01.2021 

http://www.birokrat.si/
http://www.birokratpos.si/
http://www.birokrat.si/
http://www.birokrat.si/
http://www.birokrat.si/
http://www.birokratpos.si/
http://www.hotelir.si/
http://www.hotelir.si/
http://www.birokratpos.si/default.asp?mID=sl&pID=prireditelj
http://www.birokratshop.si/
http://www.elementcms.si/
http://www.element.si/


KAZALO 
 
1. POSLOVNA USPEŠNOST ....................................................................................................................................... 3 

1.1. Splošno o poslovni uspešnosti ............................................................................................................................. 3 

1.2. Pogoji za bolj ugodno davčno obravnavo ............................................................................................................ 4 

1.3. Osnova za obračun akontacije dohodnine ........................................................................................................... 4 

1.4. Osnova za obračun prispevkov za socialno varnost ............................................................................................. 5 

2. Poročanje davčnemu organi na REK obrazcu ....................................................................................................... 6 

2.1. Splošno ................................................................................................................................................................. 6 

2.2. Izpolnjevanje polj potrebnih za oblikovanje pokojninske osnove - polja M ........................................................ 6 

3. Poslovna uspešnost v programu Birokrat ............................................................................................................ 7 

3.1. Splošno ................................................................................................................................................................. 7 

3.2. Poslovna uspešnost NI vezana na prisotnost delavca in je DO 100% povprečne plače ....................................... 7 

3.3. Poslovna uspešnost NI vezana na prisotnost delavca in je NAD 100% povprečno plačo .................................. 11 

3.4. Poslovna uspešnost JE vezana na prisotnost delavca in je DO 100% povprečne plače ..................................... 15 

3.5. Poslovna uspešnost NIŽJA od minimalne bruto plače ali minimalne osnove za plačilo prispevkov .................. 19 

4. POROČILA ZA DOHODNINO................................................................................................................................ 20 

 

  



1. POSLOVNA USPEŠNOST 

1.1. Splošno o poslovni uspešnosti 

Po Zakonu o delovnih razmerjih - ZDR-1 je plačilo za poslovno uspešnost (v pogovornem jeziku se lahko uporablja 

tudi izraz trinajsta plača, božičnica, letna nagrada in podobno) opredeljeno kot sestavni del plače, če je tako 

dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Davčno ugodnejša obravnava plačila za poslovno 

uspešnost ne velja za vsa plačila, ki so dogovorjena v skladu z ZDR-1, ampak so pogoji določeni z davčno 

zakonodajo. Pri tem pa je treba upoštevati, da se del plače za poslovno uspešnost že ob jezikovni razlagi veže na 

poslovno uspešnost izplačevalca dohodka in, da je za ugodnejšo davčno obravnavo dela plače za poslovno 

uspešnost treba določiti kriterije in merila za izplačilo, kamor vsekakor sodijo tudi kriteriji v zvezi s poslovnimi 

rezultati izplačevalca. Glede na navedeno se individualno določena izplačila vezana na delovno uspešnost 

posameznika ne morejo bolj ugodno davčno obravnavati. 

Ker je plačilo za poslovno uspešnost del plače, mora biti izraženo v denarju in ne v delnicah ali bonih, niti v nudenju 

ugodnosti v naravi.  

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 v 12. točki prvega odstavka 44. člena določa izvzem dela plače za poslovno uspešnost 

iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače 

zaposlenih v Sloveniji (v letu 2017 do višine 70 %). V skladu s tretjim odstavkom 44. člena ZDoh-2 se pri določanju 

zneska povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, upošteva zadnji znan podatek Statističnega urada RS. 

Uradni podatek o povprečni plači je podatek, ki je objavljen v Uradnem listu.  

Če delodajalec izplača del plače za poslovno uspešnost v višini, ki presega višino povprečne mesečne plače 

zaposlenih v Sloveniji, se razlika nad zneskom povprečne mesečne plače, všteva v davčno osnovo dohodka iz 

delovnega razmerja. 

Ugodnejša davčna obravnava se uporablja za izplačila dela plače za poslovno uspešnost izplačana enkrat v 

koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati, pod pogojem, da: 

- imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost in so pravica do 

izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za izplačilo določeni v splošnem aktu delodajalca, s katerim so 

delavci vnaprej seznanjeni, ali 

- je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost po merilih, 

dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na podlagi te kolektivne pogodbe. 

Če kriteriji za bolj ugodno davčno obravnavo izplačila niso izpolnjeni, se izplačilo davčno obravnava kot drug 

dohodek iz delovnega razmerja. 

Ugodnejša davčna obravnava se uporablja za izplačila dela plače za poslovno uspešnost od 1. januarja 2017 dalje, 

ne glede na to, na katero leto se nanaša izplačilo dela plače za poslovno uspešnost. 

Vir: Finančna uprava Republike Slovenije  

 

 

 



1.2. Pogoji za bolj ugodno davčno obravnavo 

Da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva del plače za poslovno uspešnost, morajo biti 

kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: 

 

- pravica do izplačila mora biti določena v internem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi, 

- izplačilo mora biti v neposredni povezavi s poslovno uspešnostjo delodajalca, 

- del plače za poslovno uspešnost se izplača le enkrat letno in vsem upravičenim zaposlenim hkrati. 

 

Če je del plače za poslovno uspešnost sestavljen iz dveh ali več različno poimenovanih dohodkov (primeroma 

nagrada, božičnica, ipd.) in so hkrati (pri vseh različnih dohodkih) izpolnjeni vsi pogoji navedeni v 12. točki 44. člena 

ZDoh-2 se izplačilo do višine zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji ne všteva v davčno 

osnovo dohodka iz delovnega razmerja. 

Vir: Finančna uprava Republike Slovenije  

1.3. Osnova za obračun akontacije dohodnine 

Šesti odstavek 41. člena ZDoh-2 določa, da se v primeru izplačila dela plače za poslovno uspešnost, ki se všteva v 

davčno osnovo, davčna osnova zmanjša za sorazmerni del obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih mora na 

podlagi posebnih predpisov plačevati delojemalec, glede na delež tega dohodka, ki se všteva v davčno osnovo. 

Pri obračunu akontacije dohodnine se v primeru izplačila dela plače za poslovno uspešnost, ki presega 100 % 

povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji uporabi določba petega odstavka 127. člena ZDoh-2. Pri izračunu 

povprečne stopnje akontacije dohodnine plačnik davka prejeti dohodek razdeli na toliko enakih delov, na kolikor 

mesecev se dohodek nanaša, oziroma največ na 12 mesecev. 

Z novim sedmim odstavkom 109. člena ZDoh-2 se od 1. 1. 2020 dalje na letni ravni zagotavlja enaka davčna 

obravnava prejemnikov dohodka v obliki dela plače za poslovno uspešnost (ne glede na to, ali so ta dohodek prejeli 

pri enem ali pri več delodajalcih), in sicer se v davčno osnovo ne všteva vsota teh dohodkov do višine 100 % 

povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec. V letno davčno osnovo se bo tako všteval del 

plače za poslovno uspešnost, ki presega višino povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, 

zmanjšan za sorazmeren del prispevkov za socialno varnost, glede na delež teh dohodkov, ki se vštevajo v davčno 

osnovo.  

Z določbo sedmega odstavka 109. člena ZDoh-2 je zavezancu omogočeno, da se lahko ob izplačilu dela plače za 

poslovno uspešnost odloči za neupoštevanju davčno ugodnejše obravnave (navedeno ne vpliva na davčno 

obravnavo pri letni odmeri). Zavezanec lahko namreč v posameznem letu tovrstni dohodek prejme pri več kot 

enem izplačevalcu, zaradi česar bi skupni znesek tega dohodka na letni ravni lahko presegel povprečno letno plačo, 

izračunano na mesec, kar bi pomenilo doplačilo dohodnine na letni ravni. O takšni odločitvi mora zavezanec 

obvestiti delodajalca, kar določa štirinajsti odstavek 127. člena ZDoh-2. 

Vir: Finančna uprava Republike Slovenije  

 

 

 



1.4. Osnova za obračun prispevkov za socialno varnost 

Določba 12. točke prvega odstavka 44.člena ZDoh-2 ne posega na področje obračunavanja in plačila prispevkov za 

socialno varnost. To pomeni, da se od celotnega dela plače za poslovno uspešnost obračunajo in plačajo prispevki 

za socialno varnost delojemalca in delodajalca. 

Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance - delavce v delovnem razmerju je plača oziroma nadomestilo plače ter 

vsi drugi prejemki na podlagi delovnega razmerja, vključno z bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom, 

izplačanimi v denarju, bonih ali v naravi (prvi odstavek 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju – ZPIZ-2). Navedena osnova se upošteva tudi kot osnova za plačilo prispevkov za zdravstveno 

zavarovanje (v skladu s 50. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ), osnova 

za plačilo prispevkov za starševsko varstvo (v skladu z 10. členom Zakona o starševskem varstvu in družinskih 

prejemkih – ZSDP-1) ter kot osnova za plačilo prispevkov za zaposlovanje (v skladu s 135. členom Zakona o urejanju 

trga dela – ZUTD). 

Vir: Finančna uprava Republike Slovenije 

  

  



2. Poročanje davčnemu organi na REK obrazcu 

2.1. Splošno 

ZDavP-2 določa obveznost poročanja plačnika davka na predpisanem REK-1 obrazcu, najkasneje na dan izplačila 

dohodka. Od 1. 1. 2020 dalje je določeno poročanje podatkov o izplačilu dela plače iz uspešnosti poslovanja na REK-

1 obrazcu, z uporabo vrste dohodka 1151 Del plače za poslovno uspešnost - na zbirnem REK obrazcu) in z uporabo 

vrste dohodka 1111 Del plače za poslovno uspešnost - na individualnem delu REK obrazca. 

V primerjavi s poročanjem v letu 2019 je tudi spremenjen način poročanja tako, da se v polju 111 Drugi dohodki iz 

delovnega razmerja (razen regresa za letni dopust), od katerih se izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj, vpiše 

celotna izplačana plača za poslovno uspešnost. Prav tako se na iREK obrazcu v polje A052 vpiše celotna izplačana 

plača za poslovno uspešnost, ne glede na vštevanje v davčno osnovo.   

Vir: Finančna uprava Republike Slovenije  

2.2. Izpolnjevanje polj potrebnih za oblikovanje pokojninske osnove - polja M 

Za poročanje podatkov za oblikovanje pokojninske osnove (podatki potrebni za oblikovanje obrazca M4) velja 

različno poročanje, odvisno od tega ali je dohodek vezan na prisotnost delavca ali ne.  

- Dohodek se poroča v rubriki M01, če je izplačilo dela plače za poslovno uspešnost vezano tudi na prisotnost 

delavca, pri čemer se v polje ure vpiše vrednost nič (0). V takem primeru se na iREK v polju A062 uporabi 

oznaka osnove P01. 

- Če izplačilo dela plače za poslovno uspešnost ni vezano na prisotnost delavca, se dohodek poroča v rubriki 

M05. V takem primeru se na iREK v polju A062 uporabi oznaka osnove P04. 

Pravna podlaga za razlikovanje dela plače iz uspešnosti poslovanja v povezavi s prisotnostjo delavca je 32. člen ZPIZ-

2. Ta določa, da se zavarovancem iz tretje alineje prvega odstavka 32. člena ZPIZ-2 za čas prejemanja nadomestila 

za izračun pokojninske osnove upošteva plača oziroma osnova, od katere so bili plačani prispevki iz koledarskega 

leta pred začetkom prejemanja nadomestila. S takšnim razlikovanjem se zagotovi, da delavci, ki so bili v bolniški ali 

na porodniškem dopustu, niso privilegirani oziroma se prepreči neenakopraven položaj preostalih delavcev, ki 

delajo celo leto. 

Vir: Finančna uprava Republike Slovenije  

 

  



3. Poslovna uspešnost v programu Birokrat 

3.1. Splošno 

Pri izplačilu nagrade za poslovno uspešnost, bodite pozorni na pogoje: 

 

-  Delavci morajo biti obveščeni o možnosti izplačila in podjetje mora imete sprejete interne akte  

-  Izplačilo je enkrat v koledarskem letu in vsem upravičenim delavcem hkrati (če imajo vsi pravico do 

izplačila,..)  

-  Izplačilo je lahko do višine 100% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji - Izplačilo je 

lahko tudi višje od 100%, vendar je za razliko potrebno plačati dohodnino 

 

POMEMBNO: 

- Obračun mora biti narejen na samostojni plačilni listi in na drug obračunski datum kot so narejene plače 

za zaposlene 

- vrsta dela na REK-1 je 1151, obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se poroča tudi 

v rubrikah M 

 

3.2. Poslovna uspešnost NI vezana na prisotnost delavca in je DO 100% povprečne plače 

V meniju Plača – Vrste del, 

 

 

 

 

 

 



dodate novo vrsto dela imenovano npr. Poslovna uspešnost in označite vse kar je označeno na sliki spodaj: 

 

NE dodajate nobenih drugih kljukic, ker drugače program ne bo pravilno izračunal del plače za poslovno 

uspešnost.  

Pri posebni vrsti dela se označi Poslovna uspešnost, kadar uporabljate Poslovno uspešnost katera NI vezana na 

prisotnost delavca. 

Na plačilno listo se vnese SAMO ZNESEK ali VREDNOST URE, brez števila ur! 

 

 

 

 



Primer plačilne liste – Poslovna uspešnost v znesku 1.500 EUR: 

 

 

 

 

 

 

 



REK OBRAZEC – Analitični del: 

V primeru poslovne uspešnosti, katera ni vezana na prisotnost delavca, se analitični del izpolni tako, kot je 

prikazano na sliki spodaj: 

Polji P04 in M05. 

 

 

 



3.3. Poslovna uspešnost NI vezana na prisotnost delavca in je NAD 100% povprečno plačo 

V primeru obračuna poslovne uspešnosti nad uredbo, bo program obračunal dohodnino za razliko med brutom in 

povprečno plačo za mesec obračuna. 

 

V meniju Plača – Vrste del, 

 

 

  



dodate novo vrsto dela imenovano npr. Poslovna uspešnost nad uredbo in označite vse kar je označeno na sliki 

spodaj: 

 

NE dodajate nobenih drugih kljukic, ker drugače program ne bo pravilno izračunal del plače za poslovno 

uspešnost.  

Pri posebni vrsti dela se označi Poslovna uspešnost – nad uredbo, kadar uporabljate Poslovno uspešnost katera 

presega 100% povprečno plačo in NI vezana na prisotnost delavca. 

Na plačilno listo se vnese SAMO ZNESEK ali VREDNOST URE, brez števila ur! 

 

 



Primer plačilne liste – Poslovna uspešnost v znesku 2.400 EUR: 

 

 

 

 

 

 

 

 



REK OBRAZEC – Analitični del: 

V primeru poslovne uspešnosti, katera ni vezana na prisotnost delavca in je nad uredbo, se analitični del izpolni 

tako, kot je prikazano na sliki spodaj: 

Polji P04 in M05 in pa tudi A091 - dohodnina. 

 

 



3.4. Poslovna uspešnost JE vezana na prisotnost delavca in je DO 100% povprečne plače 

Program trenutno omogoča le izdelavo plačilne liste z poslovno uspešnostjo DO 100% povprečne plače in JE vezana 

na prisotnost delavca. NAD povprečno plačo omogoča le v primeru kadar poslovna uspešnost NI vezana na 

prisotnost delavca. 

V meniju Plača – Vrste del, 

 

 

  



dodate novo vrsto dela imenovano npr. Poslovna uspešnost glede na prisotnost in označite vse kar je označeno na 

sliki spodaj: 

 

NE dodajate nobenih drugih kljukic, ker drugače program ne bo pravilno izračunal del plače za poslovno 

uspešnost.  

Pri posebni vrsti dela se označi Poslovna uspešnost – glede na prisotnost, kadar uporabljate Poslovno uspešnost 

katera ne presega 100% povprečno plačo in JE vezana na prisotnost delavca. 

Na plačilno listo se vnese SAMO ZNESEK ali VREDNOST URE, brez števila ur! 

 

 

 

 



Primer plačilne liste – Poslovna uspešnost v znesku 1.500 EUR: 

 

 

 

 

 

 

 

 



REK OBRAZEC – Analitični del: 

V primeru poslovne uspešnosti, katera je vezana na prisotnost delavca in je do 100% povprečne plače, se analitični 

del izpolni tako, kot je prikazano na sliki spodaj: 

Polji P01 in M01. 

 

 

 



3.5. Poslovna uspešnost NIŽJA od minimalne bruto plače ali minimalne osnove za plačilo prispevkov 

Program vam po novem omogoča tudi obračun poslovne uspešnosti pod minimalno bruto plačo ali minimalno 

osnovo za plačilo prispevkov, brez da brišete nastavitve v meniju Plača - Nastavitve. 

Na plačilno listo samo vnesite ZNESEK ali VREDNOST URE, brez števila ur in kliknite na gumb Obračun. Pred tem 

seveda upoštevajte ostale nastavitve, glede na vrsto poslovne uspešnosti katero obračunavate, zaradi pravilno 

izpolnjenega analitičnega dela na REK obrazcu. 

V programu vam bo napisalo, da je bruto pod minimalno plačo, toda prispevkov pod minimalno ne bo obračunalo. 

Obračun bo pravilen. 

 

Primer plačilne liste – Poslovna uspešnost v znesku 700 EUR: 

 



4. POROČILA ZA DOHODNINO 

V meniju Plača – Kumulativni pregled obračunov, 

 

Vnesite OD datuma plačila 1.1.2020, Do datuma plačila 31.12.2020 (datume vnesete tako, da je zajeta plača 

December iz leta 2019 in zadnja plača November 2020 ter seveda v primeru obračuna Poslovne uspešnosti, da je 

zajeta tudi ta v teh datumih) ter pod vrstico Urejenost, označite Po zaposlenih. 

 



Kliknite na gumb Prikaži. Na desni strani se bojo prikazale vse plačilne liste za vse vaše zaposlene. 

Zraven gumba Tiskaj kliknite na puščico in izberite opcijo Poročila za dohodnino v Excel. 

 
Program vam bo izpisal za vsakega zaposlenega posebej poročilo za dohodnino, katero bo izgledalo približno takole: 

 
VSI KATERI STE OBRAČUNAVALI POSLOVNO USPEŠNOST NAD UREDBO (s skupnim zneskom na uredbo kot primer 

na strani 13 tega informatorja), torej nad 100% povprečno plačo, MORATE OBVEZNO prvo v meniju Plača – Vrste 

del, popraviti to vrsto dela kot Poslovna uspešnost – nad uredbo (glej navodila stran 12 tega informatorja). 

Potem MORATE na plačilnih listah kjer je vnešena ta vrsta poslovne uspešnosti še enkrat klikniti na gumb 

Obračun in gumb Popravi. In šele potem izpišite poročilo za dohodnino. Svetujemo, da pred posegom naredite 

ARHIV teh podatkov. 


