OBVESTILA ZA IZPLAČILO PLAČ DELAVCEM, KI SO ZAPOSLENI PRI SAMOSTOJNIH
PODJETNIKIH ZA MESEC JULIJ 2018
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala
povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec
MAJ 2018 1.663,23 €. Najnižja bruto pokojninska
osnova od aprila 2014 dalje je 841,98 € (Ur.l. RS
12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in
prispevkov v letu 2017 je 34,72 % (Ur.l. RS
17/2018).

MINIMALNA IN ZAJAMČENA PLAČA
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje
237,73 €. Minimalna plača za delo s polnim
delovnim časom, opravljeno od 1.1.2018 dalje
znaša 842,79 € (Ur.l. RS 5/2018).
PREHRANA
Pri obračunu prispevkov za mesec JULIJ 2018
upoštevajte 22 delovnih dni - skupaj 176 ur.
Regres za prehrano zasebnika znaša za davčne
namene po Uredbi od 1.8.2008 dalje 6,12 € na dan
(Ul. RS 76/08).

Mesečna lestvica za obračun akontacije
dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja v
letu 2018(Ur.l. RS št. 69/2017):
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MESEČNE DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2018:
Splošna olajšava:



znaša splošna
olajšava v €

ki

članarina
obrtno-podjetniški
zbornici
(obvestilo o višini in načinu plačila prejmete
od OZS)
prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje od 1.4.2018 dalje v višini 33,90 €
(Ur.l.RS 19/18), nakazati na PDP ZPIZ: 01100
8882000003 19 davčna št. plačnika – 44008
prispevek za poškodbe pri delu in poklicno
bolezen (0,53 % od PP) v znesku 8,59 €
prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od
0,25 % PP) v znesku 25,78 €

PLAČILO PRISPEVKOV IN DAVKOV OD 1.10.2011
DALJE
Prispevke in davke nakažite na prehodne davčne
podračune:


Posebne olajšave:
203,08
423,85
792,06
1.307,71
1.970,80

DOPOLNILNO

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 34,37 €
nakazati na PDP ZZZS: 01100 8883000073 19
davčna št.plačnika – 45004.

543,32
275,22 + (1.660,18 –
(1,49601 x bruto dohodek))
1.109,74
275,22
Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu
akontacije dohodnine upošteva povečana splošna
olajšava, se davčna osnova zmanjša za 275,22 €.

za prvega vzdrževanega otroka
za dva vzdrževana otroka
za tri vzdrževane otroke
za štiri vzdrževane otroke
za pet vzdrževanih otrok
za vzdrževanega otroka, ki potrebuje
posebno nego in varstvo
za vsakega drugega vzdrževanega
družinskega člana
olajšava za prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje – letno do
za rezidenta, ki se izobražuje in ima
status dijaka ali študenta - letno

OPRAVLJAJO

Obveznosti za samostojne podjetnike,
opravljajo dopolnilno dejavnost, so:
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če znaša mesečna
bruto plača v €
nad
do
930,53
930,53
1.109,74

KI
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735,83 €
203,08 €
2.819,09 €
3.302,70 €




PDP - proračun države SI56 0110-0888
1000030
PDP – ZPIZ SI56 01100-8882000003
PDP – ZZZS SI56 01100-8883000073

z uporabo ustrezne reference,sestavljene iz šifre
modela: 19 davčna št.- šifra dajatve (za
podrobnosti glej Obrtnikov Svetovalec april 2011,
str.
65-68)
in
spletna
stran
FURS:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/po
drocja/prispevki_za_socialno_varnost.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem
razmerju
Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega
razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od
1.1. do vključno 28.2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja
znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega
leta.
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od
1.1.2018 do 28.2.2018, znaša 855,72 eur (54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec,
ki za leto 2016 znaša 1.584,66 eur).
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od
1.3.2018 do 31.12.2018, znaša 878,55 € (54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na
mesec, ki za leto 2017 znaša 1.626,95 €). (FURS)

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - JULIJ 2018
60 % PP**

3,5 PP***
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*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2017 (PP): 1.626,95 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2018 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače: 60 % od
PP2017 1.626,95 = 976,16 EUR
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim
odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.626,95 x 3,5 = 5.694,33 EUR
Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne
v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali
popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v
mesecu za pretekli mesec. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

