
                                                                                                        OSNUTEK

Na podlagi drugega odstavka 61. člena, prvega odstavka 284.a člena in tretjega odstavka 325. člena v 
zvezi z drugim odstavkom 285. člena, drugim odstavkom 317. člena, drugim odstavkom 321. člena in 
šestim odstavkom 325. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 
91/15, 63/16 in 69/17, 13/18-ZJF-H) izdaja minister za finance 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije 

dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka 
iz oddajanja premoženja v najem

1. člen

V Pravilniku o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za 
odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem (Uradni list 
RS, št.102/15, 79/16 in 79/18) se v Prilogi 1, v Navodilu za izpolnjevanje obrazca napovedi za odmero 
akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine za rezidente pri točki 6. 
(Vpisovanje podatkov pod točko 5 – podatki o dohodku iz delovnega razmerja in podatki o pokojnini) 
za desetim odstavkom dodata nova odstavka, ki se glasita:

»Pri dohodku s šifro vrste dohodka 1103/1090 (Regres za letni dopust) se vpiše celoten znesek 
prejetega regresa za letni dopust. V postopku odmere akontacije dohodnine pa se v davčno osnovo 
všteva znesek regresa, ki presega 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Pri 
določanju zneska povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji se upošteva zadnji podatek 
Statističnega urada Republike Slovenije.

Pri dohodku s šifro vrste dohodka 1103/1127 (Regres pomorščaka za letni dopust iz delovnega 
razmerja, zaposlenega pri tujem delodajalcu) se vpiše celoten znesek prejetega regresa za letni 
dopust. V postopku odmere akontacije dohodnine pa se v davčno osnovo všteva 50 % zneska
regresa, ki presega 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Pri določanju zneska 
povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji se upošteva zadnji podatek Statističnega urada 
Republike Slovenije.«.

2. člen

V Prilogi 2 se v Navodilu za izpolnjevanje obrazca napovedi za odmero akontacije dohodnine od
dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine za rezidente pri točki 5. (Vpisovanje podatkov pod točko 
4 – podatki o dohodku iz delovnega razmerja) za desetim odstavkom dodata nova odstavka, ki se 
glasita:

»Pri dohodku s šifro vrste dohodka 1103/1090 (Regres za letni dopust) se vpiše celoten znesek 
prejetega regresa za letni dopust. V postopku odmere akontacije dohodnine pa se v davčno osnovo 
všteva znesek regresa, ki presega 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Pri 
določanju zneska povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji se upošteva zadnji podatek 
Statističnega urada Republike Slovenije.

Pri dohodku s šifro vrste dohodka 1103/1127 (Regres pomorščaka za letni dopust iz delovnega 
razmerja, zaposlenega pri tujem delodajalcu) se vpiše celoten znesek prejetega regresa za letni 
dopust. V postopku odmere akontacije dohodnine pa se v davčno osnovo všteva 50 % zneska
regresa, ki presega 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Pri določanju zneska 
povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji se upošteva zadnji podatek Statističnega urada 
Republike Slovenije.«.



3. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja 
že za dohodke, prejete od 1. januarja 2019. 
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