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V Uradnem listu RS 101/11 je bil objavljen Pravilnik 
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju 
Zakona o dav~nem postopku, ki v spremenjenem 23.a 
~lenu dopu{~a, da na transakcijski ra~un fizi~ne ose-
be ni treba nakazovati (spremenjene dolo~be smo 
poudarili)

•	 dohodkov iz delovnega razmerja iz 8. to~ke 
drugega odstavka 37. ~lena zakona o dohod-
nini, kjer so na{teti pokojnine, nadomesti-
la in drugi dohodki iz naslova (obveznega, 
obveznega dodatnega in prostovoljnega 
dodatnega) pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, razen izpla~il odkupne vrednosti 
v skladu z zakonom o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju ter zakonom o prvem po-
kojninskem skladu Republike Slovenije in pre-
oblikovanju poobla{~enih investicijskih dru`b;

•	 dohodkov, ki so v skladu z 20. do 32. ~lenom 
zakona o dohodnini izvzeti iz obdav~itve z do-
hodnino;

•	 dividend in obresti, ki ne presegajo 50 ev-
rov;

•	 dividend, obresti in drugih pla~il v zvezi 
s premo`enjem, za katerega se opravljajo 
skrbni{ke storitve oziroma storitve gospodar-
jenja, ~e se izpla~ujejo na ra~une takih storitev; 

•	 prejemkov, namenjenih pokritju stro{kov dne-
vnice in prevoza, kadar je izpla~ilo opravljeno 
fizi~ni osebi, ki na podlagi imenovanja opravi 
funkcijo ~lana volilnega odbora po predpisih 
o volitvah in v zvezi s tem prejme le povra~ilo 
navedenih stro{kov;

•	 prejemkov iz 2., 4. in 5. to~ke 107. ~lena zakona 
o dohodnini;

•	 prejemkov od kmetijskih pridelkov, gozdnih 
plodov ter izdelkov doma~e in umetnostne 
obrti, ki ne presegajo 50 evrov;

•	 sredstev pri prenosih sredstev vlagateljev iz en-
ega vzajemnega sklada v drug vzajemni sklad 
iste dru`be za upravljanje, ~e dru`ba za up-

ravljanje zagotovi ustrezen na~in sledljivosti 
prehodov med vzajemnimi skladi;

•	 sredstev pri nepla~evanju z zastavno pravico 
zavarovane terjatve iz naslova investicijskih 
kuponov vzajemnega sklada;

•	 drugih dohodkov, ~e se prejemnik v primeru 
naravne ali druge nesre~e, kot je opredeljena 
po zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesre~ami, odpove dohodku za namene pomo~i 
v teh nesre~ah, ~e so od dohodka odvedeni vsi 
davki v skladu z zakonom o obdav~enju in za-
konom, ki ureja dav~ni postopek, ter je dohodek 
nakazan na transakcijski ra~un organizacije, ki 
ima v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne 
organizacije, status humanitarne organizacije, 
ali na transakcijski ra~un samoupravne lokalne 
skupnosti.

^e je izpla~evalec pravna oseba ali fizi~na ose-
ba, ki opravlja dejavnost, pla~ila za dobavljeno 
blago in opravljene storitve druge pravne osebe 
ali druge fizi~ne osebe, ki opravlja dejavnost, 
ni dol`an nakazati na transakcijski ra~un, ~e 
posami~no pla~ilo ne presega 50 evrov. 

Po razlagi predlagatelja pravilnika se po spremenjeni 
1. to~ki prvega odstavka 23.a ~lena obvezno naka-
zujejo na transakcijski ra~un vsi dohodki iz delovne-
ga razmerja iz prvega in drugega odstavka 37. ~lena 
zakona o dohodnini, razen pokojnin, nadomestil in 
drugih dohodkov iz naslova pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja. Namen spremembe je zagotavljan-
je ve~je preglednosti in u~inkovitej{ega nadzora nad 
izpla~evanjem osebnih prejemkov ter s tem povezanih 
dav~nih obveznosti in prispevkov za socialno varnost. 

S spremembo zneskov v 3. in 7. to~ki prvega odstavka 
23.a ~lena pa se zmanj{ata znesek dividend in obresti, 
ki jih ni treba nakazovati na transakcijske ra~une, in 
sicer s 125 evrov na 50 evrov, ter znesek prejemkov 
od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov in izdelkov 
doma~e obrti, ki se s 125 evrov zmanj{a na 50 evrov, 
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v celoti pa je ~rtano morebitno gotovinsko izpla~ilo 
prejemkov od industrijskih in drugih odpadkov, saj v 
skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, fizi~ne 
osebe teh ne smejo prodajati. 

S spremembo drugega in tretjega odstavka 23.a ~lena 
se znesek pla~il, ki jih ni treba nakazovati na tran-
sakcijske ra~une pravnih oseb in fizi~nih oseb, ki 

opravljajo dejavnost, s 420 evrov zmanj{a na 50 
evrov, da se prepre~i namerno zmanj{evanje zne-
skov zgolj zaradi izpolnitve pogojev za gotovinsko 
pla~ilo. Z znatnim zmanj{anjem tega zneska se to 
lahko prepre~i, saj zaradi ban~nih provizij za posa-
mezna pla~ila poslovni subjekti ne bodo motivirani 
zmanj{evati zneskov na posameznih ra~unih pod 
50 evrov.


