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Uradni list RS, št. 104/2021 z dne 1. 7. 2021

2223. Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih
dohodkov iz delovnega razmerja, stran 6512.

Na podlagi 3., 4., 7. in 8. točke prvega odstavka ter drugega odstavka 44. člena Zakona o
dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12,
40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16,
69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) in četrte alineje tretjega odstavka 3. člena Zakona o posebnem davku
na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96 in 82/97 – odl. US) Vlada
Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih
dohodkov iz delovnega razmerja
1. člen
V Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni
list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17 in 71/18) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen
(prevoz na delo in z dela)
(1) Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz
delovnega razmerja do višine 0,13 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim
prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja
dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. Znesek iz prejšnjega
stavka se usklajuje enkrat letno s koeficientom rasti cen goriv in maziv za osebna vozila za mesec
oktober tekočega leta v primerjavi z mesecem oktobrom prejšnjega leta, po podatkih Statističnega
urada Republike Slovenije, če je sprememba rasti cen pozitivna, ki ga minister, pristojen za finance,
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določi in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje v decembru tekočega leta za
povračila stroškov prevoza na delo in z dela za naslednje leto.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v
davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 30 eurov mesečno ali v višini imenske
neprenosne mesečne vozovnice (javni prevoz), če delojemalec delodajalcu predloži dokazilo o
nakupu te vozovnice. Višini povračil stroškov iz prejšnjega stavka, ki se ne vštevata v davčno osnovo
iz delovnega razmerja, se priznata sorazmerno glede na dneve prisotnosti na delu.
(3) Mesto opravljanja dela po tej uredbi je mesto, kjer se delo opravlja oziroma se začne
opravljati. Običajno prebivališče po tej uredbi je prebivališče delojemalca, ki je najbližje mestu
opravljanja dela. Drugo prebivališče delojemalca je običajno prebivališče po tej uredbi le, če se
delojemalec od tam vsaj štirikrat tedensko vozi na mesto opravljanja dela.
(4) Javni prevoz po tej uredbi je prevoz, ki je pod enakimi pogoji dostopen vsem uporabnikom
prevoznih storitev in se izvaja v komercialne namene, razen prevoza, ki se opravlja z osebnim ali s
kombiniranim vozilom. Javno prevozno sredstvo po tej uredbi je prevozno sredstvo, s katerim se
opravlja javni prevoz.
(5) Za določanje oddaljenosti v skladu s tem členom se upoštevajo najkrajše običajne cestne
povezave.
(6) Če ima delojemalec pravico do uporabe službenega vozila za privatne namene in mu
delodajalec za tako uporabo službenega vozila zagotovi tudi gorivo, se povračilo stroškov za prevoz
na delo všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
(7) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se delojemalcu, ki dosega dohodek iz delovnega
razmerja iz tujine, strošek prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz
delovnega razmerja do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim
prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja
dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.«.

2. člen
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Plačila vajencem za obvezno praktično delo se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz
delovnega razmerja glede na letnik šolanja do višin, ki jih kot minimalno višino vajeniške nagrade
določa zakon, ki ureja vajeništvo.«.

KONČNE DOLOČBE
3. člen
(začetek uporabe)
(1) Spremenjen 3. člen uredbe se začne uporabljati:
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− za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za delojemalce, na katere se nanaša Dogovor o
odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev,
zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto
2021 (Uradni list RS, št. 88/21), za mesec junij 2021, in
– za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za vse ostale delojemalce za mesec avgust
2021, do takrat pa se uporablja 3. člen Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih
dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17 in 71/18).
(2) Spremenjeni prvi odstavek 12. člena uredbe se začne uporabljati z dnem objave usklajenih
zneskov minimalnih višin vajeniške nagrade v skladu z zakonom, ki ureja vajeništvo, do takrat pa se
uporablja prvi odstavek 12. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz
delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17 in 71/18).

4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00712-26/2021
Ljubljana, dne 30. junija 2021
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Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
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