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PLAČA

OBRAZCI REK-1 IN IREK Z ELEKTRONSKO ODDAJO NA PORTAL EDAVKI

Na voljo so novi zbirni obrazci REK-1, ki se uporabljajo za obračune oz. izplačila od 1.7.2008 naprej
(Uradni list RS 37/2008). Glede na datum obračuna oz. datum izplačila se izpolnijo novi zbirni obrazci
REK-1 za obračune plač, regresa ali avtorskega dela iz delovnega razmerja.

Ob izdelavi zbirnih obrazcev, program izdela tudi novo predpisane XML datoteke za elektronsko oddajo
podatkov na spletni portal eDAVKI, kot prikazujejo spodnje slike.

Davki in prispevki

Za pravilno vsebino iREK obvezno
določite v šifrantu davkov in prispevkov
tudi vrstni red pozicij na REK, ki vpliva
na izpise obrazcev REK in iREK, ter
vsebino XML datoteke za oddajo
podatkov na portal eDAVKI.

Nastavitve pozicij so ključne za
pravilno vsebino izdelane XML
datoteke!

Izdelajo se pripadajoče XML datoteke za oddajo
podatkov na portal eDAVKI, ter dodatno obvestilo o
imenu in lokaciji datotek. Vsebine plač zbirnega REK-
1 in individualnih iREK so združene v eni datoteki
XML
Dodatno se izdela tudi XML datoteka OBRAZCA 1
za oddajo podatkov pravnih oseb na AJPES

Glede na datum izplačila se vam izpolnijo
novi obrazci REK-1 z enakim datumom
izplačila in datumom plačila davkov in
prispevkov

Glede na vneseni datum izplačila, se vam
izpolnijo predpisani REK-1 obrazci.
Dodatno označite tudi vrsto dokumenta za
elektronsko pripravo (običajno – »original«)

Za pravilno vsebino XML datoteke vsebin
REK in iREK, obvezno določite pozicije
na REK vseh osnovnih prispevkov
natančno tako, kot je prikazano na sliki
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OBRAČUN PRISPEVKOV ZA ZASEBNIKA IN XML DATOTEKA

V novejših verzijah programa (verzija 7.4.916 ali več) je na voljo nova oblika izpisa obrazca za obračun
prispevkov za socialno varnost za zasebnika (nosilca obrti), ter priprava predpisane XML datoteke za
oddajo na spletni portal eDAVKI (Uradni list RS 126/2008).

NASVET:
Z dvoklikom na izdelano XML datoteko OPVZ_mesec_leto.xml, se vam vsebina datoteke odpre v obliki
prikaza, ki se uporablja na spletnem portalu eDAVKI. Na ta način lahko dodatno preverite vsebino
izdelane XML datoteke, pred oddajo na spletni portal eDAVKI.

Z gumbom TISKAJ na plačilni listi za
nosilca obrti, se zdela samostojna XML
datoteka za spletni portal eDAVKI

Nova oblika izpisa
obračuna prispevkov za
zasebnika
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1. Pogoji za vsebinsko pravilno pripravo XML datotek za elektronsko oddajo na eDAVKI

· vsebinska priprava za vrste obračunov, ki so vsebinsko/programsko podprti v programu Birokrat
· izplačilo dohodka, ter pripadajočih davkov in prispevkov, v istem dnevu (enaka datuma izplačila

in plačila davkov in prispevkov na zbirnem obrazcu REK-1 (postavki 012 in 012a)
· izplačilo plač sočasno vsem zaposlenim v podjetju
· izplačilo regresa sočasno vsem zaposlenim v enkratnem znesku
· celotno plačilo vseh davkov in prispevkov, ki pripadajo izplačanim dohodkom

2. Kdaj morate dopolniti oz. ročno vnesti podatke REK in iREK vsebin na spletni portal eDAVKI

· priprava obračunov plač ali honorarjev, ki s strani programa Birokrat niso vsebinsko/programsko
podprti (obračun plače za invalide na predpisano kvoto, regres nad odredbo vlade, drugo…)

· obračun plač, za katere imate izplačilo dohodka, ter plačilo pripadajočih davkov in prispevkov, v
različnih dnevih (različna datuma izplačila in plačila davkov in prispevkov na zbirnem obrazcu
REK-1 – postavki 012 in 012a)

· izplačilo plač zaposlenim v podjetju v različnih datumih
· plačila davkov in prispevkov, ki za posamezne dohodke niso izplačani v celoti, oz. niso

obračunani in izplačani pravilno
· poračuni plač za pretekla časovna obdobja, oz. obračuni plač po sistemu povprečenja (postavka

010a na zbirnem obrazcu REK-1)
· izplačilo regresa zaposlenim v različnih datumih, oz. izplačilo regresa na obroke (postavka 011a

na zbirnem obrazcu REK-1)
· razne druge specifične možnosti obračunov in izplačil (jubilejne nagrade, odpravnine, detaširani

delavci pod posebnimi pogoji, rezidenti in nerezidenti pod posebnimi pogoji uveljavljanja
mednarodnih pogodb, drugo…)

POMEMBNO:
V primeru, da imate naštete primere iz 2. točke, ali kakšne drugačne specifične vsebine, morate
dopolniti vsebine ali ročno vnesti podatke za REK in iREK obrazce na spletnem portalu eDAVKI!
To pomeni, da neposredna uporaba XML datotek, ki jih pripravite v programu Birokrat, v
omenjenih primerih ni v celoti vsebinsko ustrezna!

OBVEZNO:
Za elektronsko oddajo podatkov v obliki XML datotek, ali pa neposreden vnos podatkov na spletni
portal eDAVKI, si zagotovite elektronski podpis podjetja oz. pooblaščene osebe.

Dodatne informacije in podporo pri oddaji podatkov preko portala e-DAVKI, imate na voljo na naslovu
http://edavki.durs.si/, na e-mail: eDavki.durs@gov.si, oz. na njihovih kontaktnih številkah.

OPOMBA:
Osnovne oznake vrst dohodkov za REK-1 oz. posamezne osnovne vrste osebnih prejemkov za nove
individualne obrazce iREK, so za osnovne obračune plač (plača, regres, avtorsko delo iz delovnega
razmerja) že programsko določene.

http://edavki.durs.si/
http://edavki.durs.si/
http://edavki.durs.si/
mailto:eDavki.durs:@gov.si
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NASTAVITVE

Pri izpisu plač in honorarjev tiskaj iREK obrazce

V nastavitvah plač, lahko dodatno vklopite izpis individualnih obrazcev iREK, za vsak posamezen
obračun plače ali honorarja. Obrazci se izpisujejo pri samem izpisu plačilnih list zaposlenih oz.
obračunskih listih honorarjev. Nastavitev vpliva na vse izpise individualnih iREK obrazcev v poglavjih
»Plača« in »Honorar«.

OPOMBA:
Brez vklopljene nastavitve se omenjeni iREK obrazci ne bodo izpisovali, saj je vsebina iREK obrazcev v
osnovi predvidena za elektronsko oddajo podatkov preko XML datotek, na spletni portal eDAVKI.

Izdelava individualnih podatkov iREK v elektronski obliki XML, bo ne glede na omenjene nastavitve,
izdelana v vsakem primeru. Izdelava XML datotek se samodejno kreira z izdelavo/prikazom zbirnih
obrazcev za obračune plač ali honorarjev, v meniju »Obrazci«.

Alternativni izpis plač za SP

Na voljo je dodatna možnost v uporabniških nastavitvah (v poglavju »Izpisi«), ki je namenjena izključno
uporabnim, ki imajo morebitne težave pri tiskanju ali prenosu plačilnih list v program Excel. V primeru
vklopljene nastavitve, program tehnično pripravi datoteko na drugačen način.

Možnost uporabe dodatne
nastavitve v poglavju Izpisi

Dodatno lahko vklopite tudi izpis
individualnih obrazcev iREK na vseh
posameznih obračunih plač in honorarjev

Glede na vklopljeno dodatno nastavitev, je
možnost izpisa individualnega obrazca
iREK, pri vsakem posameznem izpisu
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HONORAR

OBRAZCI REK-2 IN IREK Z ELEKTRONSKO ODDAJO NA PORTAL EDAVKI

Na voljo je novi REK-2 obrazec, ki se uporablja za obračune honorarjev, ki bodo obračunani oz. izplačani
od 1.7.2008 naprej (Uradni list RS 37/2008). Glede na datum obračuna oz. datum izplačila se izpolni
novi zbirni obrazec REK za obračun honorarjev.

Glede na datum obračuna se vam izpolni novi
obrazec REK-2 z enakim datumom izplačila in
datumom plačila davkov in prispevkov

Izdelajo se pripadajoče XML datoteke za oddajo
podatkov na portal eDAVKI, ter dodatno obvestilo o
imenu in lokaciji datotek
Vsebine enakih honorarjev za REK-2 in
individualnih iREK so združene v eni datoteki XML

Glede na vklopljeno dodatno nastavitev, je
možnost izpisa tudi individualnega obrazca
iREK, pri samem izpisu obračunu honorarja

Glede na vneseni datum obračuna, se
vam izpolnijo predpisani REK-2 obrazci.
Dodatno označite tudi vrsto dokumenta za
elektronsko pripravo (običajno – »original«)
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1. Pogoji za vsebinsko pravilno pripravo XML datotek za elektronsko oddajo na eDAVKI

· vsebinska priprava za vrste obračunov honorarjev, ki so vsebinsko/programsko podprti v
programu Birokrat

· izplačilo honorarjev, ter pripadajočih davkov in prispevkov, v istem dnevu (enaka datuma izplačila
in plačila davkov in prispevkov na zbirnem obrazcu REK-2 - postavki 012 in 012a)

· celotno plačilo vseh davkov in prispevkov, ki pripadajo izplačanim honorarjem

2. Kdaj morate dopolniti oz. ročno vnesti podatke REK in iREK vsebin na spletni portal eDAVKI

· priprava obračunov honorarjev, ki s strani programa Birokrat niso vsebinsko/programsko podprti
(obračun davčnega odtegljaja od pokojnin, obračun plačil vajencem, dijakom in študentom, ter
drugo…)

· obračun honorarjev, za katere imate izplačilo dohodka, ter plačilo pripadajočih davkov in
prispevkov, v različnih dnevih (različna datuma izplačila in plačila davkov in prispevkov na
zbirnem obrazcu REK-2 – postavki 012 in 012a)

· plačila davkov in prispevkov, ki za posamezne honorarje niso izplačani v celoti, oz. niso
obračunani in izplačani pravilno

· razne druge posebnosti obračunov honorarjev (samozaposleni v kulturi in novinarstvu, rezidenti z
uveljavljanjem mednarodnih pogodb, zavezanci z znižano stopnjo dohodnine oz. obračunom
dohodnine po lestvici…)

POMEMBNO:
V primeru, da imate naštete primere iz 2. točke, ali kakšne drugačne specifične vsebine, morate
dopolniti vsebine ali ročno vnesti podatke za REK in iREK obrazce na spletnem portalu eDAVKI!
To pomeni, da neposredna uporaba XML datotek, ki jih pripravite v programu Birokrat, v
omenjenih primerih ni v celoti vsebinsko ustrezna!

OBVEZNO:
Za elektronsko oddajo podatkov v obliki XML datotek, ali pa neposreden vnos podatkov na spletni
portal eDAVKI, si zagotovite elektronski podpis podjetja oz. pooblaščene osebe.

Dodatne informacije in podporo pri oddaji podatkov preko portala e-DAVKI, imate na voljo na naslovu
http://edavki.durs.si/, na e-mail: eDavki.durs@gov.si, oz. na njihovih kontaktnih številkah.

VRSTE HONORARJEV

Za vse vrste honorarjev morate imeti pravilno določeni obstoječi oznaki vrst dohodkov oz. osebnih
prejemkov, ki se izkazujeta na REK in iREK. Na naši spletni strani imate tudi možnost prenosa obstoječe
datoteke za uvoz šifranta vrst osebnih prejemkov, ki se izkazuje na individualnih obrazcih iREK:
http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&pID=birokrat_datoteke

POMEMBNO:
Oznake za posamezne vrste honorarjev, so ključnega pomena za celovito vsebino podatkov
izdelanih XML datotek, obrazca REK-2 (postavka 010), ter vsebine individualnih obrazcev iREK!

Za posamezne vrste honorarjev
pravilno določite obe oznaki, ki se
izkazujeta na predpisanih obrazcih REK
in iREK
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