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POVZETEK 

Avtorski honorarji so posebna vrsta dohodkov, ki jih avtorji prejmejo kot plačilo za 
ustvarjena avtorska dela. Glede na vrsto razmerja, ki ga ima avtor z naročnikom 
avtorskega dela, torej če je z njim v odvisnem oziroma v neodvisnem razmerju, se lahko 
avtorski honorarji obdavčijo na pet različnih načinov. Od načina obdavčitve pa je 
odvisno kako bo to delo knjiženo pri posameznem poslovnem sistemu, ter tako vplivalo 
na višino storitvenih stroškov in kratkoročnih obveznosti, nazadnje pa tudi na 
računovodske obračune. 
   

Ključne besede: računovodstvo, avtorsko delo, avtorski honorar, avtorske pravice, 
obdavčitev avtorskih honorarjev, knjiženje avtorskih honorarjev 

 

ABSTRACT 

Royalties are a special type of income, received by authors as payment for their 
copyright work. Considering the type of relationship between the author and the client 
of copyright work, which can be of a dependent or independent nature, royalties can be 
taxed in five different manners. The manner of taxation dictates how the work will be 
booked in an individual business system and how it will infuence the height of the 
service costs and short obligations, as well as the accoutning clearances at the end. 
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1 UVOD 

Naloga računovodstva je spremljanje ter evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v 
posameznem poslovnem sistemu, na podlagi katerih se pripravijo računovodska 
poročila. Računovodstvo preučuje razne vrste ekonomskih kategorij, med katere 
uvrščamo sredstva in obveznosti do virov sredstev, prihodke in odhodke, poslovni izid 
ter stroške. Med stroške, ki se pojavljajo pri poslovanju poslovnega sistema, uvrščamo 
tudi stroške, ki so nastali na podlagi avtorskih pogodb. 

Avtorski honorarji so v zadnjih letih doživeli številne spremembe, med katerimi je 
najpomembnejša ta, da se z začetkom veljave Slovenskih računovodskih standardov, 
leta 2001, avtorski honorarji ne uvrščajo več med stroške dela, temveč med stroške 
storitev.  

Zaradi ugodne obdavčitve je veliko ljudi v preteklih letih delalo na podlagi 
avtorskih pogodb, čeprav sploh ni šlo za avtorsko delo. To je bil eden od razlogov za 
uveljavitev sprememb tudi glede obdavčitve avtorskih honorarjev. Z novim Zakonom o 
dohodnini (ZDoh-1), ki je začel veljati leta 2005, so se normirani stroški zmanjšali z 
40% na 10%, ter s tem povečali osnovo za odmero akontacije dohodnine od 60% na 
90%.  

Diplomsko nalogo, ki obravnava posebnosti obdavčitve in knjiženja po novi davčni 
zakonodaji, sem poleg prvega, uvodnega, ter zadnjega, zaključnega, razdelila na 
osrednjih šest poglavij. V drugem poglavju sem na grobo zajela pojem računovodstva in 
njegove dele, med katere štejemo knjigovodstvo, računovodsko predračunavanje, 
računovodsko nadziranje ter računovodsko analiziranje. V tretjem poglavju sem zajela 
temeljne ekonomske kategorije, ki so predmet proučevanja v računovodstvu. V 
naslednjem poglavju sem se osredotočila na pojem avtorskega dela in na njegove 
sestavine. Ponazorila ločevanje med odvisnim in neodvisnim avtorskim delom,  
opredelila pojme: avtor, avtorski honorar in avtorska pogodba. Peto poglavje sem 
namenila avtorskim pravicam, med katere uvrščamo moralne, materialne in ostale 
pravice avtorja. V šestem poglavju sem se osredotočila na obdavčitev avtorskih 
honorarjev, pri čemer sem le - te razčlenila med dohodke iz zaposlitve, dohodke iz 
dejavnosti ter dohodke iz prenosa premoženjskih pravic. Tako razčlenitev sem 
uporabila tudi v sedmem poglavju, kjer sem se osredotočila na knjiženje avtorskih 
honorarjev tako gospodarskih družb kot tudi nepridobitnih organizacij. 
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2 POJEM IN SESTAVNI DELI RAČUNOVODSTVA 

2.1 Pojem računovodstva 
Računovodstvo je zelo kompleksno področje. Prav zaradi tega se v literaturi 

srečamo s številnimi  opredelitvami le - tega. Velja pa, da je računovodstvo 
informacijska dejavnost, ki se ukvarja s spremljanjem, preučevanjem in s 
prikazovanjem poslovanja določenega poslovnega sistema. (Melavc in Milost 2003, 9).  

Računovodstvo sestavljajo številne informacijske naloge, ki oskrbujejo notranje in 
zunanje uporabnike s poročili o finančnem stanju in uspehu podjetja. Med notranje 
uporabnike štejemo poslovodstvo poslovnega sistema, lastnike, ter zaposlene. Zunanji 
uporabniki pa so posojilodajalci, dobavitelji, stalni kupci, konkurenti, država in javnost 
(Hočevar in Igličar 1995, 14). 

Koletnik navaja, da je za kakovostno računovodstvo potrebno slediti različnim 
dejavnikom, kot so: 

a) popolnost, saj morajo biti vsi poslovni dogodki zapisanih v ustreznih 
računovodskih izkazih, 

b) točnost zapisanih dogodkov, 
c) resničen obstoj vseh zapisanih dogodkov, 
d) pravilni časovni presledek med spremembami stanj v podjetju, 
e) realno vrednotenje sredstev in obveznosti do virov sredstev, 
f) veljavnost pri lastništvu nad sredstvi, ter pri dolžnosti nad obveznosti, do 

virov sredstev, 
g) sredstva, obveznosti do virov sredstev, ter kategorije poslovne in finančne 

uspešnosti morajo biti pravilno računovodsko prikazani (2004, 31). 
V poslovnem sistemu je računovodstvo dejavnost, ki obsega usklajeno celoto 

računovodskega informiranja na podlagi knjigovodstva, računovodskega 
predračunavanja, računovodskega nadziranja in računovodskega analiziranja vseh 
temeljnih ekonomskih kategorij. 

2.2 Sestavni deli računovodstva 
Po navedbi Turka in Melavca (2001, 17), je bil leta 1972 sprejet Kodeks 

računovodskih načel, v katerem so računovodstvo razčlenili na: 
a) knjigovodstvo, 
b) računovodsko predračunavanje, 
c) računovodsko nadziranje in 
d) računovodsko analiziranje. 
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2.2.1 Knjigovodstvo 
Knjigovodstvo je najstarejši in hkrati edini od štirih delov računovodstva, ki 

obravnava podatke iz preteklosti. Usmerjeno je k prikazovanju vsakokratnega stanja 
sredstev in obveznosti do virov sredstev, ter vseh prihodkov in odhodkov nastalih, v 
obračunskem obdobju. 

Knjigovodstvo je posebna vrsta dokumentiranega evidentiranja podatkov o 
poslovnih dogodkih v določen poslovnem sistemu. Osnova za zbiranje teh podatkov,  
izraženih v denarju, so  pravilno sestavljene knjigovodske listine. Podatki o poslovnih 
dogodkih so lahko urejeni glede na vsebino, pri čemer so v pomoč glavna in pomožne 
knjige ali pa glede na časovne značilnosti, s katerimi se srečujemo v dnevniku. 

Glavna knjiga je razdeljena na posamezne kotne, ki nam omogočajo spremljanje 
sprememb in ugotavljanje stanj posameznih ekonomskih kategorij. Vsak konto je 
sestavljen iz dveh strani, debetne in kreditne. 

Končni izdelki knjigovodstva so računovodski obračuni, ki zajemajo knjigovodske 
podatke o preteklih stanjih in procesih. Nanašajo se lahko na: 

a) celoten poslovni sistem, pri čemer gre za zbirne računovodske obračune, kot 
so bilanca stanja in uspeha ter izkaz finančnih in denarnih tokov, 

b) enega od delov poslovnega sistema in 
c) na poslovne učinke, za katere so značilni podrobnejši računovodski 

obračuni (Milost 2002, 16). 
Knjigovodsko spremljanje poslovanja poslovnega sistema poteka po naslednjem 

zaporedju: 
a) poslovni dogodek, ki ga opredelimo kot poslovna sprememba, ki vpliva na 

stanje posamezne ekonomske kategorije, 
b) pisno pričevanje o nastanku poslovnega dogodka na knjigovodski listini,  
c) zapisovanje poslovnih dogodkov iz knjigovodskih listin v poslovne knjige, 

ki jih delimo na temeljne in pomožne,  
d) podatke o poslovnih dogodkih, ki vplivajo na posamezne temeljne 

ekonomske kategorije in se s pomočjo knjigovodskih poročil posredujejo 
notranjim in zunanjim uporabnikom (Hočevar in Igličar 1995, 169). 

2.2.2 Računovodsko predračunavanje 
Računovodsko predračunavanje je, v nasprotju z knjigovodstvom, usmerjeno v 

prihodnost. 
Pri njem se vrednostno spremljajo predvidene spremembe, stanja in pojavi 

poslovanja določenega poslovnega sistema (Milost 2002,17). 
Končni izdelek računovodskega predračunavanja so formalna in vrednostno 

izražena poročila o pričakovanih spremembah temeljnih ekonomskih kategorij, tako 
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imenovanih računovodski predračunih. Ti, skrbno izdelani predračuni, so podlaga za 
sprejemanje poslovnih odločitev. 

Računovodski obračuni so povezani : 
a) s predmetom predračunavanja, saj se računovodski predračuni lahko 

sestavljajo za poslovni sistem kot celoto, za njegove posamezne 
organizacijske dele ali pa samo za posamezne poslovne aktivnosti, 

b) z obdobjem za katerega poslovni sistem potrebuje predračunske 
informacije,  

c) s kvantitativnimi informacijami, ki so praviloma izražene v denarni enoti 
(Hočevar in Igličar 1995, 173). 

2.2.3 Računovodsko nadziranje 
Računovodsko nadziranje se ukvarja s presojanjem pravilnosti pri poslovanju in z 

odpravljanjem nepravilnosti. Razlikujemo več vrst nadziranja, in sicer: 
a) računovodsko kontroliranje, ki poteka vzporedno s poslovnim procesom in 

pomeni sprotno odpravljanje odkritih nepravilnosti, 
b) računovodsko revidiranje, ki ga delimo na notranje revidiranje in katerega 

opravljajo osebe, zaposlene v poslovnem sistemu, ter na zunanje 
revidiranje, ki ga zunanja oseba zaključi z revizorjevim poročilom. Pri 
računovodskem revidiranju gre za presojanje pravilnosti poslovanja 
celotnega poslovnega sistema in ne le samo računovodstva. 

c) računovodsko inšpiciranje, ki poteka po končanju poslovnega procesa. 
Naloga inšpektorja je ugotoviti, ali je poslovanje tako celotnega kot pa tudi 
posameznih delov poslovnega sistem v skladu s predpisi.  

Cilj računovodskega nadziranja je pridobiti zanesljive računovodske predračune in 
obračune ter čim bolj uskladiti poslovanje poslovnega sistema z zunanjimi in notranjimi 
pravili (Milost 2002, 18). 

2.2.4 Računovodsko analiziranje 
Računovodsko analiziranje se ukvarja s presojanjem ugodnosti poslovnih procesov, 

stanj in pojavov ter s predlaganjem izboljšav. Z njim je mogoče pojasniti razlike, ki se 
pojavljajo med računovodskimi predračuni in računovodskimi obračuni (Milost 1996, 
17). 

Po navedbi Hočevarja in Igličarja se v računovodskem analiziranju uporabljata dva 
osnovna pristopa, in sicer: 

a) izračunavanje in pojasnjevanje stroškovnih odmikov, do katerih prihaja 
zaradi razlike med načrtovanimi in dejansko uresničenimi stroški,  

b) analiziranje računovodskih izkazov s pomočjo vodoravne in navpične 
analize in analize s kazalniki (1995, 254-255). 
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3 TEMELJNE EKONOMSKE KATEGORIJE V RAČUNOVODSTVU 

3.1 Sredstva 
Sredstva so statično opredeljena ekonomska kategorija, zaradi česar jih lahko 

dojamemo le v določenem trenutku, saj vseskozi spreminjajo svojo pojavno obliko. 
Sredstva so premoženje vsakega poslovnega sistema, s katerimi razpolaga za nemoteno 
opravljanje svoje dejavnosti. 

Najpomembnejša razvrstitev sredstev deli le - ta na osnovna in obratna sredstva ter 
finančne naložbe (Milost 1996, 56). Glede na to, da se pojavljajo dolgoročne in 
kratkoročne finančne naložbe, lahko razdelimo sredstva tudi na stalna oziroma 
dolgoročna, med katere uvrščamo tudi dolgoročne finančne naložbe in na gibljiva 
oziroma kratkoročna sredstva, med katere spadajo kratkoročne finančne naložbe. 

3.1.1 Osnovna sredstva 
Osnovna sredstva delimo na opredmetena, ta se pojavljajo v obliki stvari, kot so 

zgradbe, zemljišča, oprema in druge stvari, ki jih ima poslovni sistem v lasti in jih 
izkorišča za opravljanje dejavnosti, in pa neopredmetena, med katere štejemo predvsem 
licence, patente in druge pravice poslovnega sistema (Turk in Melavc 2001, 96 – 98). 

Poslovni sistemi izkazujejo svoja opredmetena osnovna sredstva s pomočjo 
neodpisane vrednosti, ki jo predstavlja pozitivna razlika med nabavno vrednostjo 
osnovnega sredstva in popravkov vrednosti osnovnega sredstva. 

Osnovna sredstva se razlikujejo od obratnih po obdobju vrnitve v svojo prvotno 
pojavno obliko, torej v denar, saj je to obdobje za osnovna sredstva daljše od enega leta. 

3.1.2 Obratna sredstva 
Obratna sredstva se pri poslovanju poslovnega sistema pojavljajo v obliki: 

a) stvari, med katere spada material, drobni inventar, nedokončana proizvodnja 
in dokončani proizvodi ter trgovsko blago, 

b) pravic, katere obsegajo prejete kratkoročne vrednostne papirje, odložene 
stroške, nezaračunane prihodke in sprotne terjatve, 

c) denarja, med katerega uvrščamo gotovino tako v blagajni, kot tudi na 
transakcijskem računu in na izločenih računih za sprotne potrebe, ter odprte 
akreditive (Milost 2002, 77-79). 

3.1.3 Finančne naložbe 
Finančne naložbe so povezane z nastajanjem finančnih prihodkov. Delimo jih na 

dolgoročne finančne naložbe, ki so del stalnih osnovnih sredstev in na kratkoročne 
finančne naložbe, ki so del gibljivih sredstev. 

 
 



 

 8

Med finančne naložbe spadajo: 
a) naložbe v kapital drugih poslovnih sistemov, predvsem nakup delnic, ter 

pridobitev deleža drugega poslovnega sistema, na podlagi katerega ima 
poslovni sistem pravico do udeležbe v poslovnem izidu, 

b) dana kratkoročna in dolgoročna posojila,  
c) depoziti in varščine, 
d) naložbe v odkupljene lastne delnice (Milost 2002, 80). 

 

3.2 Obveznosti do virov sredstev 
Viri sredstev so pravne in fizične osebe, ki so s svojimi finančnimi naložbami in 

dobavami, omogočile sredstva za opravljanje dejavnosti določenemu poslovnemu 
sistemu (Turk in Melavc 2001, 105). Do vseh virov sredstev ima poslovni sistem 
obveznosti.  

Te obveznosti pa sestavljajo: 
a) kapital, ki predstavlja trajen vir financiranja, dosežen z vlogami lastnikov 

oziroma z uspešnim poslovanjem poslovnega sistema. Delimo ga na osnovni 
kapital, vplačani presežek kapitala, rezerve, preneseni čisti dobiček ali izgubo, 
revalorizacijski popravek kapitala ter na nerazdeljeni čisti dobiček ali izgubo 
poslovnega leta; 

b) pasivne časovne razmejitve, med katere štejemo odložene prihodke in vnaprej 
vračunane stroške; 

c) dolgovi, s katerimi mislimo na obveznosti iz poslovanja, ter na obveznosti iz 
financiranja. Med prve spadajo dobljeni predujmi od kupcev, dobave 
dobaviteljev, zaslužki zaposlenih, dajatve državi, obresti, dividende in podobno, 
med druge pa spadajo kratkoročno dobljena posojila in izdaja kratkoročnih 
vrednostnih papirjev (Hočevar in Igličar 1995, 47-50). 

 

3.3 Stroški  
Stroški so cenovno izraženi potroški prvin poslovnega procesa, kot so delovna 

sredstva, predmete dela, storitve in delo (Milost 2002, 32). 
Vrste izvirnih stroškov: 

a) stroški materiala so cenovno izraženi potroški materiala, ki ga poslovni 
sistem potrebuje pri ustvarjanju poslovnih učinkov. 

b) stroški storitev v ožjem smislu so stroški prevoznih, komunalnih, 
telekomunikacijskih, zavarovalnih in drugih storitev; mednje tudi štejemo 
stroške po pogodbah o avtorskem delu. 
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c) stroški amortizacije se obračunavajo se od osnovnih sredstev, ki jih 
poslovni sistem lahko uporabi za opravljanje dejavnosti. 

d) stroški davkov vsebujejo le davke, ki ne sodijo med stroške dela ter hkrati 
niso odvisni od poslovnega izida. 

e) stroške dela sestavljajo plače, dajatve za socialno in pokojninsko 
zavarovanje, nadomestila plač ter darila, dajatve v naravi in nagrade 
zaposlenim. 

f) stroški obresti so odvisni od poslovnega izida in se nanašajo na dobljene 
kredite in posojila (Milost 2002, 34-35). 

 

3.4 Odhodki 
Odhodke lahko opredelimo kot stroške v prodanih poslovnih učinkih. So nasprotje 

prihodkov, s katerimi oblikujejo poslovni izid v določenem obračunskem obdobju 
(Hočevar in Igličar 1995,70).  

Odhodki lahko temeljijo tako na stroških kot tudi na izdatkih, vendar ni nujno, da 
do teh razmerij pride istočasno, saj se lahko stroški ali  pa izdatki pojavijo pred odhodki 
oziroma se odhodki pojavijo pred izdatki.  

Turk in Melavc delita odhodke na: 
a) redne odhodke, med katerimi razlikujeta odhodke za poslovanje in odhodke 

za financiranje. Odhodki za poslovanje se nanašajo na prodajo proizvodov 
in storitev, trgovskega blaga in materiala v obračunskem obdobju, medtem 
pa se odhodki za financiranje nanašajo na odhodke zaradi danih obresti in 
na ostale odhodke financiranja, med katerimi so najpomembnejši odpisi 
finančnih naložb,  

b) izredne odhodke, ki nastajajo zaradi kasnejšega in neobičajnega zmanjšanja 
sredstev oziroma povečanja obveznosti do virov sredstev, ter vplivajo na 
poslovni izid (2001, 70-75). 

 

3.5 Prihodki 
Prihodki oblikujejo poslovni izid skupaj z odhodki, ter predstavljajo prodajno 

vrednost prodanih poslovnih učinkov. 
Delimo jih na: 

a) redne prihodke, ki jih, prav tako kot odhodke, delimo na poslovne prihodke 
in finančne prihodke. Prvi so prodajna vrednost prodanih proizvodov, 
storitev, trgovskega blaga in materiala v obračunskem obdobju, drugi pa se 
pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami 
ter terjatvami; 
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b) izredne prihodke, ki nastajajo ob izrednem povečanju sredstev oziroma 
izrednem zmanjšanju obveznosti do virov sredstev (Milost 2002,61-64). 

 

3.6 Poslovni izid 
Poslovni izid prikazuje razliko med vsemi prihodki in vsemi odhodki, ki so nastali 

v določenem obračunskem obdobju.  
 
Slika 3.1: Vrste poslovnega izida 
 

Poslovni izid 
 
 
 
 
Temeljne vrste poslovnega                                     Druge vrste poslovnega 
izida:         izida: 
- dobiček (pozitivna razlika                  -  prispevek za kritje (razlika med 
med vsemi prihodki in  vsemi                          prihodki od prodaje in  
odhodki),                                    spremenljivimi stroški),  
        
- čisti dobiček (dobiček,                                  -  kosmati dobiček (razlika med 
zmanjšan za davke iz dobička),                        prihodki od prodaje in                          
- izguba (negativna razlika                             proizvajalnimi stroški prodanih 
med prihodki in odhodki)                                 poslovnih učinkov),                           

-  razlika v ceni (razlika med 
prihodki od prodaje in nabavno 

 vrednostjo trgovskega blaga), 
-  dobiček zmanjšan za odhodke 
financiranja, 
-  izguba povečana za odhodke 
financiranja, 
-  dohodek (seštevek čistega  
dobička, plač, davkov in  
prispevkov ter obresti zmanjšanih 
za izgubo). 

          Vir: Hočevar in Igličar 1995, 82  



 

 11

4 POJEM AVTORSKEGA DELA 

Področje avtorskega dela je uzakonjeno v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah 
– ZASP (UL RS, št. 21/95). S tem zakonom so urejene: 

a) pravice avtorjev in njihovih del s področja književnosti, znanosti in umetnosti 
(avtorska pravica); 

b) pravice izvajalcev, proizvajalcev fonogramov, filmskih producentov, radijskih in 
televizijskih (RTV) organizacij in založnikov (sorodne pravice); 

c) individualno in kolektivno uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic (1. člen 
ZASP). 

Prvi odstavek 5. člena ZASP določa, da so avtorska dela individualne intelektualne 
stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način 
izražene, v kolikor zakon ne določa drugače. 

Pod pojmom avtorska dela uvrščamo: 
a) govorjena dela, ki so vsa tista,  kot so na primer govori in predavanja, ki niso 

shranjena na telesnem nosilcu, 
b) pisana dela, med katera spadajo leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter 

računalniški programi, 
c) glasbena dela z besedilom oziroma brez njega; 
d) gledališka, gledališko - glasbena in lutkovna dela; 
e) koreografska in pantomimska dela, pri katerih se stvaritev izraža s pomočjo 

govorice telesa; 
f) fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnemu fotografiranju, 
g) avdiovizualna dela, ki so izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik. 

Med avdiovizualna dela štejemo kinematografske, televizijske, reklamne, 
dokumentarne in risane filme, ter kratke glasbene videofilme; 

h) likovna dela, med katera sodijo različne stvaritve s področja risanja, slikarstva, 
kiparstva ter druge oblike izražanja; 

i) arhitekturna dela: slovensko pravo je eno redkih, ki ločuje arhitekturna in 
likovna dela, pri tem pa upošteva vse faze arhitekturnega ustvarjanja in pozna tri 
glavna arhitekturna področja – arhitekturo, urbanizem in krajinsko arhitekturo; 

j) dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja, med katera sodijo dvo 
oziroma tridimenzionalne stvaritve, ki imajo tudi uporabno funkcijo. V to 
skupino avtorskih del sodi oblikovanje modnih kreacij, tekstilnih vzorcev, 
pohištva itd; 

k) kartografska dela, pri katerih se kot avtorsko delo upošteva le nadgradnja 
geografskih podatkov, kot je na primer uporaba posebnih simbolov in drugih 
slikovnih znakov; 
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l) predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, 
tabele, skice, plastične predstavitve itd.) pri katerih je varovana le sama 
predstavitev, ne pa tudi druge misli oziroma rešitve, ki jih ta vsebuje (5. člen 
ZASP in Strnad 2001, 12-13). 

 
V 6. členu ZASP - a je določeno, da so poleg samega avtorskega dela varovani še 

vsi njegovi deli, osnutki dela in celo njegov naslov. Zato je zelo pomembno, da se že 
obstoječi naslov avtorskega dela ne uporabi ponovno za drugo delo na istem področju, 
saj bi tako dejanje lahko ustvarilo zmedo glede izvora dela.  

V kategorijo avtorskih del ZASP šteje tudi razne predelave avtorskih del, kot so 
priredbe, aranžmaji, prevodi oziroma druge spremembe na prvotnem avtorskem delu. 
Vse nastale spremembe pa ne smejo v nikakršnem primeru škodovati pravicam avtorja 
prvotnega avtorskega dela (7. člen ZASP). 

4.1 Sestavine avtorskega dela 
Pri opredelitvi ali je določeno delo avtorsko, ali ne, si zakonodaja pomaga s petimi 

merili, zahtevami. Ta so: 
a) stvaritev: kot avtorsko delo se šteje le tisto delo, ki ga je človek ustvaril sam, 

zato se pod avtorska dela nikakor ne štejejo stvari, ki so bile izdelane s pomočjo 
stroja oziroma živali; 

b) področje ustvarjalnosti: da bi določeno delo uživalo pravice avtorskega dela, 
mora pripadati kategoriji znanosti, umetnosti ali književnosti; 

c) duhovnost: pri tej zahtevi gre za to, da se na nekem delu mora izražati človeški 
duh, ob njem pa tudi misli, čustva in sporočila avtorja. Pri duhovnosti 
avtorskega dela se poudari delo kot netelesni proizvod oziroma kot imaterialno 
dobrino, katera je brez zavor prostora in časa in lahko se uporablja brez 
omejitev, ne da bi bila pri tem obrabljena; 

d) izraženost: ta element predpostavlja, da mora delo biti na kakršen koli način 
izraženo, pri čemer pa ni pomembno, če je ta izraženost dostopna ljudem 
neposredno ali pa preko tehničnih in drugih pripomočkov; 

e) individualnost: ta element ločuje delo od drugih avtorskih in pa od avtorsko 
nezavarovanih del ter od kulturne in umetniške dediščine. Individualnost 
avtorskih del zahteva določeno raven ustvarjalnosti, ki se meri od najvišje pa do 
najnižje (Trampuž 2000, 82-86). 
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4.2 Odvisno in neodvisno avtorsko delo 
Razlikovanje med odvisnim in neodvisnim avtorskim delom je pomembno 

predvsem zaradi obdavčitve posameznega avtorskega dela. Podlago za opredelitev, ali 
je posamezni dohodek, dohodek iz zaposlitve, torej je med naročnikom in avtorjem 
odvisno razmerje, ali je dohodek iz dejavnosti, kar pomeni, da je med njima neodvisno 
razmerje ureja 18. člen Zakona o dohodnini – ZDoh – 1 (UL RS št. 54/4). Pri določanju 
dohodka je potrebno izhajati iz naslednjih kriterijev: 

a) nadzor in navodila v zvezi z opravljanjem dela ali storitev: v kolikor naročnik 
avtorskega dela daje dokaj točna navodila avtorju o tem kako, kje in kdaj naj 
dela, je bolj verjetno, da gre za odvisno razmerje; 

b) osebno opravljanje dela ali storitev: če avtor dela lahko najame tudi drugo osebo 
za izvršitev dela, gre po vsej verjetnosti za neodvisno razmerje; 

c) zagotavljanje sredstev in pogojev za opravljanje dela ali storitev: v neodvisnem 
razmerju si avtor sam zagotavlja sredstva za opravljanje dela; 

d) prevzemanje finančnih in drugih tveganj ter odgovornosti v zvezi z opravljanjem 
dela in storitev: v odvisnem razmerju avtor ne prevzema tveganj  in 
odgovornosti za opravljeno delo; 

e) način opravljanja dela ali storitev ter način plačila: avtor v odvisnem razmerju 
dela običajno neprekinjeno, po vnaprej določenem urniku in za delo prejema 
fiksno mesečno plačilo. V neodvisnem razmerju, pa avtor opravlja delo za več 
naročnikov in dobiva plačilo za vsako opravljeno delo; 

f) pravica do odstopa od pogodbe in prevzemanje odgovornosti v zvezi s tem: če se 
delo ne izvrši pod dogovorjenimi pogoji in naročnik odstopi od pogodbe, ter od 
avtorja zahteva povrnitev nastale škode, gre za neodvisno razmerje. Če pa lahko 
naročnik odstopi od pogodbe le pod predpisanimi pogoji, nasprotno pa lahko 
avtor odstopi kadarkoli, brez da bi prevzel kakršno koli dolžnost, gre za odvisno 
razmerje; 

g) neposredna udeležba na dobičku ali izgubi, izhajajoči iz opravljanja dela ali 
storitev: v odvisnem razmerju avtor ni neposredno udeležen pri dobičku ali 
izgubi, doseženimi z avtorskim delom (18. člen ZDoh – 1 in Dolinar Dubokovič 
2006, 10-11). 
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4.3 Avtor 
V 10. členu ZASP je avtor fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo. Ta 

opredelitev je pomembna, saj daje pravico avtorstva le fizičnim osebam, nikakor pa ne 
strojem, živalim ali pravnim osebam.  

V kolikor je določeno delo nastalo s sodelovanjem dveh ali več avtorjev, pripada 
vsem soavtorjem, ki so delo ustvarili, nedeljiva avtorska pravica  (12. člen ZASP). 
Avtor za svoje delo je upravičen do honorarja, ki ga praviloma določita avtor in njegov 
delodajalec oziroma naročnik avtorskega dela v avtorski pogodbi. 

 

4.4 Avtorski honorar 
Avtorski honorar je plačilo, ki ga avtorski delavec prejme kot nagrado oziroma 

poplačilo za opravljeno avtorsko delo. V večini primerov se ga določi v avtorski 
pogodbi, saj se tako prepreči nesporazume med naročnikom in avtorjem dela. 

Avtorski honorar je praviloma sestavljen iz dveh delov, in sicer iz dela dohodka za 
opravljeno delo ali storitev in pa dela dohodka za prenos pravice uporabe oziroma 
izkoriščanja ustvarjenega avtorskega dela na drugo osebo (Kruhar Puc 2004, 48). 

Višina avtorskega honorarja je odvisna tudi od ponudbe ter povpraševanja po 
avtorskih delih na trgu. Praviloma je honorar izplačan v enkratnem znesku, lahko pa se 
naročnik in avtor dogovorita za mesečna in podobna plačila. 

 

4.5 Avtorska pogodba  
Avtorske pogodbe se sklepajo med naročnikom avtorskega dela in osebo, ki bo to 

delo ustvarila, torej avtorjem. Podlago za sklepanje takih pogodb najdemo v 99. in v 
100. členu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah ter v Obligacijskem zakoniku, v 
poglavju o podjemnih pogodbah. 

S pogodbo se avtor zaveže, da bo ustvaril kakršno koli avtorsko delo po željah in 
navodilih naročnika ter mu ustvarjeno delo tudi izročil. Naročnik pa se zaveže, da bo 
avtorju, za opravljeno delo, plačal dogovorjen honorar. V kolikor je avtor mnenja, da 
mu je naročnik avtorskega dela podal premalo informacij oziroma navodil za izvedbo 
njegovega dela, ga mora o tem nemudoma obvestiti. Če avtorsko delo tudi z ustreznimi 
navodili ne ustreza naročnikovim željam, lahko od avtorja zahteva popravek dela. 

Po 99. členu ZASP-a pridobi naročnik na avtorskem delu z avtorsko pogodbo le 
pravico distribuiranja, vse ostale avtorske pravice pa obdrži avtor. Pojavijo pa se tudi 
primeri, ko se lahko s pogodbo prenesejo tudi ostale materialne pravice. 
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Vse avtorske pogodbe morajo biti sklenjene v pisni obliki. V kolikor pride do spora 
med naročnikom in avtorjem avtorskega dela, se nejasnosti razlagajo v avtorjevo korist 
(Puharič 1997, 252). 

Pogodba o avtorskem delu začne veljati, ko se naročnik in avtor podpišeta na dva 
enako sestavljena izvoda pogodbe. 

Vsak naročnik avtorskega dela je v petnajstih dneh od sklenitve avtorske pogodbe 
dolžan o tem obvestiti Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ta pa ima pravico 
zahtevati, da mu delodajalec, torej naročnik avtorskega dela, posreduje podatke o 
dejanskih izplačilih avtorju. 
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5 AVTORSKA PRAVICA 

V trenutku, ko avtor ustvari določeno avtorsko delo, mu pripadajo po zakonu 
določene avtorske pravice. Po 15. členu ZASP - a je avtorska pravica enovita pravica na 
avtorskem delu, iz katere izvirajo izključna osebnostna upravičenja (moralne avtorske 
pravice), izključna premoženjska upravičenja (materialne avtorske pravice) in druga 
upravičenja avtorja (druge pravice avtorja). 

Republika Slovenija v 60. členu Ustave uvršča avtorsko pravico med človekove 
pravice in temeljne svoboščine. 

Za pridobitev avtorske pravice ni potrebno začeti nikakršnega formalnega 
postopka, saj je po 14. členu ZASP - a razvidno, da nastane s samo stvaritvijo 
avtorskega dela, torej avtomatsko (ipso facto) (Strnad 2001, 23). 

Avtorska pravica se lahko, prav tako kot lastninska, prenaša na podlagi volje, ter 
pogodbe med strankami. Vendar pa je na ta način onemogočen prenos avtorske pravice 
kot celote, saj se lahko prenesejo na drugega upravičenca le določene materialne 
pravice (Mežnar 2005, 29-30). 

 

5.1 Značilnosti avtorskih pravic 
Trampuž (2000, 126-128) ločuje štiri značilnosti avtorske pravice: 
a) pravico naravnega prava: avtorska pravica pripada avtorju s samo stvaritvijo 

dela. Pri avtorski pravici gre za pravico duhovne lastnine,  
b) ustavno zajamčena človekova pravica: v 60. členu Ustave RS je varstvo 

avtorskih in drugih pravic, ki izvirajo iz področja znanosti, književnosti in 
umetnosti, uvrščeno med človekove pravice in temeljne svoboščine, 

c) pravico do imaterialnih dobrin daje avtorju posebno vsebino in pomen. Delo kot 
duhovna dobrina ni podvrženo fizični oblasti avtorja, kajti njemu pripadajo 
materialna upravičenja, ki izvirajo iz stvaritve njegovega dela, 

d) absolutna pravica pripomore k temu, da ima avtor edini pravico odločati o 
svojem delu ter da lahko prepoveduje posege tretjih oseb na svojem delu. 

 

5.2 Moralne avtorske pravice 
Moralne avtorske pravice predstavljajo in varujejo duhovno vez, ki nastane med 

avtorjem in njegovim delom. Tudi če je avtor pravico izkoriščanja svojega dela prenesel 
na drugo osebo, mu moralne avtorske pravice zagotavljajo uresničevanje svojih 
moralnih interesov in s tem tudi pravico do navedbe njegovega imena na vsaki javni 
priobčitvi (www.aas.si). 
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Med moralne avtorske pravice ZASP uvršča: 
• pravico prve objave (17. člen), 
• pravico priznanja avtorstva (18. člen), 
• pravico spoštovanja dela (19. člen), 
• pravico skesanja (20. člen). 
 

5.2.1 Pravica prve objave 
Pravica prve objave daje avtorju dela izključno pravico določiti kdaj, kje in kako bo 

njegovo delo objavljeno in torej dostopno tudi širši javnosti. Pravica prve objave je prva 
izmed moralnih pravic, saj brez nje avtor dela ne more izkoriščati svoje delo in s tem 
vse pripadajoče materialne pravice. 

5.2.2 Pravica priznanja avtorstva 
Ta pravica omogoča le avtorju samemu, da prizna avtorstvo nad svojim delom, pri 

tem lahko izbira med uporabo lastnega imena ali psevdonima. Ko avtorsko delo postane 
znano širši javnosti, postane avtorjevo ime neke vrste identifikacijska označba, kar 
povleče za seboj tudi določene premoženjske pravice. Avtor ni dolžan uveljavljati 
pravico do priznanja avtorstva na katerem koli svojem delu, lahko pa prepove navedbo 
svojega imena na določenem delu oziroma na vseh svojih delih.  

5.2.3 Pravica spoštovanja dela 
Avtor ima pravico preprečiti posege in uporabo svojega dela, če bi le - ti pripeljali 

do okrnjenja avtorske osebnosti. Najhujša stopnja posega je skazitev, tej pa sledijo 
okrnitev in drugi posegi. 

5.2.4 Pravica skesanja 
Pravica skesanja omogoča, da avtor prekliče materialno avtorsko pravico njenemu 

imetniku. Za takšen poseg mora imeti avtor resne moralne razloge, ob tem pa mora 
dosedanjemu imetniku materialne avtorske pravice povrniti vso nastalo škodo. V 
kolikor želi avtor kasneje ponovno prenesti materialne avtorske pravice na drugega 
imetnika, mora v desetih letih po uveljavitvi pravice skesanja, ta prenos najprej ponuditi 
pod prejšnjimi pogoji prvotnemu imetniku materialnih avtorskih pravic. 

 

5.3 Materialne avtorske pravice 
Z materialnimi avtorskimi pravicami se varuje avtorjeva oblast nad izkoriščanjem 

svojega dela, saj je le avtor tisti, ki lahko dovoljuje ali prepoveduje uporabo njegove 
stvaritve. Avtorsko delo se lahko uporabi le z avtorjevim prenosom ustrezne avtorske 
pravice (Strnad 2001, 25). 

Med materialne avtorske pravice ZASP uvršča: 
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• pravico reproduciranja (23. člen), 
• pravico distribuiranja (24. člen), 
• pravico dajanja v najem (25. člen), 
• pravico javnega izvajanja (26. člen), 
• pravico javnega prenašanja (27. člen), 
• pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami (28. člen), 
• pravico javnega prikazovanja (29. člen), 
• pravico radiodifuznega oddajanja (30. člen), 
• pravico radiodifuzne retransmisije (31. člen), 
• pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja (32. člen), 
• pravico predelave (33. člen), 
• pravico avdiovizualne priredbe (104. člen). 
 

5.3.1 Pravica reproduciranja 
Pravica reproduciranja se nanaša na izdelavo otipljivega primerka avtorskega dela 

oziroma njegovih posameznih delov. Pri razmnoževanju avtorskega dela se lahko 
uporablja najrazličnejše oblike, od fotokopiranja, shranitve v elektronski obliki, pa vse 
do tridimenzionalnega razmnoževanja in zgraditve arhitekturnega objekta. 

5.3.2 Pravica distribuiranja 
S to pravico se avtorsko delo oziroma njegovi primerki dajo v promet s prodajo, 

oziroma s prenosom lastninske pravice, in se tako prepreči nedovoljeno prodajo 
avtorskega dela. Pravica distribuiranja omogoča avtorju, da prepreči distribuiranje 
primerkov, ki bi škodovali njegovim zakonitim interesom, zlasti, ko prihajajo primerki s 
tujine. 

5.3.3 Pravica dajanja v najem 
Ta pravica dovoljuje avtorju, da za določen čas da svoje delo v najem, ne glede na 

to, ali gre za izvirnik ali le za primerek. ZASP ne dovoljuje dajanja v najem 
arhitekturnih objektov, dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja in dela 
zaradi javne priobčitve, ter oblik avtorskih del, ki jih je možno imeti na vpogled le na 
kraju samem in pa dela, ki so v okviru delovnega razmerja, torej je njihova raba 
namenjena za izpolnjevanje delovnih obveznosti. 

5.3.4 Pravica javnega izvajanja 
Pravica javnega izvajanja vključuje tri vrste pravic. To so pravica javnega 

recitiranja, s katero je omogočeno recitiranje avtorskih del s področja književnosti širši 
javnosti, pravica javnega glasbenega izvajanja, kjer se prav tako kot pri pravici javnega 
recitiranja, navzoča širša javnost, le, tukaj pride do izvedbe glasbenega dela s petjem in 



 

 20

igranjem glasbenih instrumentov v živo. Tretja pravica je pravica javnega uprizarjanja, 
kjer se odrsko uprizorijo gledališka, lutkovna, koreografska in druga dela. 

5.3.5 Pravica javnega prenašanja 
Ta pravica dovoljuje, da se izvedba dela prenaša v drugi prostor in s tem tudi 

drugemu občinstvu s pomočjo zvočnikov, zaslonov in drugih naprav. 

5.3.6 Pravica javnega predvajanja s fonogrami in videogrami 
Ta pravica dovoljuje, da se širši javnosti omogoči ogled izvedbe in uprizoritve dela, 

ki so posnete na fonograme in videograme.  

5.3.7 Pravica javnega prikazovanja 
Skupen izraz za vse vrste vizualnih projekcij avtorskih del med katere uvrščamo 

projekcije diapozitivov, filmske in videoprojekcije ter vse ostale projekcije. 

5.3.8 Pravica radiodifuznega oddajanja 
To je izključna pravica, ki dovoljuje, da se avtorsko delo prikaže širši javnosti s 

pomočjo brezžičnih oziroma žičnih radijskih ali televizijskih programskih signalov. V 
kolikor se programski signali pošiljajo preko satelita, morajo biti javnosti dostopna 
sredstva za njihovo dekodiranje. 

5.3.9 Pravica radiodifuzne retransmisije 
V kolikor želimo govoriti o pravici radiodifuzne retransmisije avtorskega dela, je 

potrebno, da se sočasno, ter nespremenjeno delo, ki ga z radiodifuznimi signali oddaja 
javnosti določena RTV-organizacija, prevzame druga RTV-organizacija, ter jih 
posreduje novemu krogu občinstva. 

5.3.10 Pravica sekundarnega radiodifuznega oddajanja 
Do sekundarnega radiodifuznega oddajanja pride, ko se preko zvočnika, zaslona 

oziroma druge naprave izrazi avtorsko delo novemu krogu javnosti. 

5.3.11 Pravica predelave 
Predelava avtorskega dela je pravica, ko se neko prvotno delo priredi na različne 

načine. Pod pojmom predelave štejemo razne prevode, odrske, ter glasbene priredbe, 
aranžmaje, druge oblike predelave in pa tudi vključitev prvotnega dela v novo delo. 
Tudi če avtor dovoli predelavo svojega dela, mu ZASP priznava pravico do popolnega 
izkoriščanja novo nastalega dela. 

 
 

5.3.12 Pravica aviovizualne priredbe 
Avtorsko delo je možno avdiovizualno prirediti na dva načina, in sicer s predelavo 

nekega avtorskega dela v kinematografski, televizijski oziroma risani film, ali pa s 
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vključitvijo le - tega v avdiovizualno delo. S pogodbo o avdiovizualni priredbi se avtor 
obveže, da bo na filmskega producenta prenesel vse pravice, ta pa mu bo dolžan dati 
primerno nadomestilo. 

 

5.4 Druge pravice avtorja 
Poleg moralnih in materialnih pravic, ZASP navaja tudi druge pravice, ki avtorju 

zagotavljajo zgolj denarno nadomestilo oziroma kakšen drugi premoženjski interes. 
Med druge pravice avtorja ZASP uvršča: 

• pravico do dostopa in izročitve (34. člen), 
• sledno pravico (35. člen), 
• pravico javnega posojanja (36. člen), 
• pravico do nadomestila (37. člen). 

 

5.4.1 Pravica do dostopa in izročitve 
Ta člen ureja dve pravici avtorja, in sicer pravico do dostopa do svojega dela, ki ga 

ima v posesti druga oseba, z namenom, da bi ga reproducirala oziroma predelala, ter 
pravico do izročitve izvirnika likovnega ali fotografskega dela, ki bi ga razstavili v 
Republiki Sloveniji. 

5.4.2 Sledna pravica 
Sledna pravica je pravica avtorja, da je obveščen o vsaki prodaji izvirnika svojega 

likovnega dela. Ob tem prejme nadomestilo v višini 3% dosežene maloprodajne cene 
izvirnika. 

5.4.3 Pravica javnega posojanja 
To je pravica do ustreznega nadomestila za rabo določenega avtorskega dela v 

okviru delovanja javnih zavodov. Pravica javnega posojanja ne velja za rabo avtorskih 
del v javnih knjižnicah, arhitekturnih objektov, avtorskih del uporabne umetnosti in 
oblikovanja, zaradi javnega prikazovanja dela, ter če je delo nastalo v okviru delovnega 
razmerja. 

5.4.4 Pravica do nadomestila 
Pravica do nadomestila je pravica avtorja, da prejme primerno nadomestilo za 

tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje svojega dela pri prvi prodaji ali uvozu 
novih naprav za tonsko in vizualno snemanje, novih praznih nosilcev zvoka in slike, ter 
novih naprav za fotokopiranje. 
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Opredelitev avtorskih pravic, kot tudi prikaz avtorske pogodbe, na podlagi katere se 
avtorjem izplačuje določen avtorski honorar za ustvarjeno avtorsko delo, mi bo služila 
pri nadaljnji razlagi diplomske naloge. 
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6 OBDAVČITEV AVTORSKIH HONORARJEV 

Po novem zakonu o dohodnini – ZDoh – 1 (UL RS št. 54/04), ki je začel veljati 
prvega januarja 2005, so se normirani stroški zmanjšali od 40% na 10%, ter s tem 
povečali osnovo za odmero akontacije dohodnine od 60% na 90%. Ta zakon pa je 
prinesel tudi druge novosti, med katere sodi obdavčitev avtorskih honorarjev.      

    Avtorski honorarji se obdavčijo tudi z davkom na dodano vrednost (DDV), 
vendar le v primeru, da avtor doseže mejo 5 milijonov tolarjev letnega prometa, v 
nasprotnem primeru, pa avtor ni zavezanec za DDV. Po nižji stopnji, torej 8,5 %, se 
DDV obračuna za avtorske pravice književnikov, skladateljev ter izvajalskih 
umetnikov, od ostalih avtorskih pravic pa se DDV obračunava po višji stopnji, to je 20 
% (Ferčič 2005, 5). 

                 

6.1 Avtorski honorar kot dohodek iz zaposlitve 
Kot dohodek iz zaposlitve se po 23. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-1), šteje  vsak 

dohodek, ki ga je na podlagi odvisnega pogodbenega razmerja, prejela fizična oseba za 
opravljeno delo.  

V kolikor avtor prejema od svojega delodajalca poleg plače tudi avtorski honorar, 
se avtorski honorar obdavči kot dohodek iz delovnega razmerja, če pa je avtor v 
občasnem pogodbenem razmerju z izplačevalcem avtorskih honorarjev, se upošteva, da 
je tak honorar obdavčen kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. 

6.1.1 Avtorski honorar kot dohodek iz delovnega razmerja 
2. odstavek 25. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-1) določa, da se med dohodke iz 

delovnega razmerja štejejo tudi dohodki, ki izhajajo iz avtorskih del oziroma  iz izvedb 
avtorskih in folklornih del, ne glede na pogodbo, ki je pravna podlaga za izplačilo teh 
honorarjev. 

Za avtorsko delo, ki je nastalo v okviru delovnega razmerja, se upoštevajo tudi 
101., 102., 112., ter 126. člen ZASP. V prvem izmed teh členov je navedeno, da se 
materialne in druge pravice avtorja oziroma njegovega dela prenesejo, do avtorja na 
delodajalca, za dobo desetih let od nastanka avtorskega dela. Upošteva se, da je 
avtorsko delo nastalo po željah in navodilih le - tega. 

Davčno osnovo od dohodov iz delovnega razmerja se ugotovi tako, da se od bruto 
dohodka odštejejo prispevki za socialno varnost. Vendar pa za avtorske honorarje, za 
razliko od ostalih dohodkov iz delovnega razmerja, ni potrebno plačevati prispevke za 
socialno varnost (Dolinar Dubokovič 2006,4). 

Davčno osnovo dobimo tako, da od bruto avtorskega honorarja odštejemo splošno 
davčno olajšavo, ki po 105. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-1) znaša 591.900 SIT 
letno, kar pomeni da mesečno znaša 49.325 SIT. Pri izračunavanju akontacije 
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dohodnine za posamezni avtorski honorar kot dohodek iz delovnega razmerja, je 
potrebno upoštevati 116. člen ZDoh-1, v katerem so navedene stopnje in lestvica 
dohodnine.  

 
Tabela 6.1 Stopnje dohodnine: 

 
če znaša letna davčna 

osnova v tolarjih 
 znaša dohodnina v 

tolarjih 
nad do     

 1,300.000  16%   
1,300.000 2,540.000 208.000 + 33% nad 1,300.000
2,540.000 5,140.000 617.200 + 37% nad 2,540.000
5,140.000 10,330.000 1,579.200 + 41% nad 5,140.000

10,330.000  3,707.100 + 50% nad 10,330.000
 
Vir: Zakon o dohodnini (ZDoh-1) 2005, 210. 

 
V 121. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-1) je tudi navedeno, da se morajo zneski 

lestvice stopnje dohodnine preračunati na mesečni davčni osnovi. 
 

Tabela 6.2 Mesečne stopnje dohodnine 
 

mesečna davčna osnova v 
tolarjih 

 akontacija dohodnine v 
tolarjih 

nad do     
 108.333,33  16%   

108.333,33 216.666,66 17.333,33 + 33% nad 108.333,33
216.666,66 428.333,33 51.433,33 + 37% nad 216.666,66
428.333,33 860.833,33 131.600 + 41% nad 428.333,33
860.833,33  308.925 + 50% nad 860.833,33

 
Vsi plačniki davka, ki izplačujejo dohodek iz delovnega razmerja, morajo na dan 

izplačila dohodkov oddati davčnemu organu vse podatke, ki vplivajo na višino 
davčnega odtegljaja na obrazcu REK-1. 

Če avtorju izplača avtorski honorar oseba, ki ni davčni zavezanec, je avtor, ki je 
ustvaril avtorsko delo v okviru izpolnjevanja svojih obveznost do delodajalca, ter za 
delo prejel avtorski honorar, ki se ga obdavči kot dohodek iz delovnega razmerja, 
dolžan izpolniti in oddati obrazec Napoved za odmero akontacije dohodnine od 
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dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine). Obrazec mora oddati 
v roku sedmih dni od dneva ko je prejel dohodek iz delovnega razmerja. V kolikor se 
spremenijo pogoji, ki vplivajo na višino akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, 
je avtor dolžan ponovno oddati popravljen obrazec. Na podlagi napovedi davčni organ 
izda avtorju, v roku petnajstih dni od dneva vložitve napovedi, odločbo o višini 
akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve. 

 
Tabela 6.3 Obračun avtorskega honorarja kot dohodka iz delovnega razmerja z 
upoštevanjem splošne olajšave: 

 
Bruto avtorski honorar 100.000
- splošna olajšava 49.325
= davčna osnova 50.675
- akontacija dohodnine (16%) 8.108
= neto avtorski honorar 91.892

 
Tabela 6.4 Obračun avtorskega honorarja kot dohodka iz delovnega razmerja brez 
upoštevanja splošne olajšave: 

 
Bruto avtorski honorar (davčna osnova) 100.000
- akontacija dohodnine (16%) 16.000
= neto avtorski honorar 84.000
 

6.1.2 Avtorski honorar kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja 
Dohodke iz drugega pogodbenega razmerja obravnava 26. člen Zakona o 

dohodnini. Avtor in naročnik sta pri takem dohodku v odvisnem razmerju, kajti avtor je 
v občasnem pogodbenem razmerju z izplačevalcem avtorskega honorarja, ter dela s 
pomočjo njegovih sredstev in po njegovih željah in navodilih.  

Davčna osnova od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja je vsak posamezni 
dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10% dohodka, torej predstavlja 90% 
posameznega dohodka. Od tega se obračuna 25% akontacija dohodnine.  

Pri avtorskih honorarjih, ki so izplačani kot dohodek iz drugega pogodbenega 
razmerja, je mogoče uveljavljati dejanske stroške prevoza in nočitve, ki so nastali zaradi 
opravljanja avtorskega dela, vendar le na podlagi dokazil (29. člen Zakona o 
dohodnini). 

Avtor je dolžan tudi pri honorarjih, ki jih je prejel kot dohodek iz drugega 
pogodbenega razmerja, tako kot pri honorarjih, ki jih je prejel kot dohodek iz 
zaposlitve, predložiti pristojnemu davčnemu organu v roku sedmih dni obrazec za 
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Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz 
delovnega razmerja, pokojnine), če tega seveda prej ne stori izplačevalec. 

Vsi, ki izplačujejo avtorske honorarje kot dohodke iz drugega pogodbenega 
razmerja, morajo davčnemu organu predložiti obrazec REK-1d, torej obračun davčnih 
odtegljajev za dohodke iz drugega pogodbenega razmerja na dan izplačila avtorskega 
honorarja. 

 
Tabela 6.5 Obračun avtorskega honorarja kot dohodka iz drugega pogodbenega 
razmerja: 

 
bruto avtorski honorar 100.000
- normirani stroški (10%) 10.000
= davčna osnova 90.000
- akontacija dohodnine (25%) 22.500
= neto avtorski honorar 77.500

 
Tabela 6.6 Obračun avtorskega honorarja kot dohodka iz drugega pogodbenega 
razmerja z uveljavljanjem dejanskih potnih stroškov: 

 
bruto avtorski honorar 100.000
+ dejanski potni stroški 20.000
= bruto znesek s potnimi stroški 120.000
- normirani stroški (10%) 12.000
= davčna osnova 108.000
- akontacija dohodnine  (25%) 27.000
= neto avtorski honorar 81.000
 

6.2 Avtorski honorar kot dohodek iz dejavnosti 
Avtorski honorar kot dohodek iz dejavnosti se uporablja za neodvisna razmerja 

med naročnikom in avtorjem dela. V 32. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-1) se 
dohodek iz dejavnosti lahko obdavči na dva načina, in sicer kot dohodek, dosežen z 
opravljanjem dejavnosti, ter kot dohodek, dosežen s posameznim poslom. 

 

6.2.1 Avtorski honorar kot dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti 
Avtorski honorar kot dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti je dohodek, 

dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in 
rezultat opravljanja dejavnosti (33. člen Zakona o dohodnini). 
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Kot davčno osnovo od  avtorskega honorarja kot dohodka, doseženega z 
opravljanjem dejavnosti, se upošteva razliko med prihodki iz odhodki, ki jih je avtor 
dosegel z opravljanjem svojega dela. 

Avtor pa lahko tudi zahteva, da se kot davčna osnova upoštevajo normirani odhodki 
v višini 25% ustvarjenih prihodkov, ampak le v primeru, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

a) zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugih 
predpisih, 

b) njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12 mesecih,  vključno z 
mesecem oktobrom tekočega leta, ne presegajo 6 milijonov tolarjev, 

c) ne zaposluje delavcev, 
d) v preteklem davčnem letu ni ugotavljal davčne osnove od dohodka, doseženega 

z opravljanjem dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov (3. 
odstavek 35. člena Zakona o dohodnini). 

Določeni avtorji, ki imajo s strani pristojne komisije veljavno pozitivno mnenje za 
izdelavo izdelkov domače in umetnostne obrti, lahko namesto normiranih odhodkov v 
višini 25% ustvarjenih prihodkov, uveljavljajo normirane odhodke v višini 70% 
ustvarjenih prihodkov (Dolinar Dubukovič 2006, 25). 

Avtorji, ki so začeli na novo z opravljanjem dejavnosti predložijo Zahtevek za 
ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov skupaj s Prijavo za 
vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register (Obrazec DR-03). Avtorji, ki pa so že 
vpisani v davčni register, predložijo zahtevo za takšen način ugotavljanja davčne 
osnove v mesecu novembru tekočega davčnega leta za naslednje davčno leto. 

107. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-1) priznava avtorjem, ki opravljajo poklic na 
področju kulture ali pa opravljajo novinarski poklic, zmanjšanje davčne osnove v višini 
15%. Posebna osebna olajšava se priznava le pod pogojem, da nimajo sklenjenega 
pogodbenega razmerja ter da ne opravljajo druge dejavnosti oziroma, da gre za poklic, 
ki je značilen le za področje kulture. 

Izplačevalci avtorskih ali pa avtorji sami, ki ugotavljajo davčno osnovo od 
dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti z upoštevanjem normiranih stroškov, 
morajo pristojnemu davčnemu organu  do 15. v mesecu vložiti obrazec Napoved za 
odmero akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti 
(ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za avtorske 
honorarje, ki so jih prejeli v preteklem trimesečju. Davčni organ pa je dolžan v roku 
petnajstih dni od dneva predložitve napovedi, izdati odločbo o višini akontacije 
dohodnine. 

Izplačevalec avtorskih honorarjev je dolžan na dan izplačila posameznega 
avtorskega honorarja predložiti davčnemu organu obrazec za obračun davčnih 
odtegljajev za dohodke iz dejavnosti  REK-2a. 
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Tabela 6.7 Obračun avtorskega honorarja kot dohodka, doseženega z opravljanjem 
dejavnosti (z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 25% ustvarjenih prihodkov): 

 
Bruto avtorski honorar 100.000
- normirani odhodki (25%) 25.000
= davčna osnova 75.000
- akontacija dohodnine (25%) 18.750
= neto avtorski honorar 81.250

 
Tabela 6.8 Obračun avtorskega honorarja kot dohodka, doseženega z opravljanjem 
dejavnosti (z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 70% ustvarjenih prihodkov): 

 
Bruto avtorski honorar 100.000
- normirani odhodki (70%) 70.000
= davčna osnova 30.000
- akontacija dohodnine (25%) 7.500
= neto avtorski honorar 92.500

 
Tabela 6.9 Obračun avtorskega honorarja kot dohodka, doseženega z opravljanjem 
dejavnosti (z upoštevanjem, da je avtor skladatelj in zavezanec DDV-ja): 

 
Bruto avtorski honorar z DDV 100.000
- 8,5% vračunani DDV 7.834,10
= bruto avtorski honorar 92.165,9
- normirani odhodki (25%) 23.041,5
= davčna osnova 69.124,4
- akontacija dohodnine (25%) 17.281,1
= neto avtorski honorar 82.718,9
 
 
 
Tabela 6.10 Obračun avtorskega honorarja kot dohodka, doseženega z opravljanjem 
dejavnosti (s priznavanjem posebne osebne olajšave): 
 
Bruto avtorski honorar 100.000 
- normirani odhodki (25%) 25.000 
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- posebna osebna olajšava (15%) 15.000 
= davčna osnova 60.000 
- akontacija dohodnine (25%) 15.000 
= neto avtorski honorar 85.000 
 

6.2.2 Avtorski honorar kot dohodek, dosežen s  posameznim poslom 
Ko avtor, ki ni vpisan v davčni register kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost,  

ustvari avtorsko delo v neodvisnem razmerju z naročnikom dela, ter za to prejme 
dogovorjen honorar, se ta obdavči kot avtorski honorar dosežen s posameznim poslom. 

Po 55. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-1), se za dohodek, dosežen s posameznim 
poslom, šteje vsak dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim poslom, ki ni: 

• del neodvisnega samostojnega opravljanja dejavnosti, 
• dohodek iz poslov, ki niso neposredno vezani z opravljanjem dejavnosti, v 

primeru, ko opravljanje dejavnosti omogoči nastanek teh poslov,  
• del skupine povezanih poslov, ki se bi, glede na način, obseg in trajanje, v 

skladu z veljavno zakonodajo, morali šteti za dejavnost. 
Davčna osnova za avtorski honorar, dosežen s posameznim poslom je dohodek, 

zmanjšan za normirane stroške v višini 10% honorarja. Torej se akontacija dohodnine – 
25% plača od 90% davčne osnove. Avtor je dolžan do desetega dne v mesecu oddati 
davčnemu organu obrazec Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka, 
doseženega s posameznim poslom, za pretekli mesec. Izplačevalec, ki izplača avtorski 
honorar, dosežen s posameznim poslom je dolžan, prav tako, predložiti na dan izplačila 
pristojnemu davčnemu organu obrazec REK-2a. 

 
Tabela 6.11 Obračun avtorskega honorarja kot dohodka, doseženega s posameznim 
poslom: 

 
Bruto avtorski honorar 100.000
- normirani stroški (10%) 10.000
= davčna osnova 90.000
- akontacija dohodnine (25%) 22.500
= neto avtorski honorar 77.500

6.3 Avtorski honorar kot dohodek iz prenosa premoženjske pravice 
68. člen Zakona o dohodnini določa, da dohodek iz prenosa premoženjske pravice 

vključuje dohodek, dosežen z odstopom uporabe oziroma izkoriščanja: 
a) materialne avtorske pravice in materialne pravice izvajalca, 
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b) izuma, videza izdelka, znaka razlikovanja, tehnične izboljšave, načrta, formule, 
postopka, podobne pravice oziroma podobnega premoženja in informacij glede 
industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušenj, ne glede na to, ali so 
zavarovani po zakonu, 

c) osebnega imena, psevdonima ali podobe,  
d) na podlagi pogodbe ali drugi pravni podlagi, po kateri imetnik premoženjske 

pravice za prenos le - te prejme določeno nadomestilo. 
Kot dohodek iz prenosa premoženjske pravice se obdavči vsak dohodek, prejet kot 

nadomestilo za uporabo, izkoriščanje ali odstop od uporabe oziroma izkoriščanja 
avtorskega dela. 

Tudi pri avtorskem honorarju kot dohodku iz prenosa premoženjske pravice se 
avtorju priznavajo 10% normirani stroški, dejanskih stroškov pa avtor ne more 
uveljavljati. 

Izplačevalec avtorskih honorarjev oziroma avtor, je dolžan v roku petnajstih dni od 
prejema avtorskega honorarja od dohodka iz prenosa premoženjske pravice vložiti 
pristojnemu davčnemu organu Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz 
prenosa premoženjske pravice. Na podlagi napovedi pa mu davčni organ izda odločbo o 
višini akontacije dohodnine v tridesetih dneh. 

Na dan izplačila avtorskega honorarja kot dohodka iz prenosa premoženjskih 
pravic, mora izplačevalec predložiti obrazec REK-3a, torej obračun davčnih odtegljajev 
za dohodke iz oddajanja premoženja v najem in za dohodke iz prenosa premoženjske 
pravice. 

 
Tabela 6.12 Obračun avtorskega honorarja kot dohodka iz prenosa premoženjske 
pravice: 

 
Bruto avtorski honorar 100.000
- normirani stroški (10%) 10.000
= davčna osnova 90.000
- akontacija dohodnine (25%) 22.500
= neto avtorski honorar 77.500
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6.4 Primerjava obdavčitev avtorskih honorarjev 
Tabela 6.13 

Vrsta 
dohodka 

Vrsta avtorja 
Pravna 
podlaga

Normirani 
stroški 

Davčna 
osnova 

Davčna 
stopnja 

Obrazec za 
obračun 
davčnih 

odtegljajev

Avtorski 
honorar kot 
dohodek iz 
delovnega 
razmerja 

Avtor je pri 
izplačevalcu 

avtorskih 
honorarjev 

tudi zaposlen 

25. člen 
ZDoh-1

/ 

100% oz. 
manj s 
splošno 
olajšavo 

Glede na 
višino 

avtorskega 
honorarja 
po doh. 
lestvici 

REK-1 

Avtorski 
honorar kot 
dohodek iz 

drugega 
pogodbenega 

razmerja 

Avtor dela 
občasno za 

izplačevalca 
z njegovimi 

sredstvi 

26. člen 
ZDoh-1

10% 90% 25% REK-1d 

Avtorski 
honorar kot 
dohodek, 
dosežen z 

opravljanjem 
dejavnosti 

Avtor 
samostojno 

opravlja 
dejavnost in 
je vpisan v 

register  

33. člen 
ZDoh-1

25% 
ali 70% 

75% ali 
60%  

25% REK-2a 

Avtorski 
honorar kot 
dohodek, 
dosežen s 

posameznim 
poslom 

Avtor ni 
vpisan v 

register kot 
davčna 

oseba, ki 
opravlja 

dejavnost 

55. člen 
ZDoh-1

10% 90% 25% REK-2a 

Avtorski 
honorar kot 
dohodek iz 

prenosa 
premoženjske 

pravice 

Avtor 
prenese 
prem. 

pravico na 
avtor. delu 
drugi osebi 

68. člen 
ZDoh-1

10% 90% 25% REK-3a 
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7 KNJIŽENJE AVTORSKIH HONORARJEV 

V Slovenskih računovodskih standardih 14, objavljenimi leta 2001, je razvidno, da 
se stroški, ki so nastali na podlagi avtorskih pogodb ne štejejo več med stroške dela, 
temveč med stroške storitev, torej v skupino 41. 

Ne glede na vrsto obdavčitev avtorskih honorarjev, se pri knjiženju njihovega 
obračuna ter izplačila, srečujemo z različnimi konti, ki se razlikujejo glede na pravno 
osebo, ki knjiži posamezni avtorski honorar. 

V nadaljevanju želim prikazati knjiženje avtorskih honorarjev pri gospodarskih 
družbah, ki jih zakon opredeljuje kot pravne osebe in ki na trgu opravljajo pridobitno 
dejavnost, ter knjiženje avtorskih honorarjev pri nepridobitnih organizacijah, ki 
opravljajo nepridobitno dejavnost z namenom zadovoljevanja potreb in ne ustvarjanja 
dobička. 

Pri gospodarskih družbah se srečujemo s šestimi zbirnimi konti, in sicer: 
1. 416 – stroški intelektualnih in osebnih storitev, ter 418 – stroški storitev fizičnih 

oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje 
(stroški po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah, sejnine zaposlencem in 
drugim osebam,…), na katera knjižimo bruto avtorski honorar, 

2. 266 – druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij, v katere je 
zajeta tudi akontacija dohodnine,  

3. 285 – ostale kratkoročne obveznosti poslovanja, ki predstavljajo neto avtorskih 
honorar, torej znesek, ki ga mora naročnik avtorskega dela plačati avtorju, 

4. 160 – kratkoročne terjatve za vstopni DDV in 
5. 165 – ostale kratkoročne terjatve, na katere se evidentirajo potni stroški. 
Pri nepridobitnih organizacijah se uporabljajo naslednji  zbirni kotni: 
1. 415 – stroški intelektualnih in osebnih storitev in 416 – stroški storitev fizičnih 

oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo pravno osebo, 
za knjiženje bruto avtorskih honorarjev, 

2. 264 – obveznosti za dajatve iz kosmatih plačil in na kosmata plačila fizičnim 
osebam za opravljene storitve, na katerega knjižimo akontacijo dohodnine,  

3. 288 – ostale kratkoročne obveznosti, za knjiženje neto avtorskega honorarja, ki 
ga prejme avtor,  

4. 160 – terjatve za vstopni DDV, ki se ga uporablja v primeru, da je avtor 
zavezanec DDV-ja,  

5. 168 – ostale kratkoročne dajatve, za prikaz uveljavljanja dejanskih potnih 
stroškov. 

Poleg omenjenih zbirnih kontov se za izplačilo avtorskega honorarja, ter za plačilo 
davka, pri obeh pravnih osebah, uporablja skupina konta 11 – dobroimetja pri bankah in 
drugih finančnih inštitucijah. 
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7.1 Knjiženje avtorskega honorarja kot dohodka iz delovnega razmerja 
Avtorski honorar kot dohodek iz delovnega razmerja je mogoče obračunati in 

kasneje tudi knjižiti, z ali pa brez upoštevanja splošne olajšave, katera bistveno 
spremeni znesek akontacije dohodnine in neto avtorskega honorarja. 

7.1.1 Vknjižba avtorskega honorarja pri gospodarskih družbah  
 

Tabela 7.1 Vknjižba obračuna in izplačila avtorskega honorarja kot dohodka iz 
delovnega razmerja z upoštevanjem splošne olajšave: 
 
konto opis debet kredit 
418 Obračun avtorskega honorarja 100.000  
266  8.108 
285  91.892 
285 Izplačilo neto avtorskega honorarja 91.892  
11  91.892 
266 Plačilo davka 8.108  
11  8.108 

 
 

Tabela 7.2 Vknjižba obračuna in izplačila avtorskega honorarja kot dohodka iz 
delovnega razmerja brez upoštevanja splošne olajšave: 

 
konto opis debet kredit 
418 Obračun avtorskega honorarja 100.000  
266  16.000 
285  84.000 
285 Izplačilo neto avtorskega honorarja 84.000  
11  84.000 
266 Plačilo davka 16.000  
11  16.000 
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7.1.2 Vknjižba avtorskega honorarja pri nepridobitnih organizacijah 
 

Tabela 7.3 Vknjižba obračuna in izplačila avtorskega honorarja kot dohodka iz 
delovnega razmerja z upoštevanjem splošne olajšave: 

 
konto opis debet kredit 
416 Obračun avtorskega honorarja 100.000  
264  8.108 
288  91.892 
288 Izplačilo neto avtorskega honorarja 91.892  
11  91.892 
264 Plačilo davka 8.108  
11  8.108 

 
 

Tabela 7.4 Vknjižba obračuna in izplačila avtorskega honorarja kot dohodka iz 
delovnega razmerja brez upoštevanja splošne olajšave: 

 
konto opis debet kredit 
416 Obračun avtorskega honorarja 100.000  
264  16.000 
288  84.000 
288 Izplačilo neto avtorskega honorarja 84.000  
11  84.000 
264 Plačilo davka 16.000  
11  16.000 
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7.2 Knjiženje avtorskega honorarja kot dohodka iz drugega pogodbenega 
razmerja 

Pri avtorskih honorarjih, ki so nastali kot dohodek iz drugega pogodbenega 
razmerja, je mogoče uveljavljati dejanske potne stroške, ki so nastali med ustvarjanjem 
avtorskega dela. 

7.2.1 Vknjižba avtorskega honorarja pri gospodarskih družbah  
 

Tabela 7.5 Vknjižba obračuna in izplačila avtorskega honorarja kot dohodka iz drugega 
pogodbenega razmerja:  

 
konto opis debet kredit 
418 Obračun avtorskega honorarja 100.000  
266  22.500 
285  77.500 
285 Izplačilo neto avtorskega honorarja 77.500  
11  77.500 
266 Plačilo davka 22.500  
11  22.500 

 
 

Tabela 7.6 Vknjižba obračuna in izplačila avtorskega honorarja kot dohodka iz drugega 
pogodbenega razmerja z uveljavljanjem dejanskih stroškov: 

 
konto opis debet kredit 
165 Izplačilo potnih stroškov 20.000  
11  20.000 
418 Obračun avtorskega honorarja 108.000  
266  27.000 
285  81.000 
285 Izplačilo neto avtorskega honorarja 81.000  
11  81.000 
266 Plačilo davka 27.000  
11  27.000 
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7.2.2 Vknjižba avtorskega honorarja pri nepridobitnih organizacijah 
Tabela 7.7 Vknjižba obračuna in izplačila avtorskega honorarja kot dohodka iz drugega 
pogodbenega razmerja:  

 
konto opis debet kredit 
416 Obračun avtorskega honorarja 100.000  
264  22.500 
288  77.500 
288 Izplačilo neto avtorskega honorarja 77.500  
11  77.500 
264 Plačilo davka 22.500  
11  22.500 
 
 
Tabela 7.8 Vknjižba obračuna in izplačila avtorskega honorarja z uveljavljanjem 
dejanskih stroškov: 

 
konto opis debet kredit 
168 Izplačilo potnih stroškov 20.000  
11  20.000 
416 Obračun avtorskega honorarja 120.000  
264  25.000 
288  95.000 
288 Izplačilo neto avtorskega honorarja 95.000  
11  95.000 
264 Plačilo davka 25.000  
11  25.000 

 

7.3 Knjiženje avtorskega honorarja kot dohodka, doseženega z opravljanjem 
dejavnosti 

Pri obdavčitvi avtorskih honorarjev kot dohodka, doseženega z opravljanjem 
dejavnosti sem zajela štiri različne načine obdavčitve, in sicer: 

a) z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 25%, 
b) z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 70%,  
c) z upoštevanjem, da je avtor zavezanec DDV-ja in 
d) s priznavanjem posebne osebne olajšave. 
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7.3.1 Vknjižba avtorskega honorarja pri gospodarskih družbah  
Tabela 7.9 Vknjižba obračuna in izplačila avtorskega honorarja kot dohodka, 
doseženega z opravljanjem dejavnosti – z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 
25% ustvarjenih prihodkov: 

 
konto opis debet kredit 
416 Obračun avtorskega honorarja 100.000  
266  18.750 
285  81.250 
285 Izplačilo neto avtorskega honorarja 81.250  
11  81.250 
266 Plačilo davka 18.750  
11  18.750 

 
 

Tabela 7.10 Vknjižba obračuna in izplačila avtorskega honorarja kot dohodka, 
doseženega z opravljanjem dejavnosti - z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 
70% ustvarjenih prihodkov: 

 
konto opis debet kredit 
416 Obračun avtorskega honorarja 100.000  
266  7.500 
285  92.500 
285 Izplačilo neto avtorskega honorarja 92.500  
11  92.500 
266 Plačilo davka 7.500  
11  7.500 
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Tabela 7.11 Vknjižba obračuna in izplačila avtorskega honorarja kot dohodka, 
doseženega z opravljanjem dejavnosti - z upoštevanjem, da je avtor zavezanec DDV-ja: 

 
konto opis debet kredit 
416 Obračun avtorskega honorarja 92.165,9  
266  17.281,1 
285  82.718,9 
160  7.834,1  
285 Izplačilo neto avtorskega honorarja 82.718,9  
11  82.718,9 
266 Plačilo davka 17.281,1  
11  17.281,1 

 
 

Tabela 7.12 Vknjižba obračuna in izplačila avtorskega honorarja doseženega z 
opravljanjem dejavnosti - s priznavanjem posebne osebne olajšave: 

 
konto opis debet kredit 
416 Obračun avtorskega honorarja 100.000  
266  15.000 
285  85.000 
285 Izplačilo neto avtorskega honorarja 85.000  
11  85.000 
266 Plačilo davka 15.000  
11  15.000 
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7.3.2 Vknjižba avtorskega honorarja pri nepridobitnih organizacijah 
 

Tabela 7.13 Vknjižba obračuna in izplačila avtorskega honorarja kot dohodka, 
doseženega z opravljanjem dejavnosti – z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 
25% ustvarjenih prihodkov: 

 
konto opis debet kredit 
415 Obračun avtorskega honorarja 100.000  
264  18.750 
288  81.250 
288 Izplačilo neto avtorskega honorarja 81.250  
11  81.250 
264 Plačilo davka 18.750  
11  18.750 

 
 

Tabela 7.14 Vknjižba obračuna in izplačila avtorskega honorarja kot dohodka, 
doseženega z opravljanjem dejavnosti - z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 
70% ustvarjenih prihodkov: 
 
konto opis debet kredit 
415 Obračun avtorskega honorarja 100.000  
264  7.500 
288  92.500 
288 Izplačilo neto avtorskega honorarja 92.500  
11  92.500 
264 Plačilo davka 7.500  
11  7.500 
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Tabela 7.15 Vknjižba obračuna in izplačila avtorskega honorarja kot dohodka, 
doseženega z opravljanjem dejavnosti - z upoštevanjem, da je avtor zavezanec DDV-ja: 

 
konto opis debet kredit 
415 Obračun avtorskega honorarja 92.165,9  
264  17.281,1 
288  82.718,9 
160  7.834,1  
288 Izplačilo neto avtorskega honorarja 82.718,9  
11  82.718,9 
264 Plačilo davka 17.281,1  
11  17.281,1 

 
 

Tabela 7.16 Vknjižba obračuna in izplačila avtorskega honorarja kot dohodka, 
doseženega z opravljanjem dejavnosti - s priznavanjem posebne osebne olajšave: 

 
konto opis debet kredit 
415 Obračun avtorskega honorarja 100.000  
264  15.000 
288  85.000 
288 Izplačilo neto avtorskega honorarja 85.000  
11  85.000 
264 Plačilo davka 15.000  
11  15.000 
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7.4 Knjiženje avtorskega honorarja kot dohodka, doseženega s posameznim 
poslom 

7.4.1 Vknjižba avtorskega honorarja pri gospodarski družbi  
 

Tabela 7.17 Vknjižba obračuna in izplačila avtorskega honorarja kot dohodka, 
doseženega s posameznim poslom: 
 
konto opis debet kredit 
418 Obračun avtorskega honorarja 100.000  
266  22.500 
285  77.500 
285 Izplačilo neto avtorskega honorarja 77.500  
11  77.500 
266 Plačilo davka 22.500  
11  22.500 

 

7.4.2 Vknjižba avtorskega honorarja pri nepridobitni organizaciji 
 

Tabela 7.18 Vknjižba obračuna in izplačila avtorskega honorarja kot dohodka, 
doseženega s posameznim poslom 
 
konto opis debet kredit 
416 Obračun avtorskega honorarja 100.000  
264  22.500 
288  77.500 
288 Izplačilo neto avtorskega honorarja 77.500  
11  77.500 
264 Plačilo davka 22.500  
11  22.500 
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7.5 Knjiženje avtorskega honorarja kot dohodka iz prenosa premoženjskih 
pravic 

7.5.1 Vknjižba avtorskega honorarja pri gospodarskih družbah 
 

Tabela 7.19 Vknjižba obračuna in izplačilo avtorskega honorarja kot dohodka iz 
prenosa premoženjskih pravic: 
 
konto opis debet kredit 
418 Obračun avtorskega honorarja 100.000  
266  22.500 
285  77.500 
285 Izplačilo neto avtorskega honorarja 77.500  
11  77.500 
266 Plačilo davka 22.500  
11  22.500 

 

7.5.2 Vknjižba avtorskega honorarja pri nepridobitnih organizacijah 
 

Tabela 7.20 Vknjižba obračuna in izplačilo avtorskega honorarja kot dohodka iz 
prenosa premoženjskih pravic: 
 
konto opis debet kredit 
416 Obračun avtorskega honorarja 100.000  
264  22.500 
288  77.500 
288 Izplačilo neto avtorskega honorarja 77.500  
11  77.500 
264 Plačilo davka 22.500  
11  22.500 
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8 ZAKLJUČEK 

Avtorski honorarji so eden od možnih izplačil fizični osebi za opravljeno storitev, 
vendar je njihova posebnost v tem, da se lahko izplačujejo le za tiste storitve, ki jih 
zakon uvršča med avtorska dela. 

Z vidika obdavčitve posameznega avtorskega dela je zelo pomembno razlikovati 
odvisno avtorsko delo od neodvisnega. V primeru, da gre za odvisno razmerje, pomeni 
da je dohodek, ki ga bo naročnik izplačal avtorju, dohodek iz zaposlitve, v nasprotnem 
primeru pa se izplačan dohodek šteje kot dohodek iz dejavnosti.   

Z novim Zakonom o dohodnini (ZDoh-1) je prišlo v veljavo pet različnih načinov 
obdavčitve avtorskih honorarjev. Prva dva načina sta obdavčitev avtorskih honorarjev 
kot dohodka iz zaposlitve, ter kot dohodka iz drugega pogodbenega razmerja in spadata 
med dohodke iz zaposlitve. Obdavčitev avtorskega honorarja kot dohodka, doseženega 
z opravljanjem dejavnosti, in pa doseženega s posameznim poslom, uvrščamo med 
dohodke iz dejavnosti. Nazadnje pa lahko avtorski honorar obdavčimo tudi kot dohodek 
iz prenosa premoženjske pravice. 

Naročniki, torej izplačevalci avtorskih honorarjev morajo biti zelo pozorni na vrsto 
obdavčitve posameznega avtorskega honorarja. To pomeni, da se morajo naročniki 
avtorskih del posvetiti vsakemu posameznemu primeru in s pomočjo različnih kriterijev 
ugotoviti v kakšnem razmerju so z avtorjem, saj to vpliva tako na obračun, kot tudi na 
knjiženje avtorskega honorarja in na neto avtorski honorar, ki ga prejme avtor za 
ustvarjeno delo. 
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