
 

 

Poziv delodajalcem 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 2019 
zagotovijo izplačilo »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 

______________________________________________________________________ 

Informacija o gibanju plač za avgust 2019 

NOVICE  

 

Info SKEI št.10/2019  
05.11.2019 - Aktivnosti v oktobru na enem mestu.  
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Namenite del dohodnine naši organizaciji SKEI Slovenije  
10.12.2018 - Nič vas ne stane, da ste dobrodelni.  

DELAVSKA ENOTNOST  

 

Delavska enotnost št. 19, 7.11.2019  
08.11.2019 - Med drugim tudi prispevek o Gorenju in seminarju SKEI Mladi.  

 
Tematska številka DE - Dostojna starost, 24.10.2019  
29.10.2019 - Vsak si zasluži dostojno starost.  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Pridobivanje novih članov; predavatelj Vojko Fon  
11.12.2018 - Naša moč je v članstvu.  

 

Digitalna revolucija; predavatelj Vojko Fon  
11.12.2018 - Ali nam bodo roboti uničili delovna mesta?  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 
prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-
novic ne boste več prejemali.  
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