
 

Poziv delodajalcem za izplačilo 13. plače zaposlenim  

Čas je, da delodajalce spomnimo, da so predvsem zaposleni tisti, ki ustvarjajo dodano 
vrednost v podjetju in da je prav, da so za to ob koncu leta tudi ustrezno nagrajeni.  

SKEI Slovenije na delodajalce naslavlja poziv za izplačilo 13. plače 

 

V SKEI Slovenije smo si skupaj z ZSSS več let prizadevali za manjšo obdavčitev božičnice 
oziroma 13. plače, kar nam je z zadnjo spremembo dohodninske zakonodaje tudi uspelo. 
Takšna davčna razbremenitev pomeni, da bodo zaposleni konec leta lahko prejeli nagrade, 
ki bodo višje v neto znesku.Zadnja sprememba zakona o dohodnini (ZDoh-2S) z dne 
8.12.2017, v 44. členu opredeljuje, da: 

»Del plače za poslovno uspešnost po zakonu, ki ureja delovna razmerja, ali vsebinsko 
primerljiv dohodek iz tujine, izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem 
hkrati, če: 

 imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno 
uspešnost in so pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za 
njegovo izplačilo določeni v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej 
seznanjeni, ali 

  je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno 
uspešnost po merilih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način 
ali na podlagi te kolektivne pogodbe, 

in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Šteje se, da 
imajo pravico do dela plače za poslovno uspešnost vsi delavci pri delodajalcu, če so pogoji 
za pridobitev pravice do dela plače za poslovno uspešnost s splošnim aktom delodajalca 
določeni enotno za vse delavce.« 

Tako bodo zaposleni pri izplačilu 13. plače ali kako drugače imenovane nagrade za poslovno 
uspešnost enkrat letno, plačali zgolj prispevke za socialno varnost, znesek do 100% 
povprečne mesečne plače zaposlenih v RS pa je oproščen plačila dohodnine. 

Zato SKEI Slovenije delodajalce poziva, da najkasneje v mesecu decembru 2018 
zagotovijo izplačilo 13. plače oziroma »božičnice« v vseh primerih, ko je to določeno s 
kolektivno pogodbo ali s posebnim dogovorom med sindikatom in vodstvom družbe.  

                                                                                                    Predsednica SKEI Slovenije: 

                                                                                                        Lidija Jerkič, univ.dipl.prav 

http://skei.si/nLog/newsletter-876/user-0/url-5230/


Rabite pomoč pri pogajanjih? Pokličite nas. 

NOVICE  

 

Novo šolsko leto za tretjo generacijo študentov na daljavo 

SKEI  

05.11.2018 - Tretja generacija študija na daljavo začenja s 

prvim predmetom...  

DELAVSKA ENOTNOST  
 

Delavska enotnost št. 20; 25.10.2018  

26.10.2018 - V novi številki Delavske enotnosti preberite...  
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