
                                                                                                                                            
Dohodki iz tujine in dohodnina  

 
V letno davčno osnovo za odmero dohodnine se vključujejo tudi dohodki, ki jih 
rezidenti Republike Slovenije prejmejo v tujini. Če so zavezanci dohodke, prejete 
v tujini, napovedali že med letom, so ti dohodki vključeni v informativni izračun 
dohodnine. Če pa zavezanci dohodkov, prejetih v tujini, niso napovedali že v letu 
2016, so dolžni te dohodke napovedati najpozneje v ugovoru zoper informativni 
izračun dohodnine oziroma v napovedi za odmero dohodnine. Odbitek tujega 
davka se prizna pri izračunu ali poračunu dohodnine na letni ravni le, če 
zavezanec uveljavlja odbitek tujega davka v ugovoru zoper informativni izračun 
dohodnine (ne glede na predhodno uveljavljanje tujega davka pri odmeri 
akontacije dohodnine) oziroma v napovedi za odmero dohodnine. Ugovoru zoper 
informativni izračun dohodnine oziroma letni napovedi za odmero dohodnine je 
treba priložiti ustrezna dokazila o obstoju davčne obveznosti v tujini; tj. znesek 
davka, plačanega v tujini, osnovo za plačilo davka ter dejstvo, da je znesek 
davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan. 
Stroške prehrane in prevoza v zvezi z delom v tujini mora zavezanec uveljavljati 
na zakonsko predpisan način, sicer izgubi pravico, t.j. najkasneje v roku za 
vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine oziroma v roku za vložitev 
napovedi za odmero dohodnine, če mu informativni izračun ni bil izdan, to je do 
31. julija 2017. Podrobnejše informacije glede dohodkov, doseženih iz zaposlitev v 
tujini pri tujem delodajalcu so objavljene na spletni strani Finančne uprave RS. 
Zaradi nekaj centov razlike ni treba vlagati ugovora zoper informativni izračun 
dohodnine 

Zavezancem ni treba vlagati ugovorov zoper informativni izračun dohodnine, če 
razlika med zneski dohodkov iz informativnega izračuna dohodnine in zneski 
dohodkov iz obvestil, prejetih s strani izplačevalcev, v skupnem znesku, ne 
presega 1 EUR. Pri veliki večini zavezancev, kjer bo zaradi zaokroževanja zneskov 
prihajalo do razlik, bodo te znašale nekaj centov, večja razlika (do 1 EUR) pa 
lahko pride pri zavezancih, ki so imeli v preteklem letu večje število različnih 
izplačevalcev 

Vir: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Let
na_odmera_dohodnine/Novice/2017/170531_IID16.pdf 


