
                                                                                                                            
 
   

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz 
Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, 
izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev 
zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s 
sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v 
procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«. 

POJASNILO MINISTRSTVA ZA FINANCE – KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI 

TRGOVINE SLOVENIJE IN POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA 
 

V nadaljevanju v celoti povzemamo pojasnilo Ministrstva za finance »Kolektivna pogodba 

dejavnosti trgovine Slovenije in povračilo stroškov prevoza na delo in z dela«, številka 421-

264/2018/4, z dne 28. 8. 2018. 

 

»Spoštovani, na Ministrstvo za finance ste naslovili prošnjo glede razlage določbe 75. člena 

nove kolektivne pogodbe za trgovino, ki uporabo določbe pogojuje z mnenjem Finančne 

uprave RS glede davčne obravnave povračila stroškov prevoza na delo in z dela. 

 

V novi Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/2018) so 

določbe, ki urejajo povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, glede na doslej veljavno 

kolektivno pogodbo deloma spremenjene. Tako je v 7. in 8. odstavku 75. člena nove 

pogodbe določeno, da je v primeru, ko delodajalec delavcu obračunava povračilo stroškov 

prevoza na delo in z dela, upoštevaje vsakokratno višino mesečne vozovnice, delavec v 

primeru bolniške odsotnosti upravičen do povračila stroškov prevoza ne glede na dneve 

bolniške odsotnosti. Hkrati je določeno, da se navedeno pravilo ne uporablja, če Ministrstvo 

za finance – Finančna uprava RS izda mnenje, da se ta strošek všteva v davčno osnovo 

dohodka iz delovnega razmerja in osnovo prispevkov za socialno varnost.  

 

Pri obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom je treba uvodoma poudariti, da je treba 

razločevati davčno obravnavo povračil stroškov v zvezi z delom od delovnopravne 

obravnave. Davčno obravnavo povračil stroškov v zvezi z delom ureja Zakon 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 in 69/17; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2), ki v prvem odstavku 44. člena 

med dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz 

delovnega razmerja, uvršča povračila stroškov v zvezi z delom pod pogoji in do višin, ki jih 

določi vlada. 

 

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja 

(Uradni list RS, št. 140/06, 76/08 in 63/17; v nadaljnjem besedilu: uredba) ne določa 

pravice do posameznega dohodka, ampak določa pogoje in višine povračil stroškov v zvezi 

z delom, do katerih se ti v skladu z ZDoh-2 ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz 

delovnega razmerja. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se ne všteva v davčno 

osnovo do višine stroškov javnega prevoza od mesta opravljanja dela do običajnega 

prebivališča delojemalca, ki je najbližje mestu opravljanja dela, če je mesto opravljanja 

dela oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča vsaj 1 kilometer (3. člen 

uredbe). Za davčno obravnavo se povračila stroškov javnega prevoza, ne vštevajo v 

davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, pod pogoji določenimi v 3. členu uredbe v 

višini dnevne vozovnice, v odvisnosti od števila dni delavčeve prisotnosti na delu. 

 

Navedena pravila, ki so relevantna za določanje davčne obravnave povračil stroškov 

prevoza na delo in z dela, se torej niso spremenila. V primeru odsotnosti delavca (npr. 

bolniška odsotnost, dopust), ki uporablja mesečno vozovnico, se v davčno osnovo 

dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z 

dela le za dneve, ko je strošek dejansko nastal (torej za dneve prisotnosti na 

delu). Če delavec ni bil prisoten na delu in mu delodajalec kljub temu izplača 

povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za dneve odsotnosti, se povračilo 

stroškov v tem delu všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, saj 

takšen dohodek nima narave povračila stroškov prevoza na delo in z dela, saj ti 

stroški delavcu niso nastali.«  

 



                                                                                                                            
 
   

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz 
Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, 
izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev 
zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s 
sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v 
procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«. 

Vir: dopis Ministrstva za finance »Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije in povračilo 
stroškov prevoza na delo in z dela«, številka 421-264/2018/4, z dne 28. 8. 2018 


