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Vprašanje: 

»Samozaposlen v kulturi (NORMIRANEC), je v celoti oproščen PRISPEVKOV, ker mu jih plačuje 

MINISTRSTVO. Sedaj smo pa v dilemi, pri sestavi davčnega obračuna, če se ti prispevki 

plačani s strani države štejejo med PRIHODKE oz., če jih moramo prišteti k rednim 

PRIHODKOM in tako dobimo višjo osnovo za obdavčitev?« 

 

 

ODGOVOR: 

(Skladno s pripravo odgovorov v sodelovanju s programskim partnerjem za davčno področje, 

TZS za pravilnost odgovorov ne odgovarja.)  

 

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov 

pomeni poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove, saj zavezancem ni treba voditi 

evidenc o odhodkih oziroma stroških, ki jih imajo pri poslovanju. 

 

Zavezanci, ki že opravljajo dejavnost lahko ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem 

normiranih odhodkov, če takšen način ugotavljanja davčne osnove priglasijo davčnemu organu 

in če njihovi prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, v 

davčnem letu pred tem davčnim letom, ne presegajo 50.000 eurov, ali če v davčnem 

letu pred tem davčnim letom, njihovi prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o 

računovodenju, ne presegajo 100.000 eurov in je bila pri njih v skladu z zakonom, ki ureja 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni 

čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev (pojasnilo povzeto po brošuri FURS). 

 

V skladu z  devetim odstavkom 48. člena se v prihodke iz dejavnosti, ugotovljene po pravilih o 

računovodenju štejejo tudi:  

1. v primerih iz osmega odstavka tega člena tudi: 

 prihodki zavezanca, doseženi pred prenehanjem opravljanja dejavnosti,  

 prihodki družbe, zavoda ali primerljive osebe po tujem pravu,  

 prihodki osebe, ki je prevzela del podjetja zavezanca, in  

 prihodki osebe, ki je prenesla podjetje ali del podjetja na zavezanca, 

2. prihodki iz dejavnosti povezanih oseb, razen če zavezanec dokaže, da glavni ali eden od 

glavnih razlogov za shemo poslovanja ni izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove 

z upoštevanjem normiranih odhodkov.  

 

 

SKLEP: 

Na podlagi dolločil Zakona o dohodnini, ki obravnava odhodke iz dejavnosti, lahko davčni 

zavezanec, ob izpolnjevanju pogojev, plačuje davek iz dejavnosti po načelu normiranih 

odhodkov. To pomeni, da določa osnovo za plačilo davka na način, da v obračunih izkaže vse 

prihodke, enako kot t.i. podjetnik, ki plačuje dohodke iz dejavnosti po »običajnem načinu«, 
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odhodke pa mu »država« prizna na način, da so vnaprej določeni, glede na izkazane 

prihodke.  

 

Odgovor na vprašanje zato je, da povečuje davčno osnovo za dohodke iz dejavnosti po 

načelu normiranih odhodkov, vsi prihodki po uvedenih računovodskih standardih 

podjetnika posameznika.  

 

Povedano drugače, tudi »prispevki, plačani s strani države«, povečujejo davčno osnovo za 

»normiranca«, enako, kot to velja za primer, ko in če bi plačevali davek od dohodkov iz 

dejavnosti v t.i. »običajni shemi«, kjer se osnova ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in 

dejanskih odhodkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Povzeto po odgovoru programskega partnerja Taxin d.o.o, februar 2020 


