Letos prvic lahko podamo vlogo za uveljavljanje dejanskih
stroškov pri odmeri dohodnine (rok 5. februarja)
Po Zakonu o dohodnini ZDoh

-2 se kot dohodek iz zaposlitve obravnava tudi dohodek iz drugega

pogodbenega razmerja ali razmerja na drugi podlagi. Ker se za dohodek štejejo vsi dohodki, ki jih je
fizicna oseba prejela, ne glede na njihovo obliko ali vrsto, se

vsi dohodki (tako za opravljeno delo kot

eventualna povracila stroškov) vštevajo v davcno osnovo za obracun dohodnine in prispevkov.
Kadar predavatelju (avtorju po avtorski pogodbi) zagotovimo še nocitev ali letalsko karto, ali kadar
osebi, ki dela preko študentske napotnice, želimo povrniti stroške vozovnice ali kilometrine, ce je za
naše podjetje moral po opravkih še izven podjetja, ali osebi, ki dela preko podjemne, mandatne ali
katerekoli druge pogodbe, želimo povrniti še stroške s potjo, je torej potrebno vsa ta povracila šteti v
davcno osnovo (pri izplacilu dohodka, torej obracunu akontacije dohodnine).
Fizicna oseba pa lahko dejanske stroške uveljavlja pri znižanju svoje letne davcne osnove. Na podlagi
289. clena ZDavP -2 lahko zavezanec dejanske stroške, ki so mu nastali pri doseganju dohodkov iz
zaposlitve, uveljavlja v ugovoru zoper informativni izracun dohodnine

– vse do lanskega leta. S

spremembo ZDavP -2 (Ur.l. RS št. 91/2015) pa lahko davcni zavezanci rezident uveljavlja dejanske
stroške že prej, to je pri sestavi informativnega izracuna dohodnine. Po novem torej ni potrebno cakati
na prejem informativnega izracuna in sestavljati ugovor (lahko pa še vedno, ce zavezanec ne odda ali
zamudi z vlogo).

Za to, da lahko FURS pri odmeri letne dohodnine pravilno upošteva dejanske stroške, ga je o tem
potrebno obvestiti. Kot pravocasna šteje, ce je zahtevek do vkljucno 5. februarja oddan s priporoceno
pošto ali preko eDavkov, ce je poslan z navadno pošto, mora na FURS prispeti najkasneje 5. februarja.
Obrazec zahtevka in navodila za izpolnjevanje najdete na
obvezno priložena dokazila.
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