DAVČNA OBRAVNAVA ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI S PONUDBO NOVE
Pojasnilo DURS, št. 4210-4019/2014, 8. 5. 2014
Prejeli smo vprašanje zavezanca glede davčne obravnave odpravnine zaradi odpovedi
pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove, skladno z določili 91. člena Zakona o delovnih
razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13). V zvezi s tem vprašanjem smo za mnenje
zaprosili Ministrstvo za finance, ki ga povzemamo v nadaljevanju.
Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi,
se davčno obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja po 5. točki prvega odstavka 37.
člena Zakona o dohodnini.
Po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12ZUJF, 75/12, 94/12 in 96/13) so obdavčeni vsi dohodki, razen tistih, ki so v ZDoh-2
izrecno navedeni kot neobdavčeni oziroma oproščeni plačila dohodnine. V skladu s 5.
točko prvega odstavka 37. člena ZDoh-2 se med dohodke iz delovnega razmerja
vključuje tudi nadomestilo, ki ga zagotovi delodajalec na podlagi dogovora z
delojemalcem zaradi kateregakoli pogoja v zvezi z zaposlitvijo ali zaradi spremembe v
pogojih v zvezi z zaposlitvijo, vsako izplačilo delodajalca v zvezi s prenehanjem
veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, vsako izplačilo zaradi prenehanja zaposlitve in podobni
prejemki.
Posebna davčna obravnava je v 9. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 določena za
odpravnino zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je določena kot pravica iz delovnega
razmerja in izplačana pod pogoji, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih, v višini
odpravnine, kot je določena zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali
iz razloga nesposobnosti na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, vendar največ do višine
desetih povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji. Za odpravnino iz prejšnjega
stavka se ne šteje odpravnina, zaradi odpovedi vsake naslednje pogodbe pri istem
delodajalcu ali pri osebi, ki je z delodajalcem povezana oseba in odpravnina, izplačana
delojemalcu, ki je z delodajalcem povezana oseba.
V skladu s šestim odstavkom 91. člena ZDR-1 ima delavec v primeru, ko mu delodajalec
odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti in mu
istočasno ponudi sklenitev nove pogodbe za neustrezno novo zaposlitev, pravico do
sorazmernega dela odpravnine, ki jo dogovori z delodajalcem. Glede na to, da gre v tem
primeru za sorazmerni del odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo
nove pogodbe o zaposlitvi, gre za dohodek, ki niti po vsebini (saj ne gre za prenehanje
zaposlitve) niti po višini (saj gre za sorazmerni del odpravnine) ni primerljiv z odpravnino
zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki se v skladu z 9. točko prvega odstavka 44. člena
ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, zato ga ni mogoče
obravnavati po navedeni določbi.
Navedeno pomeni, da se odpravnina, izplačana skladno z določbo 91. člena ZDR-1 v
celoti všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja
VIR: Ministrstvo za finance, DURS –
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/dohodek_iz_zaposlitve
/dohodek_iz_delovnega_razmerja/davcna_obravnava_odpovedi_pogodbe_o_zaposlitvi_s_ponudbo
_nove/

Projekt »Učinkovit socialni dialog – nova KPDTS« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in
prilagodljivosti prednostne usmeritve«, 1.4. prednostne usmeritve: »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.

