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POVZETEK 

Magistrska naloga obsega tako informacije o obdavčitvi dela v Sloveniji in državah nekdanje 

Jugoslavije kot tudi medsebojne kvantitativne primerjave. Kvantitativni raziskovalni del 

razkrije strukturo in gibanje davčnega primeža ter višino dohodnine, prispevkov za socialno 

varnost in davkov na izplačane plače ter primerja sisteme obdavčitve plač in različne 

kazalnike obdavčitve med državami nekdanje Jugoslavije ter tudi v primerjavi z državami 

OECD. Rezultati analize pokažejo, da davčni primež med državami nekdanje Jugoslavije pri 

obravnavanih ravneh povprečne bruto plače in tipih družin ni najvišji v Sloveniji. Stopnja 

davčnega primeža je bila leta 2014 za samsko osebo brez otrok s 67 % povprečne plače 

najvišja v Federaciji Bosne in Hercegovine, pri 100 % in 167 % povprečne plače pa na 

Hrvaškem. Najvišjo stopnjo davčnega primeža za družino z dvema otrokoma in enim 

zaposlenim pri vseh ravneh povprečne plače je bilo zaznati v Črni gori.  

Ključne besede: obdavčitev dela, davčni primež, kazalniki obdavčitve, države nekdanje 

Jugoslavije, OECD. 

SUMMARY 

This master's thesis examines collected information on labour taxation in Slovenia and former 

Yugoslavian countries as well as mutual quantitative comparisons. The quantitative part of the 

research reveals the structure and movement of tax wedge, personal income tax, contributions 

to social security and payroll taxes. It compares taxation systems and taxation indicators of 

former Yugoslavian countries and also of OECD countries. The analysis results show that tax 

wedge at considered levels of average gross wages and types of families in former 

Yugoslavian countries is not the highest in Slovenia. The tax wedge rate in 2014 for a single 

person without children was 67 % of the highest average wage in the Federation of Bosnia 

and Herzegovina and 100 % and 167 % of the average wage in Croatia. The highest tax 

wedge was calculated in Montenegro for a family with two children and one employee at 

every level of average wage.  

Key words: tax on labour, tax wedge, taxation indicators, social security contributions, OECD. 

UDK: 336.225.622 (043.3)
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1 UVOD 

Med najpomembnejše ekonomske in socialne politike države sodi politika plač, ki je tako iz 

družbenega kot tudi iz političnega področja najbolj občutljivo področje (Snoj 2006, 40–41). 

Delo ima pomembno vlogo pri delovanju gospodarstva, vendar pa za delodajalce predstavlja 

strošek, ki neposredno vpliva na konkurenčnost podjetij. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema 

Obdavčitev plač ali davčni primež je eno od meril mednarodne davčne konkurenčnosti med 

državami. Predstavlja skupni odstotni delež dohodnine, delodajalčevih in delojemalčevih 

socialnih prispevkov ter davka na izplačane plače v skupnih stroških dela, ki jih mora 

delodajalec izplačati za zaposlenega (OECD 2015, 16). Empirične študije kažejo, da ima 

visok davčni primež negativne učinke na konkurenčnost podjetij in s tem na gospodarsko rast 

ter zaposlenost oz. brezposelnost. Povečanje davčnega primeža se namreč odraža v 

zmanjšanju zaposlenosti, pri čemer visoka obdavčitev dela še posebej močno vpliva na 

zaposlitvene možnosti nizkokvalificiranih delavcev, starejših delavcev in mladih, ki želijo 

vstopiti na trg dela (OECD 2009, 82). Obseg učinka povišanja davčnega primeža na 

ekonomske kategorije je odvisen od strukture sistema določanja plač, zakonskih določb na 

področju minimalnih plač, nadomestil za brezposelnost ter socialnih transferjev, sistema 

socialnega varstva, ravni znanj in spretnosti delovne sile, porazdelitve davčnega bremena med 

delodajalci in zaposlenimi, progresivnosti davkov in drugih politik ter institucij na trgu dela. 

Stopnja obdavčitve dela narašča z naraščanjem osebnega dohodka na račun progresivnega 

davčnega primeža. Na ta način so zaščiteni zaposleni z nizkimi dohodki, saj na račun 

progresivne obdavčitve višjo obdavčitev dohodka nosijo zaposleni z višjimi dohodki (Dolenc 

in Laporšek 2010, 17–18). Ena od posledic visoke obdavčitve dela je tudi izogibanje 

plačevanja davkov preko neformalnih oblik dela oz. sive ekonomije.  

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (angl.: Organisation for Economic Co-

operation and Development; v nadaljevanju OECD) je razvila standardno metodologijo, ki se 

uporablja za primerjavo obdavčitev stroškov dela med državami članicami OECD, med katere 

sodi tudi Slovenija. Primerjave stroškov dela so zbrane v publikaciji »Taxing Wages 

2013-2014« in vključujejo tako podatke o davkih na dohodke zaposlenih oseb, njihovih 

prispevkih za socialno varnost, družinskih prejemkih, ki jih te osebe prejemajo, in denarnih 

transferjih kot tudi podatke o prispevkih za socialno varnost in davku na izplačane plače, ki 

jih plačujejo delodajalci (Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) 2009). Metodologija 

OECD določa način preračuna davčnega primeža za različne skupine delavcev glede na 

različne ravni bruto plače in različne tipe družin. 
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Davčni primež v Sloveniji v obdobju zadnjih desetih let upada na račun zmanjšanja števila 

davčnih razredov in mejnih stopenj davka na osebne dohodke, povišanja davčnih olajšav in 

opustitve davka na izplačane plače leta 2009 (Dolenc idr. 2012, 41). Upadanje davčnega 

primeža v Sloveniji je zaznati od leta 2005 dalje, ko je bila z namenom razbremenitve 

dohodkov dela uvedena nova reforma dohodnine. Upad davčnega primeža se je nadaljeval z 

uveljavitvijo novele Zakona o davku na izplačane plače (ZDIP) (Uradni list RS, št. 21/06) leta 

2006, ko je bilo uvedeno postopno znižanje. Sledila je ukinitev davka na izplačane plače z 

letom 2009. Z letom 2007 je nova davčna reforma prinesla znižanje obdavčitve dohodkov 

preko povečanega neobdavčenega dela dohodka in zmanjšanje progresivnih davčnih stopenj. 

Leta 2008 so bile uvedene dodatne splošne olajšave, ki naj bi razbremenile zaposlene z 

najnižjimi dohodki. Nadaljnja sprememba davčne zakonodaje je leta 2010 prinesla povišanje 

dodatne splošne olajšave z namenom razbremenitve najnižjih dohodkovnih skupin oz. 

prejemnikov minimalne plače. Dve leti kasneje je prišlo z Zakonom o interventnih ukrepih 

(ZIU) (Uradni list RS, št. 94/10, 110/11, 40/12) do spremembe dohodninske lestvice, ki je 

imela vpliv na zmanjšanje obremenitve dohodkov, predvsem strokovnjakov in 

najproduktivnejših delavcev (DURS 2012). 

Kot že omenjeno, je obdavčitev plač pomemben element konkurenčnosti med državami. S 

tem namenom smo v magistrski nalogi obravnavali obdavčitev plač v Sloveniji v primerjavi z 

obdavčitvijo plač v državah nekdanje Jugoslavije, za katere nismo našli primerljivih 

mednarodnih izračunov efektivne obdavčitve plač in ocene davčnega primeža za različne 

ravni plač in tipe družin, kot jih določa metodologija OECD. Analiza tako vključuje poleg 

Slovenije še pet držav, ki v publikaciji »Taxing Wages 2013–2014« niso zajete. To so 

Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Makedonija. Glede na to, da po našem 

vedenju še ni raziskave, ki bi na enem mestu obravnavala in primerjala pravne podlage 

obdavčitve plač in primerjalno ocenila obdavčitev plač po enotni metodologiji v vseh državah 

nekdanje Jugoslavije, bo ta magistrska naloga pomembno prispevala k stroki. 

1.2 Namen in cilj raziskave ter raziskovalna vprašanja 

Namen magistrske naloge je bil na podlagi domače in tuje strokovne ter znanstvene literature 

preučiti pojem in pomen plač ter obravnavati obdavčitev plač z davki in prispevki v Sloveniji 

ter državah nekdanje Jugoslavije. Pri tem nas je zanimalo, kakšni so sistemi in pravne podlage 

obdavčitve plač z davki in prispevki ter kakšna je obdavčitev plač pri različnih ravneh 

dohodka in tipih družin. Pri obdavčitvi plač sta nas zanimala tako obračun plač oz. višina 

celotne obdavčitve (tako skupna kot obdavčitev delodajalcev in delojemalcev) kot tudi višina 

davčnega primeža, preračunanega po metodologiji OECD. 

Cilji magistrskega dela so: 

- opredelitev pojma plač;  

- pregledati ureditev plač v mednarodnih in slovenskih dokumentih; 
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- pregledati ureditev plač z vidika njihove obdavčitve; 

- preučiti zakonske podlage in značilnosti sistemov obdavčitve plač v državah nekdanje 

Jugoslavije ter prikazati zakonske razlike na tem področju med državami; 

- pripraviti obračune plač pri različnih ravneh dohodka v Sloveniji in nekdanjih državah 

Jugoslavije ter ugotoviti višino celotne obdavčitve, višino celotnih stroškov dela za 

delodajalce in višino obdavčitve delojemalca ter njegov razpoložljiv neto dohodek po 

obdavčitvi;  

- oceniti davčni primež in njegovo strukturo pri različnih ravneh povprečne plače za 

samsko osebo brez otrok in enega zaposlenega zakonca z dvema otrokoma po 

metodologiji OECD za vse države nekdanje Jugoslavije; 

- primerjati sisteme obdavčitve plač in različne kazalnike obdavčitve tako med državami 

nekdanje Jugoslavije kot tudi v primerjavi z državami OECD. 

Raziskovalno delo je namenjeno preučitvi naslednjih raziskovalnih vprašanj: 

1. Kakšne so značilnosti sistemov obdavčitve plač v Sloveniji in državah nekdanje 

Jugoslavije (Hrvaški, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori in Makedoniji) ter kakšne so 

razlike med njimi? 

2. Koliko znaša obdavčitev plač (tako za delodajalce kot delojemalce) pri različnih ravneh 

dohodka v Sloveniji in državah nekdanje Jugoslavije? 

3. Koliko znaša davčni primež pri različnih ravneh plač in tipih družin ter kakšna je njegova 

struktura v Sloveniji in državah nekdanje Jugoslavije? 

4. Kako se obravnavane države primerjajo glede značilnosti in višine obdavčitve dela ter 

davčnega primeža z državami OECD? 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

Publikacija »Taxing wages 2013–2014«, ki jo izdaja OECD, predstavlja metodologijo za 

izračun obremenitev plač oz. davčnega primeža za različne tipe družin in posameznikov. 

Izračuni so narejeni za samskega posameznika brez otrok, samskega posameznika z dvema 

otrokoma, par z dvema otrokoma in par brez otrok glede na različno višino povprečne plače. 

Metodologija OECD navaja, da se za izračun upoštevajo dohodnina, prispevki za socialno 

varnost in drugi prispevki na plače ter tudi socialni transferji. Ne upoštevajo pa se ostale 

obvezne dajatve, ki niso davki (angl.: non-tax compulsory payments). V publikaciji »Taxing 

wages 2013–2014« je prikazana tudi davčna vrzel (angl.: tax wedge), ki jo OECD definirana 

kot vsoto prispevkov za socialno varnost delojemalca in delodajalca, drugih davkov na plače 

ter dohodnine, deljeno s stroški dela. Strošek dela tako vključuje bruto plačo, prispevke za 

socialno varnost delodajalca in druge davke na plačo. 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela, ki sta medsebojno 

povezana in se dopolnjujeta. Teoretični del magistrske naloge temelji na deduktivnem 

raziskovanju, v okviru katerega smo pretežno preučevali primarne zakonske vire in domačo 
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ter tujo strokovno in znanstveno literaturo. Pri tem smo uporabili metodo deskripcije, s katero 

smo opisali ureditev na področju plač, obračun plač in dejavnikov, ki določajo obdavčitev 

plač (prispevke za socialno varnost, davek na izplačane plače, dohodnino, davčne olajšave 

itd.). Z metodo komparacije smo med izbranimi državami primerjali različne zakonske 

podlage in značilnosti obračuna plač ter višino zakonsko določenih dejavnikov, ki določajo 

obdavčitev plač. 

Omenjena metodologija je bila podlaga za izdelavo empiričnega dela analize, ki je 

predstavljena v nadaljevanju magistrske naloge. Podatki, potrebni za analizo, kot so struktura 

in višina dohodnine, vrsta in višina prispevkov za socialno varnost ter davki na izplačane 

plače, ki jih iz plač in na plače plačujejo delojemalci ter njihovi delodajalci, so za vsako 

državo pridobljeni iz zakonov, ki urejajo posamezno področje v določeni državi. Poleg 

metodologije OECD in podatkov, pridobljenih iz pregleda zakonske ureditve, so za analizo 

uporabljeni tudi drugi razpoložljivi podatki domačih in tujih institucij, med katere sodijo 

različna ministrstva in statistični uradi posameznih držav. 

Empirični del magistrske naloge temelji na pregledu zakonskih ureditev, ki so opravljene v 

teoretičnem delu. Empirični del smo razdelili na tri sklope. V prvem sklopu smo naredili 

mesečni obračun plače, in sicer za znesek minimalne plače, znesek povprečne plače in znesek 

plače v višini 1.000 EUR bruto, 2.500 EUR bruto in 3.500 EUR bruto. Podatki o višini 

mesečne minimalne in mesečne povprečne plače se nanašajo na mesec december 2014. Pri 

obračunu plač nas je zanimal bruto bruto strošek delodajalca, prav tako pa smo preračunali, 

kaj to pomeni za delavca, torej preračun neto razpoložljive plače za zaposlenega po 

obdavčitvi. Hkrati smo tudi preračunali delež neto plače v bruto bruto plači in delež neto 

plače v bruto plači.1 Pri obračunu plač smo zanemarili povračila stroškov v zvezi z delom 

(prevoz, prehrano) in dodatke (delovno dobo, jubilejne nagrade, regres za letni dopust) 

zaposlenega. Države smo razvrstili glede na izbrane kazalnike, in sicer višina bruto bruto 

stroška delodajalca, neto razpoložljivi dohodek zaposlenega, delež neto plače v bruto bruto 

plači in delež neto plače v bruto plači.  

Drugi sklop empirične analize temelji na opredelitvi kazalnikov OECD, preračunu davčnega 

primeža in primerjavi strukture davčnega primeža. Za preračun davčnega primeža smo se 

odločili, ker za države nekdanje Jugoslavije nismo našli primerljivih mednarodnih izračunov 

za različne ravni plač in tipe družin. Preračun davčnega primeža v izbranih državah temelji na 

metodologiji OECD. Pri analizi obdavčitve plač smo z vidika delodajalca upoštevali različne 

ravni povprečne bruto plače za dva tipa družin, in sicer za samsko osebo brez otrok s 67 %, 

100 % in 167 % povprečne bruto plače ter za družino z dvema otrokoma in enim zaposlenim 

                                                           
1
 Bruto bruto znesek je strošek delodajalca, ki vključuje osnovno bruto plačo, h kateri se prištejejo vsi 

dodatki (delovna doba, dodatek za magisterij/doktorat, dodatek za posebne pogoje dela itd.) in socialni 

prispevki delodajalca. Neto razpoložljivi dohodek ali neto plača je plača, ki jo zaposleni prejme za 
opravljeno delo in v katero niso všteti stroški prevoza na delo, dnevnice in nadomestilo za prehrano 
(Statistični letopis Republike Slovenije 2007, 239). 
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staršem s 67 %, 100 % in 167 % povprečne bruto plače. Pri tem smo zneske plač postavili na 

skupno valuto EUR, za preračun pa smo uporabili povprečni tečaj Banke Slovenije na dan 27. 

maja 2015. Višino letne povprečne plače v nacionalni valuti smo delili s kazalnikom paritete 

kupne moči (v nadaljevanju PKM), s katerim smo odpravili učinek razlike v ravni cen med 

državami, s čimer so zneski povprečne plače primerljivi med državami.  

Med državami nekdanje Jugoslavije smo naredili primerjavo strukture davčnega primeža pri 

različnih ravneh bruto plač. Po opravljenih izračunih davčnega primeža pri izbranih ravneh 

dohodka in tipu družin smo države razvrstili po višini davčnega primeža in ugotavljali, v 

kateri državi je ta najvišji.  

V tretjem sklopu empirične analize smo naredili primerjavo sistemov obdavčitve plač držav 

nekdanje Jugoslavije v primerjavi z državami OECD. Med državami nekdanje Jugoslavije in 

državami OECD smo primerjali bistvene razlike, ki vplivajo na samo obdavčitev plač, višino 

obdavčitve in druge zgoraj opredeljene kazalnike, ter povprečni davčni primež za samsko 

osebo brez otrok s 67 %, 100 % in 167 %. Davčni primež smo preračunali za vse države 

nekdanje Jugoslavije. Pri izračunih smo uporabili skupno valuto USD z upoštevanjem PKM. 

Pri obravnavi skupin držav smo iz skupine držav OECD izločili Slovenijo (obravnavali smo 

jo namreč znotraj skupine držav nekdanje Jugoslavije) v izogib metodološkim napakam.  

S pregledom veljavne zakonodaje leta 2014 na področju plač, ki je uporabljena kot primarni 

in najpomembnejši vir, smo pridobili vse potrebne podatke za obračun plač in preračun višine 

obdavčitve plač ter davčnega primeža za izbrane države. Za potrebe analize smo uporabili 

tudi podatke, pridobljene iz statističnih uradov posameznih držav, finančnih ministrstev 

posameznih držav, letnih poročil institucij, ki urejajo obravnavano področje v posameznih 

državah, in publikacij OECD.  

1.4 Predpostavke in omejitve obravnavanega problema 

Pri pisanju magistrske naloge smo predpostavljali, da smo upoštevali in uporabili vso 

veljavno zakonodajo leta 2014 na področju stroškov dela. Predpostavljamo, da so viri 

dostopni in verodostojni. 

Kot smo že omenili, smo podatke pridobili iz zakonov in podzakonskih aktov za Slovenijo, 

Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro in Makedonijo. Uporabljeni so javno 

dostopni predpisi, ki so veljali leta 2014. Pri iskanju in pripravi podatkov, potrebnih za 

izdelavo magistrske naloge, sta največjo omejitev predstavljala prevod in tolmačenje tuje 

zakonodaje, predvsem zakonov, ki so napisani v cirilici in srbščini. 

Izračuni držav članic OECD, prikazani v publikaciji »Taxing wages 2013–2014«, temeljijo na 

predpostavki, da se podatki o povprečni bruto plači in posledično izračuni nanašajo izključno 

na nabor dejavnosti sektorja B do N na podlagi Mednarodne standardne klasifikacije 
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dejavnosti (angl.: International Standard Classification Activities). Navedeno predstavlja 

omejitev, saj za države nekdanje Jugoslavije podatkov za dejavnost sektorja B do N o 

povprečni bruto plači nismo pridobili, zato smo uporabili splošen podatek o povprečni bruto 

plači, objavljen na statističnem uradu posamezne države. 

Omejitev je predstavljala tudi primerjava izračunov davčnega primeža za družino z enim 

zaposlenim in dvema otrokoma pri ravni dohodka 67 % in 167 % povprečne plače. 

Publikacija »Taxing wages 2013–2014« pri izračunih za družine s 67 % in 167 % povprečne 

plače namreč ne vključuje izračunov za omenjena dohodka, zato medsebojna primerjava z 

državami nekdanje Jugoslavije ni bila mogoča. Glede na omejitev so za družino z enim 

zaposlenim in dvema otrokoma v magistrski nalogi narejene primerjave med državami 

članicami OECD in državami nekdanje Jugoslavije le pri ravni dohodka 100 % povprečne 

plače. 

1.5 Struktura magistrske naloge 

Magistrsko delo je sestavljeno iz sedmih poglavij, razčlenjenih v podpoglavja. Uvodni del 

magistrske naloge predstavlja obravnavano temo, namen in cilj raziskave, metodo dela, 

predpostavke in omejitve ter samo strukturo magistrske naloge. Drugo poglavje je namenjeno 

opredelitvi plač, v katerem so predstavljeni pomen in definicija plač ter ureditev plač tako v 

mednarodnih kot slovenskih dokumentih. Pregledali smo tudi pomembne pojme s področja in 

obdavčitve plač. Poglavji 3 in 4 sta namenjeni obdavčitvi plač v Sloveniji in v izbranih 

državah nekdanje Jugoslavije. Obe poglavji v celoti predstavljata pravne podlage za 

obdavčitev plač, osnove in stopnje prispevkov za obračun, stopnje prispevkov za socialno 

varnost, davek na dohodek, dohodnino z davčnimi razredi in olajšavami ter davek na 

izplačane plače. Poglavji 5 in 6 sta namenjeni empiričnemu delu analize magistrske naloge, in 

sicer sta v petem poglavju opredeljena metodološki okvir in raven plač v izbranih državah, 

šesto poglavje pa je namenjeno preračunu davčnega primeža po metodologiji OECD v 

državah nekdanje Jugoslavije in primerjavi davčnega primeža z državami članicami OECD. 

Sedmo poglavje je namenjeno pregledu ugotovitev naloge in oblikovanju sklepov. 
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2 OPREDELITEV PLAČ 

Namen poglavja je opredelitev pojma plač in pregled ureditve plač, ki je osrednji pojem 

delovnega prava. Na področju dela delovno pravo ureja pravno razmerje med delavcem in 

delodajalcem. Hkrati je tudi pravni institut, vpet med družbeno stvarnost in kategorijo 

družbenega vidika (Kresal 2001, 141–142). Pojem plače je mogoče obravnavati z različnih 

pravnih vidikov, v magistrski nalogi pa se osredotočamo na opredelitev pojma plač v okviru 

delovnega prava. 

2.1 Pomen in definicija plač 

Plača je središče kolektivnih razmerij med sindikati in delodajalci ter predstavlja pomemben 

vir dohodkov prebivalstva in podlago za financiranje ter delovanje sistemov socialne varnosti. 

Je zelo obsežen in kompleksen delovnopravni inštitut, ki je podvržen plačilu davkov in 

prispevkov (Kresal 2001, 13–18, 179). Država posega na področje plač predvsem z 

zakonodajnega vidika, preko urejanja splošnih vprašanj v zvezi s plačami, določanja 

minimalnih pravic in pravno ureditvijo davkov ter prispevkov. Gospodarsko razvite, pravne in 

socialne države so se mednarodnopravno zavezale k ureditvi posameznih vidikov plače, ki 

zagotavljajo, da delavec dejansko prejme svojo plačo pravočasno, redno in v celoti (Kresal 

2001, 394–396). 

Kot pravi Kresal (2001, 164), bi bilo mogoče najpreprostejšo definicijo plače oblikovati kot 

vsa plačila, ki jih je delodajalec zavezan plačati delavcu na podlagi sklenjene pogodbe o 

zaposlitvi oz. iz neposrednega dogovora pogodbenih strank. Torej lahko rečemo, da je to 

pravica in obveznost delodajalca, hkrati pa je plača bistveni element pogodbe o zaposlitvi 

(Kresal 2001, 144). 

Plačilo za opravljeno delo po pogodbi o zaposlitvi je zakonsko opredeljena obveznost 

delodajalca in zakonska pravica delavca. Določilo o znesku osnovne plače in drugih 

sestavinah plače, ki so zakonsko opredeljene pravice, predstavljajo bistveno sestavino 

pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti vsaj zakonski minimum v 

višini minimalne plače, delavec pa se tej pravici nikakor ne more odpovedati. Pravica do 

ustreznega plačila za opravljeno delo, ki bo delavcem in njihovim družinam omogočila 

dostojno življenje, je opredeljena v številnih mednarodnih dokumentih, ki smo jih podrobneje 

prestavili v podpoglavju 2.2.1 (Višje delovno in socialno sodišče RS 2005, Sklep Pdp 

786/2003).  

Ko govorimo o izplačilu, ki ga zaposleni dobi za opravljeno delo, je treba ločiti med 

delovnopravnim in davčnim vidikom poimenovanja. Iz delovnopravnega vidika definicijo 

plače določa 1. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013, 

78/2013), ki pravi, da je »plačilo po pogodbi sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni 

obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo. Pri plači 
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mora delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oz. kolektivno pogodbo, ki 

neposredno zavezuje delodajalca.« Iz davčnega vidika pa je izplačilo dohodek, kot ga 

poimenuje Zakon o dohodnini (ZDoh-2) (Uradni list RS, št. 13/11, 9/12, 24/12, 30/12, 40/12, 

75/12, 94/12, 52/13, 96/13, 29/14, 50/14, 23/15, 55/15), ki v prvem odstavku 37. člena določa, 

da dohodek iz delovnega razmerja vključuje plačo, nadomestilo plače in morebitna druga 

plačila za opravljeno delo, regres za letni dopust, dohodek na podlagi udeležbe pri dobičku, 

prejet iz delovnega razmerja, bonitete, jubilejne nagrade, odpravnino ob upokojitvi, 

solidarnostno pomoč, povračila stroškov v zvezi z delom, povračila stroškov v zvezi s 

službenimi potovanji ter dohodke iz naslova prenehanja pogodbe iz zaposlitve (DURS 

2014a). Plača torej predstavlja pomemben vir dohodkov prebivalstva po celem svetu in so 

hkrati podlaga za financiranje ter delovanje sistemov socialne varnosti (Delakorda in Strojan 

Kastelec 2000, 1). 

2.2 Ureditev plač v dokumentih 

V nadaljevanju smo preučili, kako so plače urejene v mednarodnih dokumentih in kakšna je 

ureditev tega področja v slovenski zakonodaji. Hkrati v nadaljevanju predstavljamo tudi 

najpomembnejše pojme, s katerimi se srečujemo na področju plač. 

2.2.1 Ureditev plač v mednarodnih dokumentih 

Izhodišča za pravno urejanje plač na nacionalni ravni postavljajo temeljna načela, ki izhajajo 

iz mednarodnih dokumentov. Najpomembnejši mednarodni dokumenti, ki oblikujejo pravno 

obravnavo plač, so bili sprejeti v okviru Organizacije združenih narodov (angl.: United 

Nations Organization), Mednarodne organizacije dela (angl.: International Labour 

Organization – ILO), Sveta Evrope (angl.: Council of Europe) in Evropske skupnosti (angl.: 

European Community). Delavčeva pravica do plače je na mednarodni ravni priznana kot 

temeljna človekova pravica. Nekateri mednarodni dokumenti pa sežejo dlje od splošne 

opredelitve temeljnih pravic na področju plač in le-te urejajo podrobneje (Kresal 2001, 20–

21). 

Splošna deklaracija o človekovih pravicah 

Splošna deklaracija o človekovih pravicah (angl.: Universal Declaration of Human Rights), ki 

jo je leta 1948 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov, je prva določila, da so 

temeljne človekove pravice univerzalne in morajo biti tudi zaščitene. Deklaracija velja za 

skupen ideal dosežkov na področju človekovih pravic vseh ljudstev in narodov (Informacijska 

služba Združenih narodov 2015). 
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Tako v 23. členu Splošna deklaracija o človekovih pravicah določa:  

»Pravico do dela in proste izbire zaposlitve, do pravičnih in zadovoljivih delovnih 

pogojev in do varstva pred brezposelnostjo; vsakdo ima, brez kakršne koli diskriminacije, 

pravico do enakega plačila za enako delo; vsakdo, kdor dela, ima pravico do pravične in 

zadovoljive nagrade, ki zagotavlja njemu in njegovi družini človeka vreden obstoj in ki 

naj se po potrebi dopolni z drugimi sredstvi socialnega varstva; vsakdo ima pravico 

sodelovati pri ustanavljanju sindikata ali pridružiti se sindikatu za zavarovanje svojih 

interesov.«  

Akti Mednarodne organizacije dela 

Na plačnem področju so najpomembnejši mednarodni dokumenti konvencije in priporočila 

ILO. Področje plač je namreč povezano z instrumenti delovnega prava, zato se številne 

konvencije na delovnopravnem področju posredno dotikajo vprašanja plač. Instituta plač 

celovito sicer ne ureja nobena od konvencij, temveč se ukvarjajo s posameznimi vidiki plač, 

kot so minimalna plača, enakost plačila, varstvo plače, svoboda urejanja plač s kolektivnimi 

pogodbami in statistični vidik plač (Kresal 2001, 24–25). 

Evropska socialna listina 

Evropska socialna listina (angl.: European Social Charter), ki je bila sprejeta že leta 1961, 

določa socialne pravice, s katerimi pogodbenice zavezuje k spoštovanju z namenom, da 

svojim prebivalcem izboljšajo njihov življenjski standard in socialno blaginjo. Listina določa 

enaintrideset pravic in načel. Z vidika plač je najpomembnejša pravica do pravičnega plačila, 

ki je določena v 4. členu II. dela listine. Pravica do pravičnega plačila obsega pet odstavkov 

(Kresal 2001, 70–84): 

- prvi odstavek: pravica do plačila, ki delavcu in njegovi družini zagotavlja dostojen 

življenjski standard – delavcem mora biti zagotovljena pravica do določenega 

minimalnega plačila za opravljeno delo, ki pa mora biti takšno, da jim zagotavlja dostojen 

življenjski standard; 

- drugi odstavek: pravica do višjega plačila za nadurno delo je utemeljena pravica, saj 

opravljanje dela izven ali poleg običajnega delovnega časa zahteva povečan napor 

delavca. Iz ekonomskega vidika plače to pomeni, da je plačilo delavca odvisno od 

opravljenega dela; 

- tretji odstavek: pravica do enakega plačila za delo enake vrednosti – pri tej pravici je 

poudarjen vidik diskriminacije pri plačilu na podlagi spola. Ta določba ima dva vidika, in 

sicer vidik enakopravnosti med ženskami in moškimi ter vidik pravičnega plačila; 

- četrti odstavek: pravica do razumnega odpovednega roka – določa priznanje pravice do 

razumnega odpovednega roka pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi in ne prepoveduje 

takojšnjega odpusta za katero koli resnejšo kršitev; 



10 

 

- peti odstavek: omejitev odtegljajev od plač – odtegljaji od delavčeve plače morajo imeti 

temelj v ustrezni določbi zakona ali drugega predpisa, kolektivni pogodbi ali arbitražni 

odločitvi, ki predvidevajo oz. dopuščajo odtegljaj od plače.  

Akti Evropske unije 

Evropska unija je na področju plač sprejela naslednje akte (Krašovec 2013, 602–603): 

- Akt glede enakega plačila, s katerim so urejeni pogoji glede plačila, predvsem v smislu, 

da je delo enake vrednosti ovrednoteno enako za vse zaposlene. Pri tem je predvsem 

poudarek enakega plačila ne glede na spol delavca. Podlaga za takšno ureditev je urejena 

s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti. Akt o enakem plačilu prav tako ureja načela 

enakih možnosti obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu 

(Direktiva 2006/54/ES), načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost 

(Direktiva Sveta 2000/43/EGS), načela enakega obravnavanja pri zaposlovanju 

(Direktiva Sveta 2000/78/EGS) ter približevanje zakonov držav članic glede uporabe 

načela enakega plačila za moške in ženske (Direktiva 75/117/EGS); 

- Akt glede varstva plače ureja področje približevanja zakonodaje držav članic o varstvu 

delavcev v primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca (Direktiva 2002/74ES) 

in v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov 

podjetij ali obratov (Direktiva Sveta 20001/23/ES); 

- Akt glede pravic delavca, ki ureja seznanjenost glede plače in določa obveznosti 

delodajalca, da zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali 

delovno razmerje (Direktiva Sveta 91/533/EGS); 

- Akt glede finančne participacije, ki spodbuja participacijo zaposlenih v dobičku in 

rezultatih podjetja (Priporočilo 92/443/EGS). 

2.2.2 Ureditev plač v slovenski zakonodaji 

Za pravno ureditev področja plač v Sloveniji so pomembni tako mednarodni kot notranji 

pravni viri, ki morajo biti skladni z 8. členom Ustave Republike Slovenije (URS) (Uradni list 

RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06, 47/13) in mednarodnimi 

pogodbami ter pravnimi načeli.2  

Slovenijo pri določanju pravic glede plačila za delo zavezujejo naslednji dokumenti ILO 

(Krašovec 2013, 601–603): 

- Evropska socialna listina, ki določa pravico do višjega plačila za nadurno delo, pravico do 

enakega plačila za delo enake vrednosti, pravico do omejitve odtegljajev od plače, pravico 

                                                           
2
 8. člen URS določa, da »zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli 

mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in 

objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno.« 
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do ustreznega plačila mladih delavcev in vajencev ter pravico do varstva terjatev delavcev 

v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca. Predvsem pa daje pravico do plačila za delo, 

ki delavcem daje pravico do takšnega plačila, ki delavcu in njihovim družinam omogoča 

dostojen življenjski standard; 

- Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 100, ki govori o enakem plačilu delavcev in 

delavk za delo enake vrednosti; 

- Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 131 o minimalnih dohodkih, ki določa 

pravico do plače. 

Pravica do plače kot materialna pravica izhaja iz dela. Ta pravica v URS ni izrecno navedena 

kot človekova pravica, ampak je določena v povezavi z drugimi pravicami in svoboščinami na 

področju dela, zlasti s pravico do osebnega dostojanstva in varnosti iz 34. člena URS, svobode 

dela iz 49. člena URS in s pravico do socialne varnosti iz 50. člena URS (Marzel 2012, 2). Pri 

tem ne smemo pozabiti tudi na 14. člen URS, ki je pomemben z vidika prepovedi 

diskriminacije pri plačilu in uveljavitvi načela enakega plačila za enako delo in za delo enake 

vrednosti. Prav tako pa sta pomembna tudi 35. in 66. člen URS, in sicer z vidika obravnave 

dostojnega plačila, ki delavcu zagotavlja dostojno življenje in dolžnosti države, da ustvarja 

možnosti za zaposlovanje, delo in zakonsko varstvo z vidika delovnopravnega položaja 

delavca (Kresal 2001, 116). 

Po ZDR-1 ima delavec za opravljeno delo pravico do osebnega dohodka v skladu s splošnim 

aktom, usklajenim s kolektivno pogodbo in zakonom, ter pravico do minimalnega osebnega 

dohodka v skladu z zakonom in splošnim aktom oz. kolektivno pogodbo (Višje delovno in 

socialno sodišče RS 2000, Sklep Pdp 262/99). 

ZDR-1 v 4. členu definira delovno razmerje: »Delovno razmerje je razmerje med delavcem in 

delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces 

delodajalca in v njem za plačilo osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod 

nadzorom delodajalca.« Glede na definicijo delovnega razmerja je v delovnem razmerju na 

eni strani temeljna dolžnost delavca, da opravlja delo v skladu s pogodbo o zaposlitvi, na 

drugi strani pa je temeljna dolžnost delodajalca, da delavcu zagotovi ustrezno plačilo za 

opravljeno delo (Krašovec 2013, 189). 

Plačilo za delo in plača sta opredeljena v 126. členu ZDR-1. V skladu z zakonom je plačilo za 

delo po pogodbi o zaposlitvi sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in 

morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo. S pojmom plača so 

zajete vse kategorije plačil, kot jih navaja 2. odstavek 126. člena ZDR-1, in sicer so to 

(Krašovec 2013, 610–613): 

- osnovna plača, ki predstavlja fiksen del plače in se določi glede na zahtevnost dela, za 

katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi. Socialni partnerji so za zahtevna dela, ki 

so razvrščena v tarifne skupine, določili minimalne izhodiščne plače, ki jih mora 
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delodajalec upoštevati pri določitvi osnovnih plač glede na posamezno delovno mesto oz. 

vrsto dela, določeno z aktom o organizaciji in sistemizaciji; 

- dodatki, ki se določijo za posebne pogoje dela in izhajajo iz razporeditve delovnega časa. 

To je dodatek za nočno delo, nadurno delo, delo v nedeljo, delo na praznike in dela proste 

dneve po zakonu. Dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev 

pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, ki niso vsebovani v zahtevnosti 

dela, se lahko določijo s kolektivno pogodbo; 

- del plače za delovno uspešnost, ki se določi, upoštevaje gospodarnost, kvaliteto in obseg 

opravljanja dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi. Višina in merila za 

določanje dela plače z naslova delovne uspešnosti so urejena v kolektivnih pogodbah oz. 

pogodbah o zaposlitvi. Dogovor o plačilu delovne uspešnosti je obvezna sestavina 

pogodbe o zaposlitvi; 

- del plače za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali 

pogodbo o zaposlitvi.  

Višina osnovne plače, dodatkov in ostalih nadomestil je ena bistvenih sestavin pogodbe o 

zaposlitvi, do katerih je delavec upravičen najmanj v višini iz tarifnega dela kolektivne 

pogodbe, ki zagotavlja minimum pravic delavcev (Krašovec 2013, 610–613). 

Pri plači mora delodajalec torej upoštevati minimalno plačo, določeno z zakonom oz. 

kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca (Krašovec 2013, 189).3 ILO (1992, 

42. odstavek), pravi, da je »minimalno plačo mogoče razumeti tako, da pomeni minimalen 

znesek, ki se plača delavcu za opravljeno delo ali storitve, opravljene v danem obdobju, ali 

izračunana na podlagi časa ali proizvoda, ki se ne sme zmanjšati bodisi individualno ali s 

kolektivno pogodbo, ki je zagotovljena z zakonom in ki se lahko določi na tak način, da bi 

pokrili minimalne potrebe delavca in njegovo družino, v luči nacionalnih ekonomskih in 

socialnih pogojev.« ILO tako opredeljuje minimalno plačo kot najnižjo urno, dnevno ali 

mesečno plačilo, ki jo lahko delodajalci zakonito izplačajo zaposlenim, in tisti minimum, pri 

katerem svoje delo na trgu ponujajo delavci. Torej je minimalna plača plača, ki zagotavlja 

spodnjo mejo v plačni strukturi (Poje 2009, 5). 

V Sloveniji je bil minimum prvotno določen z zajamčenim osebnim dohodkom po Zakonu o 

zajamčenih osebnih dohodkih (ZZOD) (Uradni list RS, št. 48/90, 13/93, 38/94), ki je vsakemu 

delavcu zagotavljal zajamčeno plačo najmanj v višini, ki mu je zagotavljala materialno in 

socialno varnost. Institut zajamčene plače je leta 1994 zamenjal institut minimalne plače, ki je 

bil predmet več zakonodajnih sprememb, ki so se pretežno nanašale na višino minimalne 

plače. Zadnja večja zakonodajna sprememba na področju minimalnih plač je nastopila z 

uvedbo Zakona o minimalni plači (ZMinP) (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15) marca 2010. 

                                                           
3
 Če je izhodiščna plača, ki je določena s kolektivno pogodbo, ali minimalna plača, določena s 

posebnim zakonom, višja od plače, dogovorjene s pogodbo o zaposlitvi, mora delodajalec izplačati 
plačo, ki je za delavca ugodnejša (Krašovec 2013, 189). 
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ZMinP velja za vse v Sloveniji zaposlene delavce in za vse delodajalce tako v zasebnem kot v 

javnem sektorju (Višje delovno in socialno sodišče RS 2005, Sklep Pdp 786/2003). ZMinP v 

2. členu določa, da ima delavec pravico do plačila za opravljeno delo najmanj v višini 

minimalne plače, v katero pa od januarja 2016 ne sodijo dodatki, kot je dodatek za nočno 

delo, za delo v nedeljo, na praznike in po zakonu dela proste dneve. Kot definicijo minimalne 

plače, določeno v drugem odstavku istega člena navaja, da je »minimalna plača je mesečna 

plača za opravljeno delo v polnem delovnem času. Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima 

pravico do sorazmernega dela minimalne plače.« Po ZMinP »se pri določitvi minimalne 

plače upošteva rast cen življenjskih potrebščin; gibanje plač; gospodarske razmere oz. 

gospodarsko rast; gibanje zaposlenosti.« ZMinP je prav tako določil višino minimalne plače, 

ki se enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Leta 2014 je tako 

minimalna plača v Sloveniji znašala 789,15 EUR.
4
  

Pomemben del plačne politike predstavljajo tudi kolektivni sporazumi, sklenjeni na ravni 

posameznega delodajalca, s posebnim poglavjem o plačah. Bistvo kolektivnih pogodb je 

določitev minimalnih pravic tako na strani delavskih kot na strani delodajalskih organizacij. 

Na področju plač urejajo splošna vprašanja in tako zapolnjujejo zakonsko praznino. Na 

področju plač kolektivne pogodbe določajo sestavo plače in opredeljujejo posamezne 

sestavine plače, nadomestila plače, povračila stroškov v zvezi z delom ter druge osebne 

prejemke zaposlenih. Hkrati se tudi dotaknejo načina obračuna in izplačila plače. Določajo 

tudi izhodiščne plače po tarifnih razredih glede na stopnjo izobrazbe, razvrščajo delovna 

mesta in določajo kriterije za njihovo vrednotenje. Kolektivne pogodbe tako urejajo določbe, 

ki se nanašajo na delavčevo pravico do plače (Kresal 2001, 123–124). 

2.3 Pomembni pojmi s področja obračuna plač 

Pravico do plače lahko razlagamo v kontekstu ustavne pravice do dostojanstva posameznika, 

saj naj bi prejeto plačilo za opravljeno delo posamezniku in njegovi družini omogočilo 

dostojno življenje. Delavcu za opravljeno delo pripada plača, ki je ena izmed možnih oblik 

plačila za delo. To ne pomeni le neto zneska plače, ampak tudi prispevke za socialno varnost, 

ki jih mora skladno z zakonodajo v imenu delavca od bruto zneska plače obračunati in plačati 

delodajalec (Marzel 2012, 2). 

                                                           
4
 Za namen empirične analize smo prav tako pridobili podatke o višini minimalne plače v državah 

nekdanje Jugoslavije, pri čemer smo izhajali iz podatkovne baze Eurostat. Metodologija OECD za 

države zunaj evroobmočja določa, da se minimalne plače v nacionalnih valutah pretvorijo v valuto 
evro (EUR) z uporabo mesečnega deviznega tečaja zajetega ob koncu preteklega meseca (Eurostat 
2015). V našem primeru smo uporabili povprečni tečaj Banke Slovenije, veljaven na dan 27. maja 
2015. V izbranih državah so se leta 2014 minimalne plače v nacionalni valuti razlikovale od 212,49 

EUR v Makedoniji do 789,15 EUR v Sloveniji, pri čemer ima vpliv pri pretvorbi nacionalne valute v 
evro (EUR) devizni tečaj.  
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Bruto in neto plača 

Bruto plača je izplačilo zaposlenim za delo v polnem delovnem času in v delovnem času, 

krajšem od polnega. V bruto plačo so vključena tudi nekatera nadomestila (letni dopust, 

plačani dopust do 7 dni, za državne praznike, za bolniške odsotnosti do 30 dni, za strokovno 

izobraževanje, prejemki za minulo delo, stimulativne dodatke, nagrade itd.) z izjemo 

nadomestila za porodniško odsotnost, nadomestila za bolniške odsotnosti, daljše od 30 dni, 

itd. Prav tako pa v bruto plači ne upoštevamo materialnih stroškov delavca (Statistični urad 

Republike Slovenije (SURS) 2014a).  

Bruto bruto plača ali drugače imenovan bruto II predstavlja končni strošek delodajalca, ki 

vključuje osnovno bruto plačo, h kateri se prištejejo vsi dodatki in socialni prispevki 

delodajalca ter povračilo stroškov v zvezi z delom (SURS 2014a). 

Neto plača je bruto plača, od katere so odšteti prispevki za socialno varnost in akontacija 

davka od osebnih prejemkov. Torej je to plača, ki jo delavec prejme na svoj transakcijski 

račun brez upoštevanja povračil stroškov v zvezi z delom (SURS 2014a). 

Pisni obračun plače 

ZDR-1 v tretjem odstavku 135. člena določa, da je »pisni obračun verodostojna listina, na 

podlagi katere lahko delavec predlaga sodno izvršbo.« Je obračun, ki se ga na podlagi 

omenjenega zakona izda zaposlenemu do konca plačilnega dne. Vsebovati mora podatke o 

izplačani plači, nadomestilih plače, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugimi prejemki, 

do katerih je zaposleni upravičen na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta 

delodajalca ali pogodbe o zaposlitvi. Razvidni morajo biti tudi obračun, plačilo davkov in 

prispevkov, plačilni dan ter podatki o delodajalcu in zaposlenem. Predložitev podatkov o 

dohodku, obračunu in plačilu akontacije dohodnine ter prispevkov za socialno varnost 

delodajalca prejemniku dohodka določa tudi peti odstavek 57. člena in drugi odstavek 353. 

člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP2) (Uradni list RS, št. 13/11, 32/12, 94/12, 101/13, 

111/13, 25/14, 40/14, 90/14, 91/15). 

Plača je torej obdavčljiv dohodek, ki je z razvojem sistema socialnih zavarovanj prinesel, da 

se od delavčeve plače plačujejo še prispevki za ta zavarovanja. Davki in prispevki so obvezne 

dajatve, ki jih mora delodajalec ob izplačilu plače obračunati in plačati, seveda ob dejstvu, da 

delodajalec obračuna in plača obvezne davke in prispevke, za katere je tudi sam zavezanec. 

Delavcu se ne izplača njegova celotna plača, ampak se del plače v višini davkov in 

prispevkov zadrži ter odvede nosilcem socialnih zavarovanj, kar pomeni razlikovanje med 

izplačilom bruto in neto plače (Kresal 2001, 178). Obdavčitvi plač namenjamo naslednje 

poglavje. 
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3 OBDAVČITEV PLAČ V SLOVENIJI 

Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb, kot jo poznamo danes, je bila določena z reformo 

davčnega sistema, ki je stopila v veljavo v začetku leta 1991. Namesto obdavčitve dohodkov s 

posameznimi vrstami davkov smo z reformo dobili obdavčitev vseh dohodkov fizičnih oseb z 

eno vrsto davka oz. t. i. dohodnino. Leta 1994 je stopila v veljavo večja vsebinska sprememba 

Zakona o dohodnini, leta 1995 pa je bil zakon noveliran v smeri jasnejšega definiranja davčne 

osnove in zavezancev. Zakon je bil predmet več sprememb. Zadnja sprememba je stopila v 

veljavo leta 2015, ko je bil razglašen Zakon o dopolnitvi ZDoh-2, ki ga je sprejel Državni 

zbor Republike Slovenije 25. marca 2015 (Vlada Republike Slovenije 2003).  

Sistem obdavčitve fizičnih oseb v Sloveniji temelji na predpostavki, da prejemnik dohodka 

prejme dohodek v bruto znesku. Davčno obveznost lahko izpolni davčni zavezanec sam ali pa 

njegov izplačevalec dohodka. Delavec tako razpolaga le z za davek zmanjšanim zneskom – 

neto zneskom (DURS 2013).  

Obdavčitev dohodkov pa ni povezana le z dohodnino, ampak na obdavčitev vplivajo tudi 

prispevki za socialno varnost. Socialna varnost je nabor državnih ukrepov na različnih 

področjih za zagotavljanje socialne varnosti. Pri tem država zagotavlja materialne in socialne 

pravice, posameznik pa prispeva svoj delež v obliki davkov in drugih obveznih dajatev 

(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije 2015).  

V nadaljevanju tega poglavja se osredotočamo na pregled zakonodajne ureditve na področju 

prispevkov za socialno varnost in dohodnine.  

3.1 Prispevki za socialno varnost 

Nabor državnih ukrepov socialne varnosti, s katerimi država zagotavlja strokovna načela, 

pravila in dejavnosti posameznika, da se le-ta vključi v družbeno okolje in v njem aktivno 

deluje, so urejena z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV) (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07, 

41/07, 61/10, 62/10, 57/12). Z Zakonom o prispevkih za socialno varnost (ZPSV) (Uradni list 

RS, št. 5/96, 18/96, 34/96, 87/97, 3/98, 7/98, 106/99, 81/00, 97/01, 97/01, 62/10, 40/12, 96/12, 

91/13, 99/13, 26/14) pa je država uredila način obračunavanja in plačevanja prispevkov za 

socialno varnost ter hkrati določila tudi prispevne stopnje za obvezno pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo ter za 

zaposlovanje.  

Prispevke za socialno varnost so zavezanci za prispevke dolžni obračunavati na podlagi 

ZDavP2. Obračun prispevkov mora vsebovati podatke, ki so resnični, popolni in pravilni 

glede na posamezen zakon o obdavčenju. Zavezanec mora plačati prispevke za socialno 

varnost v roku, kot je določen za akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačujejo 

prispevki za socialno varnost, in obračun prispevkov predložiti davčnemu organu. Izračun 
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prispevkov za socialno varnost za zavarovanca izračuna in plača zavezanec za prispevke (ki 

hkrati ni zavarovanec) in je plačnik davka. Delodajalec mora delavcu na podlagi ZDR-1 ob 

vsakem izplačilu plače izdati pisni obračun plače in nadomestila plače, iz katerega morata biti 

razvidna tudi obračun in plačilo prispevkov ter davkov. 

3.1.1 Pravne podlage 

V Sloveniji so zakonske podlage za obračunavanje, plačevanje prispevkov in stopnje 

prispevkov za obvezno pokojninsko ter invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno 

zavarovanje, starševsko varstvo in zaposlovanje določene z:  

- ZPSV, ki določa, da se prispevki za socialno varnost »plačujejo iz bruto plač in iz bruto 

nadomestil plač za čas odsotnosti z dela v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, če ni 

drugače določeno.« Zakon določa tudi, da se prispevki za socialno varnost plačujejo tudi 

od drugih prejemkov iz delovnega razmerja (jubilejne nagrade, odpravnine in 

solidarnostne pomoči ter povračila stroškov v delu, ki presegajo s predpisom vlade 

določen znesek, regres za letni dopust, bonitete itd.); 

- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) (Uradni list RS, št. 96/12, 

39/13, 99/13, 101/13, 85/14, 95/14, 102/15), ki definira prispevke kot znesek, ki jih 

zavezanci za plačilo prispevkov plačajo v korist zavarovanca v obvezno ali poklicno 

zavarovanje in ki se upoštevajo pri določanju pravic iz zavarovanja. Obračunajo in 

plačajo se od osnove za plačilo prispevkov z izjemo prispevkov za posebne primere 

zavarovanja (npr. za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne 

bolezni), ki se plačajo v pavšalnih zneskih; 

- Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) (Uradni list 

RS, št. 72/06, 114/06, 91/07, 76/08, 62/10, 87/11, 40/12, 21/13, 91/13, 99/13, 99/13, 

111/13, 95/14, 47/15), ki ureja izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja v 

Sloveniji po načelih socialne pravičnosti in solidarnosti med zdravimi in bolnimi, starimi 

in mladimi ter bogatimi in revnimi. Sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje se 

zagotavljajo s prispevki, ki jih plačujejo zavarovanci, delodajalci in drugi zavezanci. 

Prispevne stopnje so ob upoštevanju načela solidarnosti za različne zavezance različne, 

odvisne tudi od obsega pravic, za katere so zavarovanci obvezno zdravstveno zavarovani. 

Plačilo predpisanih prispevkov je vezano na vir, ki zavarovancu zagotavlja osnovno 

socialno varnost, kamor sodijo zaposlitev, pokojnina, samostojna dejavnost, invalidnine, 

lastna sredstva in družbene pomoči (Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege 2014);  

- Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) (Uradni list RS, št. 

26/14, 90/15), ki ureja zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo, 

družinske prejemke, pogoje in postopek za uveljavljanje posameznih pravic ter druga 

vprašanja glede izvajanja tega zakona. Pravice starševskega varstva so vezane izključno 

na otroka, uveljavlja pa jih lahko eden od staršev. Prispevki iz naslova starševskega 

varstva se plačujejo v proračun Republike Slovenije. Prispevek plačata zavarovanec in 
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delodajalec po zakonsko predpisani stopnji. 10. člen ZSDP določa osnovo za obračun 

prispevkov za starševsko varstvo, ki je enaka osnovi za plačilo prispevkov za obvezno 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje; 

- Zakonom o urejanju trga dela (ZUTD) (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12, 21/13, 63/13, 

100/13, 32/14, 47/15), ki ureja ukrepe države na trgu dela, s katerimi se zagotavljata 

izvajanje storitev javne službe na področju zaposlovanja in ukrepov aktivne politike 

zaposlovanja ter delovanje sistema zavarovanja za primer brezposelnosti. Zakon 

omogoča državi hitre ukrepe z namenom povečanja varnosti iskalcev zaposlitev, 

predvsem brezposelnih oseb in oseb, katerih zaposlitev je ogrožena. Vzpostavitev mreže 

izvajalcev vseživljenjske orientacije in posredovanja zaposlitev omogoča svobodno izbiro 

zaposlitve na podlagi posameznikovih kompetenc, možnosti zaposlitve in doseganja čim 

višje stopnje izobrazbe. Z ukrepi aktivne politike se tudi povečata varnost in zaposljivost. 

Prav tako se zagotavlja namen usposabljanja in izobraževanja v skladu s potrebami trga 

dela, pospeševanja zaposlovanja ter odpiranja novih delovnih mest; 

- ZDR-1, ki ureja delovna razmerja med delodajalci in delavci s ciljem zmanjšanja 

brezposelnosti in zagotavljanja usklajenega delovnega procesa (Krašovec 2013, 13–16). 

3.1.2 Zavezanci za plačilo in osnova za obračun 

Delodajalec je zavezanec za plačilo prispevkov delodajalca, delavec pa je zavezanec za 

plačilo svojih prispevkov. Prispevke delavca v imenu in na račun delavca obračuna njegov 

delodajalec.  

ZPSV v 3. členu določa, da se prispevki za socialno varnost »plačujejo iz bruto plač in iz 

bruto nadomestil plač za čas odsotnosti z dela v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, če ni 

drugače določeno.« V petem odstavku 3. člena je določeno, da zavezanci plačujejo prispevke 

za socialno varnost tudi od drugih prejemkov iz delovnega razmerja, in sicer za: 

- jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči ter povračila stroškov v delu, ki 

presegajo s predpisom vlade določen znesek teh prejemkov, ki se v skladu z zakonom o 

dohodnini ne vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov; 

- stimulacije in bonitete od osnove, ugotovljene v skladu z zakonom o dohodnini; 

- regres za letni dopust v delu, ki presega 70 % poprečne plače predpreteklega meseca 

zaposlenih v Republiki Sloveniji. 

Stopnja in višina prispevkov sta opredeljeni z ZPSV. Prav tako ZPSV v 4. členu določa, da 

»zavezanci, ki nimajo plač, plačujejo prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje od zavarovalne ali druge osnove, določene v skladu s predpisi o obveznem 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju oz. z zakoni, če ni drugače določeno.« 

Osnove za plačilo prispevkov določa 144. člen ZPIZ-2, ki pravi, da je »osnova za plačilo 

prispevkov plača oz. nadomestilo plače ter vsi drugi prejemki na podlagi delovnega razmerja, 
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vključno z bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom, izplačanimi v denarju, bonih ali v 

naravi.« Prispevke je treba plačati v primeru izplačila jubilejnih nagrad, odpravnin ob 

upokojitvi, solidarnostnih pomoči, regresa za letni dopust in drugih izplačil, ki jih določa 

omenjeni zakon.  

ZPIZ-2 v četrtem odstavku 144. člena določa tudi najnižjo osnovo za obračun prispevkov od 

plač in nadomestil plače. Najnižja osnova za obračun znaša 60 % zadnje znane povprečne 

letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec. Pri obračunu prispevkov je 

pomembno, da delodajalec obračuna tudi razliko med izplačilom plače ali nadomestila ter 

najnižjo osnovo za obračun prispevkov za prispevke za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in zaposlovanje, če je plača ali 

nadomestilo plače delavca nižje kot je določena najnižja osnova za obračun prispevkov. Pri 

tem sta zavezanca za plačilo delojemalec in delavec z izjemo prispevkov za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje ter prispevke za zdravstveno zavarovanje, kjer je delodajalec tudi 

zavezanec za plačilo prispevkov za zavarovanca (DURS 2015). 

ZPIZ-2 delodajalcem omogoča delno oprostitev plačila prispevkov za starejše delavce v višini 

50 %, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine, in v višini 

30 % po dopolnjenem 60. letu starosti zaposlenega. Delodajalci pa lahko tudi na podlagi in 

pod pogoji zakona uveljavljajo vračilo prispevkov v višini 50 % za prvo leto zaposlenosti in 

30 % za drugo leto zaposlitve delavca v delovnem razmerju. 

3.1.3 Stopnje prispevkov za socialno varnost 

V nadaljevanju so v preglednici 3–1 prikazane vrste prispevkov za socialno varnost v 

Sloveniji in njihove prispevne stopnje, tako za delodajalce kot za delavce, ki so veljali leta 

2014. 

Preglednica 3-1: Stopnje prispevkov leta 2014 

 

Prispevek 

zavarovanca (%) 

Prispevek 

delodajalca (%) 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 8,85 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36 6,56 

Prispevek za starševsko varstvo 0,10 0,10 

Prispevek za zaposlovanje 0,14 0,06 

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,00 0,53 

Skupaj 22,10  16,10 

Vir: DURS 2014a. 
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3.2 Davek od dohodka fizičnih oseb 

Plača zaposlenega je dohodek na podlagi delovnega razmerja. Z zakonodajnega okvirja smo v 

podpoglavju 3.1.1 proučili delovnopravni vidik. Z davčnega vidika obravnave dohodkov iz 

delovnega razmerja pa je temeljna podlaga za obračun davka oz. dohodnine ZDoh-2. Zakon 

ureja in uvaja sistem obveznosti plačevanje dohodnine in določa, da je dohodnina davek od 

dohodkov fizičnih oseb. 

Dohodnina je prihodek državnega proračuna. Z ZDoh-2 sta urejena sistem in obveznost 

plačevanja dohodnine, hkrati pa ZDoh-2 v 5. členu opredeli, da je zavezanec za dohodnino 

fizična oseba, ki je zavezana za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji, 

in od vseh dohodkov, ki imajo vir izven Slovenije, razen tistih, ki so po zakonu izvzeti iz 

obdavčitve in so obdavčeni po drugih predpisih oz. zakonih. Ti dohodki so na podlagi 44. 

člena ZDoh-2 obvezni prispevki za socialno varnost delodajalca, premije prostovoljnega 

dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, povračila stroškov v zvezi z delom do 

višine, ki jo določi vlada, odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi in nadomestilo za 

uporabo lastnih sredstev pri delu na domu. V letno davčno osnovo se vštevajo dohodki, od 

katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, pri čemer se ta akontacija odšteje od 

odmerjene dohodnine na letni ravni.  

V nadaljevanju se osredotočamo na eno skupino dohodkov, tj. dohodek iz zaposlitve, ki se 

deli na dohodek iz delovnega razmerja, dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in 

dohodek na drugi podlagi. Med dohodek iz delovnega razmerja na podlagi 37. člena ZDoh-2 

sodijo: 

- dohodek iz delovnega razmerja (plača, nadomestilo plače in vsako drugo plačilo za 

opravljeno delo, ki vključuje tudi provizije); 

- regres za letni dopust, jubilejna nagrada, odpravnina, solidarnostna pomoč; 

- povračilo stroškov v zvezi z delom; 

- boniteta, ki jo delodajalec zagotovi v korist delojemalca ali njegovega družinskega člana; 

- nadomestilo v zvezi z zaposlitvijo, spremembo 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; 

- prejemki, prejeti zaradi začasnega neizplačila dohodka iz zaposlitve; 

- nadomestila in drugi prejemki, ki so prejeti od delodajalca ali druge osebe, skladno z 

drugimi predpisi, kot posledica zaposlitve oz. obveznega zavarovanja za socialno varnost; 

- dohodek na podlagi udeležbe v dobičku, prejet iz delovnega razmerja. 

ZDoh-2 v 41. členu določa, da je davčna osnova od dohodka iz delovnega razmerja dohodek 

iz delovnega razmerja, zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na 

podlagi posebnih predpisov dolžan plačevati delojemalec. 
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3.2.1 Davčni razredi 

Na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine DURS vsako leto 

določi dohodninsko lestvico. Za Slovenijo je značilna progresivna obdavčitev, kar pomeni, 

da davčna stopnja narašča s povečanjem davčne osnove. 

Na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014 

(Uradni list RS, št. 108/13) je bila za leto 2014 določena dohodninska lestvica, predstavljena 

v preglednici 3– 2. 

Preglednica 3-2: Dohodninska lestvica za leto 2014 

Če znaša neto letna davčna osnova v EUR Znaša dohodnina v EUR 

Nad Do   

 
8.021,34 

 
16 % 

8.021,34 18.960,28 1.283,41   + 27 % nad 8.021,34 

18.960,28 70.907,20 4.236,92   + 41 % nad 18.960,28 

70.907,20 
 

25.535,16   + 50 % nad 70.907,20 

Vir: DURS 2014b. 

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, 

se za davčno leto 2014 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta. 

Preglednica 3-3: Dohodninska lestvica preračunana na 1/12 leta 

Če znaša neto mesečna davčna osnova v EUR Znaša dohodnina v EUR 

Nad Do   

 
668,44 16 % 

668,44 1.580,02 106,95   + 27 % nad 668,44 

1.580,02 5.908,93 353,08   + 41 % nad 1.580,02 

5.908,93 
 

2.127,93   + 50 % nad 5.908,93 

Vir: DURS 2014b. 

3.2.2 Davčne olajšave 

ZDoh-2 opredeljuje splošno olajšavo, osebno olajšavo, posebno osebno olajšavo, posebno 

olajšavo in olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. V 111. členu ZDoh-2 

je opredeljena splošna olajšava, ki določa zmanjšanje letne davčne osnove v višini 2.800 EUR 

letno. Prizna se vsakemu rezidentu pod pogojem, da drugi rezident zanj ne uveljavlja posebne 

olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Kot izhaja iz spodnje preglednice za leto 2014, 

je višina splošne olajšave odvisna od višine skupnega dohodka na leto.  
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Preglednica 3-4: Splošna letna olajšava za leto 2014 

Če znaša skupni dohodek v EUR Znaša splošna olajšava v EUR 

Nad Do  

10.866,37 6.519,82 

10.866,37 12.570,89 4.418,64 

12.570,89 3.302,70 

Vir: DURS 2014b. 

Preglednica 3-5: Splošna mesečna olajšava za leto 2014 

Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v EUR Znaša splošna olajšava v EUR 

Nad Do  

 
905,53 543,32 

905,53 1.047,57 368,22 

1.047,57 
 

275,22 

Vir: DURS 2014b. 

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana 

splošna olajšava, se davčna osnova zmanjša za 275,22 EUR (DURS 2014b). 

Za osebno olajšavo, ki je opredeljena v 112. členu ZDoh-2, je značilno, da se rezidentu ali 

invalidu s 100-odstotno telesno okvaro na podlagi Zavoda za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZPIZ), centra za socialno delo ali upravnega organa, 

pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov, prizna pravico do tuje nege in pomoči oz. 

prizna pravica do zmanjšanja letne davčne osnove v višini, prikazani v preglednici 3–6. 

Preglednica 3-6: Osebna olajšava za leto 2014 

Namen Letna olajšava v EUR Mesečna olajšava v EUR  

Invalid s 100-odstotno telesno okvaro  17.658,84 1.471,57 

Vir: DURS 2014b. 

Pravico do zmanjšane davčne osnove imajo na podlagi prej omenjenega člena zakona tudi:  

- rezident po dopolnjenem 65. letu starosti; 

- prejemnik pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja; 

- rezident, ki mu je priznan status delovnega invalida in prejema nadomestilo iz obveznega 

invalidskega zavarovanja;  

- rezident, prejemnik priznavalnine na podlagi republiških priznavalnin in na podlagi 

uresničevanja javnega interesa na področju kulture. 

Posebne osebne olajšave, opredeljene v 113. členu ZDoh-2, se priznajo: 

- samostojnemu rezidentu s specializiranim poklicem na področju kulturne dejavnosti, 

vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi in pod pogojem, da nima sklenjenega 

delovnega razmerja in da ne opravlja druge dejavnosti; 
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- rezidentu, ki samostojno opravlja novinarski poklic in je vpisan v razvid samostojnih 

novinarjev, nima sklenjenega delovnega razmerja in ne opravlja druge dejavnosti; 

- rezidentu, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, do dopolnjenega 26. leta 

starosti.  

ZDoh-2 določa v 114. členu tudi posebno olajšavo, do katere so upravičeni rezidenti, ki 

vzdržujejo družinske člane, in se jim prizna zmanjšanje letne davčne osnove. Višina posebne 

olajšave za vzdrževane otroke leta 2014 je prikazana preglednici 3–7. 

Preglednica 3-7: Posebna olajšava za vzdrževane otroke za leto 2014 

Vrsta osebne olajšave Letna olajšava v EUR Mesečna olajšava v EUR 

Za prvega vzdrževanega otroka  2.436,92 203,08 

Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno 
nego in varstvo 

8.830,00 735,83 

Za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 220,77 

Za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54 368,21 

Za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 515,65 

Za petega vzdrževanega otroka 7.957,14 663,09 

Vir: DURS 2014b. 

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.769,30 EUR oz. 

147,44 EUR mesečno glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka. ZDoh-2 

pa predvideva tudi olajšavo za druge vzdrževane družinske člane (zakonca, zunajzakonskega 

partnerja). Višina olajšave za leto 2014 je prikazana v preglednici 3–8. 

Preglednica 3-8: Posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 

za leto 2014 

Letna olajšava v EUR Mesečna olajšava v EUR 

2.436,92 203,08 

Vir: DURS 2014b. 

Po 115. členu ZDoh-2 se za vzdrževanega družinskega člana zavezanca šteje: 

- otrok do 18. leta starosti; 

- otrok od 18. do 26. leta starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje 

šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in ni zaposlen ter ne opravlja dejavnosti in nima 

lastnih sredstev; 

- otrok, ki izpolnjuje pogoje prejšnje alineje in je starejši od 26 let, če se vpiše na študij do 

26. leta starosti; 

- otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri 

službi za zaposlovanje in živi s starši oz. posvojitelji v skupnem gospodinjstvu; 
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- otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka ali 

pravico do dodatka za pomoč in postrežbo;  

- otrok, ki je nezmožen za delo, ne glede na starost, v skladu s predpisi o družbenem 

varstvu duševno in telesno prizadetih oseb; 

- zakonec, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, in razvezani zakonec zavezanca, če mu 

je priznana pravica do preživnine, ki jo plačuje zavezanec; 

- starši oz. posvojitelji zavezanca; 

- član gospodinjstva, ki sodeluje pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne 

gozdarske dejavnosti (DURS 2010). 

Zavezanec lahko uveljavlja tudi olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. 

ZDoh-2 v 117. členu namreč določa, da se letna davčna osnova zavezanca, ki je rezident, 

lahko zmanjša za znesek premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jo 

je plačal izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali v drugi državi članici EU, 

po pokojninskem načrtu. Če plačujeta premijo prostovoljnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja delodajalec in delojemalec, se pri določitvi višine premije, za katero se priznava 

olajšava, upošteva skupni znesek vplačanih premij. 

3.3 Davek na izplačane plače 

Obveznost plačila davka na izplačane plače je določal Zakon o davku na izplačane plače 

(ZDIP) (Uradni list RS, št. 21/06). Obveznost plačevanja davka na izplačane plače je zajemal 

tako pravne kot fizične osebe, ki so izplačevale plače in so bile po posebnih zakonih 

zavezanci za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno 

zdravstveno zavarovanje, porodniško varstvo ter zaposlovanje. Davek je bil prihodek države, 

ki se je obračunal in plačal od bruto plač zaposlenih. 

Spodnja preglednica 3–9 prikazuje stopnje davka na izplačane plače med letoma 2006 in 

2008. Obveznost plačevanja davka na izplačane plače je prenehala s 1. januarjem 2009. 

Preglednica 3-9: Stopnja davka na izplačane plače po letih 

Višina mesečne bruto plače 
Leto 

2006 

Leto 

2007 

Leto 

2008 

Do 688,53 EUR (165.000 SIT) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Nad 688,53 do 1.669,17 EUR (165.00 do 400.000 SIT) 3,0 % 2,3 % 1,1 % 

Nad 1.669,17 do 3.129,69 EUR (400.00 do 750.000 SIT) 6,3 % 4,7 % 2,3 % 

Nad 3.129,69 EUR (750.000 SIT) 11,8 % 8,9 % 4,4 % 

Opomba: Preračun med tolarjem in EUR je bil narejen po tečaju zamenjave (1 EUR = 239,640 SIT). 

Vir: ZDIP 2006. 
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4 OBDAVČITEV PLAČ V IZBRANIH DRŽAVAH 

Namen tega poglavja je preučiti zakonske podlage in značilnosti sistemov obdavčitve plač v 

državah nekdanje Jugoslavije, tj. Hrvaški, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori in 

Makedoniji, ter prikazati zakonske razlike na tem področju. V izbranih državah so 

predstavljena določila na področju plačila socialnih prispevkov in obdavčitve dohodkov 

fizičnih oseb oz. dohodnine ter morebitnih drugih davkov, ki vplivajo na obdavčitev plač. 

4.1 Obdavčitev plač na Hrvaškem 

Obdavčitev plač na Hrvaškem obsega plačilo obveznega davka na dohodek in prispevkov za 

socialno varnost. Socialna varnost, ki je na Hrvaškem dobro razvita, vključuje starostno in 

invalidsko pokojnino, javno zdravstveno varstvo, odškodnino za nesreče pri delu in poklicne 

bolezni, materinstvo, starševski dopust in zavarovanje za primer brezposelnosti (Internations 

2015). Davčne obveznosti in pravice hrvaških davkoplačevalcev so določene z Ustavo 

Republike Hrvaške, Splošnim davčnim zakonikom in drugimi zakoni, pri čemer tiste, ki 

posegajo na področje plač, podrobneje predstavljamo v nadaljevanju. 

Podatki, ki jih navajamo v nadaljevanju, so izraženi v nacionalni valuti države, tj. hrvaška 

kuna (HRK). Za namen primerjave smo podatke pretvorili v EUR, pri tem pa je bil uporabljen 

povprečni menjalni tečaj Banke Slovenije na dan 27. maja 2015, ki je znašal 7,5755 HRK za 

1 EUR. 

4.1.1 Pravne podlage 

Obdavčitev plač se na Hrvaškem izvaja v skladu z določbami Zakona o dohodnini (ZDoh-

HR) (hr.: Zakon o porezu na dohodak, Službeni glasnik Republike Hrvaške, br. 177/04, 

73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14) in Zakona o 

prispevkih za socialno varnost (ZPSV-HR) (hr.: Zakon o socijalnoj sigurnosti doprinosima, 

Službeni glasnik Republike Hrvaške, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 

41/14, 143/14). Za fizične osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v občini oz. mestu, 

je predpisana tudi obveznost plačevanja dodatnega davka (IUS–INFO 2009). Prispevki za 

nadomestila za primer brezposelnosti, zdravstveno varstvo in nezgodno zavarovanje so v 

izključni pristojnosti delodajalca, samozaposleni, vključno s samozaposlenimi kmeti, pa so 

dolžni prispevati določen delež svojih dohodkov v sklad zdravstvenega varstva (Internations 

2015).  
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4.1.2 Prispevki za socialno varnost 

Področje prispevkov za socialno varnost na Hrvaškem ureja ZPSV-HR. Zakon ureja 

obveznost plačevanja prispevkov za obvezno zavarovanje, vrste in stopnje prispevkov, 

dolžnost obračunavanja prispevkov, osnovo za izračun prispevkov in način njihovega 

določanja, obveznosti plačila in roke za plačilo, obveznosti poročanja ter druga vprašanja, 

povezana s prispevki. 

Hrvaški sistem obveznega socialnega zavarovanja, kot to določa 2. člen ZPSV-HR, je 

sestavljen iz:  

- obveznega pokojninskega zavarovanja, ki temelji na generacijski solidarnosti (I. steber); 

- obveznega pokojninskega zavarovanja, ki temelji na individualnih kapitaliziranih 

prihrankih (II. steber); 

- obveznega zdravstvenega zavarovanja; 

- zavarovanja za primer brezposelnosti.  

Osnova za plačilo prispevkov delodajalca za socialno varnost je bruto plača. Leta 2014 je bila 

osnova prispevka za obvezno socialno varnost omejena na najvišji mesečni dohodek v višini 

6.289,49 EUR (47.646 HRK) mesečno iz naslova obeh stebrov, vendar le za dohodek, ki je 

opredeljen kot mesečna plača zaposlenega. Minimalna mesečna osnova za prispevke je 

znašala 366,89 EUR (2.779,35 HRK).  

ZPSV-HR v 24. členu določa, da se prispevki obračunajo in plačujejo hkrati z izračunom 

plače. V primeru, da plača ni izplačana do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec, je rok za 

obračun in plačilo prispevkov zadnji dan v mesecu za pretekli mesec. 

ZPSV-HR določa, da so zavezanci za plačilo prispevkov delodajalci, ki jih zavezuje prispevna 

stopnja v višini 17,2 %, in delavci, ki plačajo prispevke v višini 20 %. V nadaljevanju so v 

preglednici 4–1 prikazani celotni prispevki za socialno varnost in njihove prispevne stopnje. 
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Preglednica 4-1: Stopnja prispevkov za socialno varnost na Hrvaškem leta 2014 

Vrsta zavarovanja 
Plača 

Delodajalec (%) Delavec (%) 

Prispevek za pokojninsko zavarovanje – I. steber 0,0 15,0 

Prispevki za pokojninsko zavarovanje – II. steber  0,0 5,0 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje 15,0 0,0 

Prispevek za primer brezposelnosti  1,7 ali 1,6 0,0 

Prispevek za zaposlene s posebnimi potrebami  0,1 0,0 

Prispevek za poškodbe pri delu  0,5 0,0 

Skupaj  17,2 20,0 

Vir: KPMG 2014. 

Za delodajalce, ki imajo 20 ali več zaposlenih, se 1,7 % prispevka za zavarovanje za primer 

brezposelnosti razdeli med 1,6 % zavarovanja za primer brezposelnosti in 0,1 % prispevka za 

zaposlene invalide (KPMG 2014).  

4.1.3 Davek od dohodka fizičnih oseb 

Prvi ZDoh-HR, ki je uvedel obdavčitev dohodkov fizičnih oseb, je Hrvaška sprejela konec 

leta 1993. Največ davčnih prihodkov izvira iz obdavčitve osebnih dohodkov oz. t. i. dohodka 

iz zaposlitve, ki se nanaša izključno na delovno razmerje med delojemalcem in delodajalcem. 

Dohodek iz zaposlitve je razlika med vsemi oblikami prejemkov in izdatkov, ki nastanejo v 

davčnem obdobju. Prejemki vključujejo plače, pokojnine in druge ugodnosti v naravi, ki jih 

zaposleni prejmejo med koledarskim letom, ki pa niso obdavčeni v celoti, ampak se zmanjšajo 

za zakonsko predpisane izdatke, ki so podlaga za pridobitev obdavčljivega zneska dohodka 

(npr. prispevki za obvezno zavarovanje od plače, premije za življenjsko zavarovanje, dodatno 

zdravstveno in prostovoljno zavarovanje, pokojninski načrti) (Kesner Škreb in Kuliš 2010, 

27). 

ZDoh-HR je od leta 1993 doživel nekaj sprememb. Pomembna sprememba zakona se je 

zgodila leta 2010, ko so bile z zakonom uvedene tri nove davčne stopnje, in sicer 12 %, 25 % 

in 40 %. Z uvedbo 40-odstotne davčne stopnje sta bili ukinjeni 35 % in 45 % davčna stopnja. 

Nadaljnje spremembe so sledile vse do leta 2015, ko je zakon prinesel višjo osnovo mesečne 

osebne olajšave, ki se je iz 290,41 EUR (2.200 HRK) dvignila na 343,21 EUR (2,600 HRK). 

Sprememba je nastopila tudi pri davčnih razredih. Višina davčnih stopenj in davčnih osnov je 

v nadaljevanju predstavljena v preglednici 4–2. 

Obseg davčne obveznosti rezidenta določa 6. člen ZDoh-HR. Davčna obveznost se določi po 

načelu svetovnega dohodka ali obdavčljivih dohodkov glede na vse vire dohodkov. Kot viri 

dohodkov so določeni dohodki iz zaposlitve, dohodki iz samozaposlitve, dohodki iz 
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premoženja in premoženjskih pravic, dohodki iz kapitala, dohodki iz naslova zavarovanja in 

drugih prihodkov v državi ter tujini. Obseg nerezidenčne davčne obveznosti je omejen in se 

določi le za dohodek, pridobljen na Hrvaškem (Ministarstvo financija Porezna uprava 2013). 

Davčni razredi 

Višina davčne stopnje je vezana na davčno osnovo oz. t. i. davčne razrede. Davčne stopnje 

davka na dohodek so progresivne, in sicer znašajo 12 %, 25 % in 40 % (Bogovac 2014, 5). 

Davčne razrede in stopnje določa ZDoh-HR in so za leto 2014 prikazane v spodnji 

preglednici.  

Preglednica 4-2: Davčne stopnje na Hrvaškem leta 2014 

Davčna stopnja 
Mesečna davčna osnova 

HRK EUR* 

12 % do 2.200 do 290,41 

25 % 2.200–8.800 290,41–1.161,64 

40 % več kot 8.800 več kot 1.161,64 

Opomba: *Preračun valut po povprečnem menjalnem tečaju Banke Slovenije na dan 27. maja 2015. 

Vir: Isplate.info 2014. 

Davčne olajšave 

Vsi davkoplačevalci imajo pravico do osnovne osebne olajšave, medtem ko imajo davčni 

zavezanci, ki vzdržujejo zakonca, otroke in druge družinske člane, pravico tudi do olajšav za 

vzdrževane družinske člane (Eurofast 2014). Hrvaškim davkoplačevalcem, ki živijo ali imajo 

stalno prebivališče na območjih posebnega državnega varstva in hribovitih ter gorskih 

območjih, določenih v posebnih zakonih, država prizna posebne olajšave (Ministarstvo 

financija Porezna uprava 2015). V preglednici 4–3 so prikazane vrste osebnih olajšav in 

njihova višina. 
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Preglednica 4-3: Osebne olajšave na Hrvaškem leta 2014 

Vrsta osebne olajšave 
Faktor osebne 

olajšave 

Višina mesečne osebne olajšave 

HRK EUR* 

Osnovna osebna olajšava 1 2.200 290,41 

Vzdrževani ožji družinski člani 0,5 1.100 145,20 

Prvi vzdrževani otrok 0,5 1.100 145,20 

Drugi vzdrževani otrok 0,7 1.540 203,29 

Tretji vzdrževani otrok 1,0 2.200 290,41 

Četrti vzdrževani otrok 1,4 3.080 406,57 

Peti vzdrževani otrok 1,9 4.180 551,77 

Šesti vzdrževani otrok 2,5 5.500 726,02 

Sedmi vzdrževani otrok 3,2 7.040 929,31 

Osmi vzdrževani otrok 4 8.800 1.161,64 

Deveti vzdrževani otrok 4,9 10.780 1.423,00 

Deseti vzdrževani otrok 5,9 12.980 1.713,41 

Delna invalidnost 0,3 660 87,12 

100-odstotna invalidnost 1,0 2.200 290,41 

Hribovita in gorska območja  2.400 316,81 

Področja posebnega državnega 
varstva 

1. skupina    

2. skupina 
3.2002.700 

422,41       

356,41 

*Preračun valut po povprečnem menjalnem tečaju Banke Slovenije na dan 27. maja 2015. 

Vir: Eurofast 2014. 

4.1.4 Davek za izplačane plače in ostali davki 

Davka na izplačane plače na področju plač v zakonodaji nismo zasledili, smo pa ob pregledu 

zakonodaje opazili, da lahko hrvaške občine na podlagi Zakona o financiranju lokalne 

samouprave (ZLS-HR) (hr.: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, Službeni glasnik Republike Hrvaške, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 

59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15) 

zaračunavajo dodatni davek oz. t. i. lokalni davek. Lokalni davek je namenjen financiranju 

lokalne oblasti. Osnova za obračun lokalnega davka, ki temelji na Zakonu o financiranju 

lokalnih in regionalnih vlad, je znesek izračunane dohodnine. Davek, določen v 30.a členu 

ZLS-HR, se določi glede na tip lokalne oblasti in se obračunava po naslednjih stopnjah:  

- občina lahko zaračuna davek v višini do 10 %; 

- mesto, kjer živi manj kot 30.000 ljudi, lahko zaračuna davek v višini 12 %; 

- mesto, kjer živi več kot 30.000 ljudi, lahko zaračuna davek v višini do 15 %;  

- v mestu Zagreb se lahko zaračuna davek v višini do 18 %.  
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Davčne stopnje se med mesti gibljejo med 0 % in 18 %, dejansko višino davka pa določi 

občina ali mesto, ki obračunava davek. Pri obračunu plač smo izbrali glavno mesto Zagreb, 

kjer je predpisan lokalni davek v višini 18 %. 

4.2  Obdavčitev plač v Srbiji 

Srbija je z vidika davčne obremenjenosti vse bolj privlačna država, ki ustvarja pogoje za 

gospodarsko rast in zaposlenost na račun zmanjšanja stroškov dela. Plače so namreč v Srbiji 

obdavčene po enotni stopnji, ki se je s spremembo zakonodaje le zniževala. Spremembe 

davčne zakonodaje smo podrobno pregledali v nadaljevanju. Poleg razvitega davčnega 

sistema pa imajo v Srbiji dobro razvit sistem socialne varnosti (sr.: Nacionalna alijansa za 

lokalni ekonomski razvoj (NALED) 2015). Sistem socialne varnosti vključuje vsa 

zavarovanja v okviru zakonskih predpisov, kot so zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti (Vibilia Republike Srbske 

2015). 

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo zakonske podlage, ki določajo obdavčitev plač v 

Srbiji. Pri tem so podatki, ki jih navajamo, izraženi v nacionalni valuti države, tj. srbski dinar 

(RSD). Za namen primerjave smo podatke pretvorili v EUR, pri tem pa je bil uporabljen 

povprečni menjalni tečaj Banke Slovenije na dan 27. maja 2015, ki je znašal 120,61 RSD za 

1 EUR. 

4.2.1 Pravne podlage 

Obstoječi sistem dohodnine v Srbiji je v veljavi od začetka leta 2001 in je urejen z Zakonom o 

dohodnini (ZDoh-RS) (sr.: Закон о порезу на доходак грађана, Службени гласник РС, бр. 

24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 

91/2011, 93/2012, 114/2012, 47/2013, 48/2013, 108/2013 in 6/2014). Omenjeni zakon je 

uvedel mešani sistem obdavčitve dohodka državljanov. Vsi dohodki fizičnih oseb, razen 

tistih, ki jih zakon izrecno določa, so obdavčeni v skladu z zakonom cedularne obdavčitve. 

Srbske plače so bile do maja 2014 obdavčene sorazmerno z davčno stopnjo 12 %. Nato je 

država uvedla spremembo ZDoh-RS, s katero se je davčna stopnja znižala na 10 %. Obenem 

se je zvišala višina neobdavčenega dela iz 1.157,15 EUR (8.766 RSD) na 1.452,05 EUR 

(11.000 RSD). Srbski dohodek davkoplačevalcev, ki presega šestkratnik povprečne letne 

plače, je ob koncu leta obdavčen še z letnim davkom na dohodek. Letni davek na dohodek 

plačajo fizične osebe z višjimi dohodki iz posebej predpisanih omejitev davčnih prihodkov.  

S 1. julijem 2014 so stopile v veljavo spremembe ZDoh-RS in spremembe Zakona o 

prispevkih za obvezno socialno zavarovanje (ZPSV-RS) (sr.: Закон о обавезном социјалном 

осигурању, Службени гласник РС, бр. (84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 
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108/13, 57/14, 68/14, 112/15). Spremembe so prinesle davčno olajšavo za zaposlovanje novih 

delavcev in nove prispevne stopnje za pokojnine, invalidsko zavarovanje ter zdravstveno 

zavarovanje, skupna stopnja prispevkov za socialno varnost pa je ostala nespremenjena. Te 

stopnje se uporabljajo od 1. avgusta 2014 dalje. Davčne olajšave za zaposlovanje novih 

delavcev zagotavljajo nadomestila delodajalcem za del plačanih davkov in prispevkov na 

izplačane plače za novo zaposlene delavce (WSG 2014). 

4.2.2 Prispevki za socialno varnost 

ZPSV-RS ureja prispevke za obvezno socialno zavarovanje, zavezance za plačilo prispevkov, 

osnovo in prispevne stopnje ter način obračunavanja in plačevanja prispevkov. 

Prispevki za obvezno socialno zavarovanje, določeni v 3. členu ZPSV-RS, se delijo na: 

1. pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki vključujejo prispevke za: 

- obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje; 

- dodatno zavarovanje; 

- primer invalidnosti in telesne poškodbe, ki so posledica poškodbe pri delu in poklicnih 

boleznih, v primeru, kot to določa zakon; 

2. zdravstveno zavarovanje, ki obsega: 

- prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje; 

- prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v primerih, kot to določa zakon; 

3. zavarovanje za primer brezposelnosti: 

- prispevek za obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti. 

ZPSV-RS v 6. členu določa, da je osnova za prispevek bruto plača oz. nadomestilo plače, od 

katere se izračuna in plača prispevek za obvezno socialno zavarovanje. Kot določa 37. člen 

ZPSV-RS, je najnižja mesečna osnova za prispevek znesek 35 % povprečne mesečne plače, 

izplačane v preteklem četrtletju (po podatkih Statističnega urada Republike Srbije). Najvišja 

osnova je 5-kratnik povprečne mesečne plače. 

Stopnje, po katerih se obračunavajo in plačujejo prispevki za socialno varnost, določa 44. člen 

ZPSV-RS. Leta 2014 je skupni prispevek za socialno zavarovanje delodajalca znašal 17,9 % 

in za delojemalca 19,9 %. Vrste in stopnje prispevkov za leto 2014 prikazuje spodnja 

preglednica 4–4. 
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Preglednica 4-4: Stopnje prispevkov za socialno varnost v Srbiji leta 2014 

Vrsta prispevka Prispevki delodajalca (%) Prispevki zaposlenega (%) 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje  
12,0 14,0 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje  5,15 5,15 

Prispevek za primer brezposelnosti  0,75 0,75 

Skupaj  17,9 19,9 

Vir: Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije 2015. 

4.2.3 Davek od dohodka fizičnih oseb 

Obdavčitev osebnih prejemkov je v Srbiji urejena z ZDoh-RS, ki v 7. členu določa, da je 

zavezanec za plačilo davka fizična oseba oz. rezident, ki ustvari dohodek v Republiki Srbiji in 

v drugih državah. Nerezident je dolžan plačati davek za dohodek, ki je ustvarjen v Republiki 

Srbiji. Davčna osnova se izračuna po odbitku davkov in socialnih prispevkov, plačanih med 

letom iz bruto letnega prihodka.  

Za obdavčljiv dohodek se na podlagi 3. člena ZDoh-RS štejejo: 

- plače; 

- dohodki iz samozaposlitve;  

- dohodki iz avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine;  

- dohodki iz kapitala;  

- kapitalski dobički;  

- drugi dohodki.  

Osnova obdavčitve dohodka fizične osebe je določena v 13. členu ZDoh-RS, ki določa, da 

osnovo za obdavčitev dohodka predstavljajo plačila na osnovi delovnega razmerja. V osnovo 

za obdavčitev sodijo tudi vsi prejemki v obliki bonov, vrednostnih papirjev in bonitet ter vse 

vrste prostovoljnega zavarovanja in prispevki prostovoljnega pokojninskega sklada, ki ga za 

zaposlene plačuje delodajalec.  

Letni davek na dohodek, skladno s 87. členom ZDoh-RS, plačajo fizične osebe, rezidenti in 

tujci, ki so v koledarskem letu ustvarili dohodek, večji od trikratnika povprečne letne plače, 

izplačane v Srbiji leta, za katero se ugotavlja davek (po podatkih Srbskega republiškega 

zavoda za statistiko). Letna osnova davka na dohodek je na podlagi 88. člena ZDoh-RS 

obdavčljivi dohodek, ki predstavlja razliko med obdavčljivimi dohodki in osebnimi 

olajšavami. 

Na podlagi 18. člena ZDoh-RS se davek na dohodek fizičnih oseb ne obračuna za: 
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- stroške javnega prevoza na delo in z dela do cene mesečne vozovnice oz. dejanskih 

stroškov prevoza do višine 16,58 EUR (2.000 RSD);  

- dnevnice za službena potovanja v državi do višine 9,95 EUR (1.200 RSD) oz. za 

dnevnice za službena potovanja v tujini do višine, določene z zakonom;  

- stroške nastanitve med poslovnimi potovanji po priloženem računu;  

- strošek javnega prevoza na službenem potovanju po priloženem računu in za uporabo 

lastnega vozila na službenem potovanju do višine 30 % cene za liter bencina oz. do 29,02 

EUR (3.500 RSD) na mesec;  

- dnevne ugodnosti članov vojske, realizirane v zvezi z izvajanjem svojih nalog na podlagi 

predpisov vojske;  

- pomoč v primeru bolezni, medicinske rehabilitacije ali invalidnosti delavca ali njegovega 

družinskega člana do višine 165,82 EUR (20.000 RSD); 

- darila za otroke zaposlenih do starosti 15 let ob novem letu in božiču do višine 

41,46 EUR (5.000 RSD) na leto na otroka;  

- jubilejne nagrade zaposlenih do višine 82,91 EUR (10.000 RSD) na leto.  

Zakon določa tudi znesek t. i. neobdavčenega dohodka, ki je enak višini trikratne povprečne 

letne plače zaposlenega v Republiki Srbiji. Po evidencah Zavoda za statistiko Republike 

Srbije je bila leta 2014 povprečna letna plača 6.111.53 EUR (737.112 RSD). Neobdavčen 

znesek dohodka je v obdobju od 1. februarja 2014 do 31. januarja 2015 znašal 93,21 EUR 

(11.242 RSD). 

Davčne stopnje 

Davek na dohodek fizičnih oseb v Republiki Srbiji je med letom obdavčen po stopnji 10 %. 

V skladu z 89. členom ZDoh-RS se letni davek na dohodek izračuna in plača po veljavni 

davčni stopnji, in sicer: 

- davčni zavezanec, ki v koledarskem letu doseže obdavčljiv dohodek v višini šestkratnika 

povprečne letne plače, plača letni davek v višini 10 %; 

- davčni zavezanec, ki v koledarskem letu doseže obdavčljiv dohodek, ki presega 

šestkratnik povprečne letne plače, plača letni davek v višini 15 % (do višine povprečne 

plače po stopnji 10 % in razliko nad višino povprečne plače po stopnji 15 %). 

Davčne olajšave 

ZDoh-RS v 11. členu definira davčno olajšavo kot znesek, ki se odšteje od davka na dohodek. 

Med davčne olajšave sodijo vzdrževani družinski člani, ki so določeni na podlagi 10. člena 

ZDoh-RS, in sicer:  

- mladoletni otroci ali posvojenci; 
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- otroci ali rejenci, ki se redno izobražujejo ali prejemajo nadomestilo za brezposelnost, v 

primeru, da živijo z zavezancem v skupnem gospodinjstvu;  

- vnuki v primeru skupnega gospodinjstva; 

- zakonec; 

- starši oz. posvojitelji. 

Osebni odbitki na podlagi 88. člena ZDoh-RS so naslednji: 

- za davčnega zavezanca v višini 40 % povprečne letne plače na zaposlenega; ki za leto 

2014 znaša 2.411,83 EUR oz. 294.845 RSD (737.112 RSD x 40 %); 

- za vzdrževanega družinskega člana v višini 15 % povprečne letne plače na zaposlenega, 

na člana, ki za leto 2014 znaša 904,44 EUR oz. 110.567 RSD (737.112 RSD x 15 %). 

Skupni znesek osebnih odbitkov ne sme biti večji od 50 % obdavčljivega dohodka.  

4.2.4 Davek za izplačane plače 

Davka na izplačane plače v srbski zakonodaji nismo zasledili, so pa spremembe ZDoh-RS od 

1. julija 2014 prinesle novost, da imajo delodajalci, ki na novo zaposlujejo delavce, na podlagi 

21. člena ZDoh-RS pravico do vračila dela plačanega davka na izplačano plačo do 30. junija 

2016, in sicer (Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije 2015): 

- 65 %, če je delodajalec zaposlil najmanj enega in največ devet delavcev; 

- 70 %, če je delodajalec zaposlil najmanj 10 in največ 99 delavcev; 

- 75 %, če je delodajalec zaposlil najmanj 100 delavcev.  

4.3 Obdavčitev plač v Bosni in Hercegovini 

Bosna in Hercegovina (BiH) se deli na dve politični entiteti, Federacijo Bosne in Hercegovine 

(FBiH) in Republiko Srbijo (RS). Obstaja tudi nevtralna, samoupravna upravna enota Brčko 

District. Tako v FBiH kot tudi v RS so bili sprejeti posebni zakoni o plačah, ki se uporabljajo 

v praksi. Ob tem je treba dodati, da je BiH v zadnjem času svojo zakonodajo uskladila z 

evropskimi standardi skozi intenzivne reforme neposrednih davkov (Halilović 2013). 

Podatki, ki jih navajamo v nadaljevanju, so izraženi v nacionalni valuti države, tj. 

konvertibilna marka (BAM). Za namen primerjave smo podatke pretvorili v EUR, pri tem pa 

je bil uporabljen povprečni menjalni tečaj Banke Slovenije na dan 27. maja 2015, ki je znašal 

1,95583 BAM za 1 EUR. 

4.3.1 Pravne podlage 

Za obdavčitev in izplačilo davka od dohodka fizičnih oseb veljajo naslednji predpisi, 

predstavljeni v nadaljevanju (Društvo za ekonomske usluge Chronos 2013): 
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za FBiH: 

- Zakon o dohodnini (ZDoh-FBiH) (bs.: Zakon o porezu na dohodak, Službeni glasnik 

FBiH, br. 10/08, 9/10, 44/11);  

- Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dohodek (bs.: Pravilnik o primjeni Zakona o 

porezu na dohodak, Službeni glasnik FBiH, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 

20/12). 

Za politično entiteto RS:  

- Zakonom o dohodnini (bs.: Zakon o porezu na dohodak, Službeni glasnik RS, br. 

91/06, 128/06, 120/08, 71/10, 1/11); 

- Pravilnik o izvajanju zakona o dohodnini (bs.: Pravilnik o primjeni Zakona o porezu 

na dohodak, Službeni glasnik RS, br. 22/11). 

Za Distrikt Brčko: 

- Zakon o dohodnini (bs.: Zakon o porezu na dohodak, Službeni glasnik BD BiH, br. 

60/10); 

- Pravilnik o izvajanju zakona o dohodnini (bs.: Pravilnik o primjeni Zakona o porezu 

na dohodak, Službeni glasnik BD BiH, br.: 9/11). 

Pravne podlage za plačilo prispevkov za socialno varnost so urejene, kot je predstavljeno v 

nadaljevanju (Društvo za ekonomske usluge Chronos 2013): 

v FBiH z:  

- Zakonom o prispevkih (ZPSV-FBiH) (bs.: Zakon o doprinosima FBiH, Službeni glasnik 

FBiH, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 02/01, 17/06, 14/08);  

- Pravilnikom o načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov (bs.: Pravilnik o načinu 

obračunavanja i uplate doprinosa, Službeni glasnik FBiH, br. 64/08, 81/08). 

Na območju politične entitete RS z: 

- Zakonom o prispevkih (bs.: Zakon o doprinosima, Službeni glasnik RS, br. 51/01, 

96/03, 128/06, 120/08, 31/09 1/11);  

- Smernicami o načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov (bs. Uputstvo o načinu 

obračuna i uplate doprinosa, Službeni glasnik RS, br. 127/08). 

Na območju Distrikt Brčkega z: 

- Odlokom o stopnji zdravstvenega zavarovanja (bs.: Odluka o osnovici i stopi za 

zdravstveno osiguranje, Službeni glasnik BD, br. 37/09); 

- Odlokom o prispevnih stopnjah za zaposlovanje (bs.: Odluka o stopi doprinosa za 

zapošljavanje Službeni glasnik BD, br. 44/04). 
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4.3.2 Prispevki za socialno varnost 

Sistem socialne varnosti BiH sestavlja sistem socialne varnosti in sistem socialnega varstva. 

Socialna varnost zavarovancem zagotavlja pravice, ki jih ščitijo pred socialnimi tveganji, kot 

so starost, bolezen in brezposelnost. Pravica socialnega zavarovanja v BiH pomeni pravico do 

zdravstvenega zavarovanja, pravico do pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter pravice, 

ki izhajajo iz začasne brezposelnosti (Komšić 2011, 1). 

V nadaljevanju smo se zaradi dostopnosti podatkov BiH, potrebnih za nadaljnjo empirično 

analizo, omejili le na eno politično entiteto, tj. FBiH. 

V FBiH je socialna varnost urejena z ZPSV-FBiH in Pravilnikom o načinu obračunavanja in 

plačevanja prispevkov. ZPSV-FBiH, ki FBiH ureja sistem obveznih prispevkov za 

financiranje socialne varnosti, v 4. členu določa vrste prispevkov in njihov način 

obračunavanja ter plačevanja. Vrste prispevkov so: 

- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; 

- dodatni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; 

- prispevek za osnovno zdravstveno zavarovanje;  

- prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti. 

Na podlagi 2. odstavka 17. člena Pravilnika o načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov 

se prispevki obračunajo in plačajo od:  

- osebnih prejemkov in drugih dohodkov zavarovancev (prispevki od osnove); 

- osebnega dohodka, ki ga plačuje delodajalec;  

- drugih virov, ki zagotavljajo izračun in plačilo prispevkov v skladu s predpisi s 

področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja in 

zavarovanja za brezposelnost. 

 

Osnova za izračun prispevka ne more biti nižja od minimalne plače, določene v kolektivni 

pogodbi. V preglednici 4-5 so prikazane prispevne stopnje prispevkov za socialno varnost. 

Zaradi medsebojne primerjave preglednica prikazuje vrsto in stopnjo prispevkov za obe 

politični entiteti in za nevtralno samoupravno upravno enoto.  
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Preglednica 4-5: Prispevki za socialno varnost v BiH leta 2014 

Vrsta 

prispevka 

FBiH RS Brčko District 

Prispevki 

delodajalca 

(%) 

Prispevki 

zaposlenega 

(%) 

Prispevki 

delodajalca 

(%) 

Prispevki 

zaposlenega 

(%) 

Prispevki 

delodajalca 

(%) 

Prispevki 

zaposlenega 

(%) 

Pokojninsko 

in invalidsko 

zavarovanje  

6,0 17,0 18,5 0,0 17,0 oz. 18,0 6,0 

Osnovno 

zdravstveno 

zavarovanje  

4,0 12,5 12,0 0,0 12,0 0,0 

Zavarovanje 

za primer 

brezposelnosti  

0,5 1,5 1,0 0,0 1,0 0,0 

Prispevek za 

varstvo otrok 
0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 10,5 31,0 33,0 0,0 30,0 oz. 31,0 6,0 

Vir: Eurofast 2014. 

Iz preglednice 4–5 je razvidno, da so prispevki za socialno varnost delodajalca med politična 

entitetama in nevtralno samoupravno upravno enoto najvišji v RS in znašajo kar 33 %. Sledita 

ji Brčko Distrikt in FBiH. Glede prispevkov za socialno varnost delojemalca pa le tega ne 

plačajo delojemalci politične entitete RS, medtem ko v FBiH delojemalci plačajo prispevke za 

socialno varnost v višini 31 %, v višini 6 % pa delojemalci nevtralne samoupravne upravne 

enote Brčko Distrikt. 

4.3.3 Davek od dohodka fizičnih oseb 

Zavezanci za plačilo davka od dohodka so davčni zavezanci, rezidenti, ki imajo prebivališče 

na ozemlju BiH in ostanejo na ozemlju stalno ali s prekinitvami vsaj 183 dni. Rezident plača 

davek od svetovnega dohodka, medtem ko so nerezidenti obdavčeni samo za dohodek, 

ustvarjen na ozemlju BiH. 

Kot smo že omenili v prejšnji točki, smo se tudi pri preučitvi davka od dohodka fizičnih oseb 

zaradi dostopnosti podatkov BiH, potrebnih za nadaljnjo empirično analizo, omejili le na eno 

politično entiteto, tj. FBiH. 

Davek od osebnega dohodka se na podlagi 10. člena ZDoh-FBiH plača po enotni stopnji 

10 %.  

ZDoh-FBiH v 4. členu določa, da se po tem zakonu šteje za obdavčljivi dohodek: 

- dohodek iz zaposlitve; 

- dohodek samozaposlenih; 
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- dohodek iz naslova avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine; 

- dohodek iz kapitalskih naložb; 

- dohodek, pridobljen iz naslova tekmovanj in iger na srečo. 

Davčna osnova, kot jo določa 5. člen ZDoh-FBiH, je bruto plača, zmanjšana za plačilo 

prispevkov za socialno varnost delojemalca in za odbitke, kot so osebni osnovni mesečni 

dodatek, davčne olajšave za vzdrževane družinske člane in invalidnina. 

Za dohodek iz zaposlitve, kot to določa 10. člen ZDoh-FBiH, se šteje bruto plača delavca, ki 

jo delodajalec izplača delavcu na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali druge oblike pogodbe iz 

delovnega razmerja za opravljeno delo po njegovih navodilih, razen v primerih, določenih z 

zakonom. Za obdavčljiv dohodek iz zaposlitve se štejejo tudi dodatni prihodki (npr. 

pristojbine, subvencije, drugi prihodki, ki nastanejo v zvezi z zaposlovanjem), ki jih 

delodajalec plača zaposlenim, ti zneski pa presegajo višino, določeno s posebnimi predpisi oz. 

zakoni. 

Med obdavčljive dohodke iz zaposlitve na podlagi 11. člena ZDoh-FBiH ne sodijo: 

- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje;  

- prispevek za zdravstveno zavarovanje;  

- prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti. 

Davčna kartica je osnova za izračun celotnega dohodka iz zaposlitve in dela, ki sta jo dolžna 

voditi delodajalec in zaposleni na delovnem mestu. Osnova za dohodnino rezidenta je skupni 

znesek prihodka, ki ga rezident pridobil v državi in v tujini po načelu svetovnega dohodka, 

zmanjšan za osebne olajšave.  

Davčne stopnje 

V politični entiteti RS velja dohodninski zakon, ki določa davčno stopnjo v višini 10 % in 15 

%. V FBiH in na območju Brčkega pa se dohodnina plačuje po enotni stopnji 10 % na podlagi 

dohodninskega zakona. 

Davčne olajšave 

ZDoh-FBiH predvideva spodbude, kot so davčne olajšave, ki vključujejo osebne olajšave 

(osebni dodatek) in olajšave za vsakega vzdrževanega družinskega člana.  

ZDoh-FBiH tako v 4. členu določa, da se davčnim zavezancem, ki so rezidenti, celotni znesek 

dohodka zmanjša za osnovno osebno olajšavo v višini 1.840,65 EUR (3.600 KM) za davčno 

obdobje, za katero ne obstaja davčna obveznost, oz. 153,39 EUR (300 KM) mesečno. 
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Davčnim zavezancem oz. rezidentom se lahko na podlagi drugega odstavka 24. člena ZDoh-

FBiH priznajo tudi davčne olajšave za vzdrževane družinske člane v višini: 

- 0,5 osnove osebne olajšave za vzdrževanega zakonca; 

- 0,5 osnove osebne olajšave za vzdrževanega prvega otroka; 

- 0,7 osnove osebne olajšave za vzdrževanega drugega otroka; 

- 0,9 osnove osebne olajšave za tretjega in vsakega naslednjega otroka; 

- 0,3 osnove osebne olajšave vsakega drugega vzdrževanega člana ožje družine; 

- 0,3 osnove osebne olajšave za lastno invalidnost. 

Vzdrževani člani ožje družine so nepreskrbljeni otroci, zakonci, starši davkoplačevalci, starši 

zakonca in potomci v prvi vrstici, če živijo v istem gospodinjstvu z davčnim zavezancem, ter 

nekdanji zakonec in otroci, za katere davčni zavezanec plačuje preživnino. 

V politični entiteti RS od 1. februarja 2011 dalje delavec ni upravičen do osnovne osebne 

olajšave, je pa upravičen do olajšave za vzdrževane družinske člane. Podlaga za davčno 

olajšavo je davčna kartica delavca. Olajšava znaša 460,16 EUR (900 KM) na leto oz. 38,35 

EUR (75 KM) na mesec (Društvo za ekonomske usluge Chronos 2013). 

V Distrikt Brčko je predpisana osnova osebnega odbitka oz. olajšave v višini 153,39 EUR 

(300 KM). Pravica do nadaljnjega zmanjšanja osnove se pridobi na podlagi: 

- 0,5 osnove osebne olajšave za vzdrževanega zakonca; 

- 0,5 osnove osebne olajšave za vzdrževane otroke; 

- 0,5 osnove osebne olajšave za vsakega drugega vzdrževanega člana ožje družine; 

- 0,1 osnove osebne olajšave se določi za 20–odstotno invalidnost, lastno invalidnosti in 

invalidnost vsakega vzdrževanega člana njegove ožje družine (Društvo za ekonomske 

usluge Chronos 2013). 

4.3.4 Davek na izplačane plače 

Davka na izplačane plače v zakonodaji FBiH nismo zasledili. Zaposleni v FBiH so na podlagi 

Zakona o vodah (ZV-BiH) (bs.: Zakon o vodama, Službeni glasnik Federacije BiH, br. 70/06) 

in Pravilnika, ki določa način, postopek, roke za izračun, plačevanje in nadzor glede 

poravnave splošne vodarine ter posebnih taks za vodo (bs.: Pravilnik o načinu obračunavanja, 

postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obveza na temelju 

opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada, Službeni glasnik Federacije BiH, br. 92/07), 

dolžni plačevati davek za vodo oz. vodarino. Osnova za izračun splošne vodarine je neto 

plača zaposlenih delavcev. Splošno vodarino obračuna delodajalec od neto plače v višini 

0,5 %. 

Poleg davka za vodarino zaposleni del svoje plače namenijo tudi odškodninam za nesreče na 

podlagi Zakona o zaščiti in reševanju ljudi ter materialnih dobrin pred naravnimi in drugimi 
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nesrečami (bs.: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i 

materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, Službeni glasnik Federacije BiH, br. 39/03, 

22/06, 43/10). Na podlagi zakona je minister za finance izdal Navodilo za izračun in plačilo 

posebnega davka za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (bs.: Uputstvo o načinu 

obračunavanja i uplati posebnog Poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, Službeni 

glasnik Federacije BiH, br. 44/04), s katerim je določen način obračunavanja in plačevanja 

posebnega davka. Posebni davek za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se plača v 

višini 0,5 % plače vseh zaposlenih v FBiH in je sestavni del izračuna plač. Osnova za obračun 

je neto plača zaposlenega. Zavezanci za plačilo posebnega davka za varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami so fizične osebe, ki imajo vir dohodka tako v FBiH kot tudi vir dohodka, 

zasluženega izven meja FBiH. Za vir dohodka se tako šteje pridobljeni dohodek na podlagi 

pristojbin, občasnih in začasnih zaposlitev ter pogodbenega dela, dodatka, izplačanega članom 

odbora, ter plačila za sodnike porotnike in sodnike sodišč v arbitraži, profesionalne športnike 

ter dohodek na podlagi pristojbin za šport in nadomestila plač poslancev.  

4.4 Obdavčitev plač v Črni gori 

Davčna zakonodaja v Črni gori je bila predmet številnih sprememb, ki so se nanašale na 

obdavčitev dohodkov fizičnih oseb. Tako je zakonodaja v obdobju med letoma 2002 do 2006 

predpisovala sistem progresivnega obdavčevanja osebnih dohodkov, leta 2007 pa uvedla 

enotno davčno stopnjo 9 % z odlogom uporabe od leta 2010 dalje. V vmesnem obdobju je 

davčna stopnja znašala 15 % v letih 2007 in 2008, leta 2009 pa 12 % (Ministarstvo Finansija 

Crne gore 2013). Nadaljnje spremembe davčne zakonodaje smo podrobno opredelili v 

podpoglavju 4.4.3. 

Poleg davčne obdavčitve plač je pomembna tudi obdavčitev plač z vidika prispevkov za 

socialno varnost. V Črni gori sistem socialnega varstva nudi široko paleto pravic in finančnih 

koristi za državljane tako za plačnike kot za neplačnike socialnih prispevkov. V nadaljevanju 

smo pogledali, kaj to pomeni z vidika obdavčitve plač in stroškov dela. Podatki, ki jih 

navajamo v nadaljevanju, so izraženi v nacionalni valuti države, tj. evro (EUR).  

4.4.1 Pravne podlage 

Obdavčitev osebnih dohodkov v Črni gori je urejena z Zakonom o dohodnini (ZDoh-ME) 

(me.: Порез на доходак Закон, Службен весник на Црна Гора, бр. 86/09, 40/11, 14/12, 

6/13, 13/06, 62/13), po katerem je davčni zavezanec rezident fizična oseba, ki ustvari 

obdavčljiv dohodek ali v Črni gori ali zunaj nje po načelu svetovnega dohodka. Davčni 

zavezanec je tudi nerezident oz. fizična oseba, ki ustvarja dohodek na ozemlju Črne gore. 

Država je uvedla enotno davčno stopnjo obdavčitve dohodkov, razlogi temu pa so bili 

pozitivni učinki na raven neto plač, zaposlovanje novih delavcev, poenostavitev davčnih 
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postopkov pri izračunu davčne obveznosti in tudi večja motivacija delodajalcev za boljše 

plače (Ministarstvo Finansija Crne gore 2013).  

Socialne prispevke v Črni gori ureja Zakon o obveznem socialnem zavarovanju (ZPSV-ME) 

(me.: На Законот за задолжително социјално осигурување, весник на Црна Гора, бр. 

13/07, 79/08, 86/09, 78/10, 40/11, 14/12), ki predpisuje obvezno socialno zavarovanje, 

osnovo in prispevne stopnje, ureja pa tudi druga vprašanja, povezana s plačilom prispevkov za 

obvezno socialno zavarovanje.  

4.4.2 Prispevki za socialno varnost  

Kot smo že omenili, je socialna varnost v državi urejena z ZPSV-ME. Zakon tako v 2. členu 

določa naslednje vrste prispevkov za socialno varnost: 

- prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje; 

- prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje; 

- prispevke za zavarovanje za primer brezposelnosti. 

Zavezanci za obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost so tako delodajalci kot tudi 

zaposleni. Delodajalci so dolžni obračunati in plačati prispevke od bruto plače zaposlenega, 

določene z zakonom, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi, ter na podlagi Zakona o 

plačilu davka na osebni dohodek, vključno z bonitetami, ki pripadajo zaposlenim. Delodajalce 

k temu zavezuje 3.a člen ZPSV-ME. Osnova minimalnih prispevkov za socialno varnost je 

minimalna bruto plača zaposlenega glede na raven izobrazbe, določene v splošni kolektivni 

pogodbi. V preglednici 4–6 so opredeljeni prispevki za socialno varnost in njihove prispevne 

stopnje. 

Preglednica 4-6: Prispevki za socialno varnost v Črni gori leta 2014 

Vrsta prispevka Prispevki delodajalca (%) Prispevki zaposlenega (%) 

Prispevki za obvezno pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje  
5,5  15,0  

Prispevki za obvezno zdravstveno 

zavarovanje 
3,8  8,5 

Prispevki za zavarovanje za primer 

brezposelnosti 
0,5  0,5  

Skupaj  9,8  24,0  

Vir: Unija poslodavaca Crne gore b. l. 

ZPSV-ME v 18.a členu hkrati določa tudi izjeme od plačila prispevkov od osebnih dohodkov 

na podlagi ZDoh-ME. Prispevki za socialno varnost se ne plačujejo od izplačanih odpravnin 

ob upokojitvi, solidarnostnih pomoči, socialnih pomoči, nadomestil za ločeno življenje in 

jubilejnih nagrad. 
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4.4.3 Davek od dohodka fizičnih oseb 

ZDoh-ME je uvedel v Črni gori obveznost plačevanja davka na osebni dohodek. V obdobju 

od 2002 do 2006 se je v Črni gori uporabljal sistem progresivnega obdavčevanja osebnih 

dohodkov. Obdavčitev se je izvajala z uporabo štirih davčnih stopenj, in sicer je lahko 0 %, 17 

%, 21 % in 25 %. Sistem je vključeval pravico do osebnega odbitka, ki je prvotno znašal 

600 EUR letno. Od julija do novembra 2004 so se davčne stopnje znižale, in sicer na 16 %, 20 

% in 24 %. Leta 2004 je prišlo do znižanja davčne stopnje za dve odstotni točki, tako da so od 

1. decembra 2004 znašale 15 %, 19 % in 23 %. Leto 2007 je prineslo spremembo davčne 

zakonodaje, s katero je bila uvedena enotna davčna stopnja. Država je leta 2010 uvedla 

začasni ukrep fiskalne konsolidacije, in sicer so dohodki do 720 EUR obdavčeni po stopnji 9 

%, dohodki nad 720 EUR pa so obdavčeni po stopnji 15 %. Ukrep je bil začasne narave in 

veljal do konca leta 2014. Višji delež davčne obremenitve pomeni večjo zaščito delavcev in 

tudi povečanje zneska, prenesenega v obliki davkov in prispevkov od plač zaposlenih državi 

Črne gore (Ministarstvo Finansija Crne gore 2013). 

Dohodek iz zaposlitve zajema vse prejemke, izplačane na podlagi zaposlitve (plače, 

pokojnine, dajatve v naravi, zavarovalne premije, ugodnosti in nagrade nad neobdavčenim 

pragom). Vsi zaposleni so davčni zavezanci, njihovi delodajalci pa nosijo odgovornost za 

izračun in odtegljaj dohodnine v imenu svojih zaposlenih. Davčno osnovo predstavlja bruto 

plača z vključenimi bonitetami (PWC Serbia 2012). 

Dohodek predstavlja vsoto obdavčljivega dohodka, ustvarjenega v davčnem obdobju. Na 

podlagi 12. člena ZDoh-ME se davek na dohodek plača od: 

- osebnega dohodka;  

- dohodka iz samozaposlitve;  

- dohodka iz lastnine in lastninskih pravic;  

- dohodka iz kapitala; 

- kapitalskega dobička. 

Med osebne dohodke se na podlagi 14. člena ZDoh-ME štejejo:  

- plače in nadomestila plač, ki nastanejo v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja;  

- prihodki iz pristojbin in drugih dohodkov;  

- povračila za poslovna potovanja (hrana in nastanitev, nadomestilo za uporabo lastnega 

vozila);  

- prejemki članov predstavniških in izvršnih organov države ali lokalne uprave;  

- prejemki članov skupščin, uprav, nadzornih svetov in drugih podobnih organov v pravnih 

osebah, članov komisij in odborov, stečajnih upraviteljev in sodnikov porotnikov;  

- vsi drugi dohodki iz delovnega razmerja in zaslužki, ki ustrezajo delovnemu razmerju 

(npr. priložnostna zaposlitev). 
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Davčne stopnje 

Stopnja davka od dohodkov, določena v 10. členu ZDoh-ME, obsega 9 % davčne osnove. Za 

osebne dohodke nad 720 EUR bruto mesečnega dohodka znaša davčna stopnja 15 % davčne 

osnove.  

Davčne olajšave 

Leta 2010 so bile davčne olajšave ukinjene. 

4.4.4 Davek na izplačane plače 

Davka na izplačane plače v zakonodaji Črne gore nismo zasledili. Leta 2010 je bil na podlagi 

Zakona o skladu dela (ZSD-ME) (me.: На Законот за Фондот за работни односи, Службен 

весник на Црна Гора, бр. 88/09) ustanovljen Sklad dela za pridobitev plačila neporavnanih 

terjatev zaposlenih, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja delodajalca. Na 

podlagi 4. člena ZSD-ME se sredstva za delovanje sklada zagotavljajo med drugim tudi iz 

prispevka, ki ga plačuje delodajalec za davčnega zavezanca zavarovanja za primer 

brezposelnosti v višini 0,2 %. Navodilo za izračun in plačilo davkov in prispevkov ter 

osebnega dohodka iz delovnega razmerja (me.: Упатство за начинот на пресметување и 

плаќање на даноци и придонеси од и до лични примања од работен однос, Службен 

весник на Црна Гора, бр. 81/06, 10/04, 13/08) v točki 3.1. določa, da je osnova za obračun 

prispevka bruto osebni dohodek.  

4.5 Obdavčitev plač v Makedoniji 

Tako kot večina držav se tudi Makedonija zavzema za zniževanje obdavčitev fizičnih oseb in 

s tem posledično stroškov dela. V zadnjih letih je tako sprememba zakonodaje prinesla 

pomembne spremembe na področju obdavčitve dela, med drugim spodbude podjetjem v 

smislu zaposlovanja delovne sile, povečanja neto plače, s katero bi motivirali svoje zaposlene, 

ter povečanja motivacije brezposelnih pri iskanju novih zaposlitev (Trpeski in Tashevska 

2012).  

Podatki, ki jih navajamo v nadaljevanju, so izraženi v nacionalni valuti države, tj. dinar 

(MKD). Za namen primerjave smo podatke pretvorili v EUR, pri tem pa je bil uporabljen 

povprečni menjalni tečaj Banke Slovenije na dan 27. maja 2015, ki je znašal 61,839 MKD za 

1 EUR. 
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4.5.1 Pravne podlage 

Prispevki za socialno varnost se v celoti štejejo v dohodninsko osnovo, ki pa kljub nižji 

davčni stopnji povzročajo, da ostaja skupna davčna obremenitev v Makedoniji relativno 

visoka, kar se odraža pri nizko kvalificirani delovni sili. Ker obdavčitev dela predstavlja velik 

strošek za delodajalce, je bil leta 2009 prenovljen makedonski plačilni sistem z namenom 

zmanjšanja davčnega primeža, upravnih bremen za podjetja, neformalnega zaposlovanja in 

utaj (Trpeski in Tashevska 2012).  

Področje prispevkov za socialno varnost ureja Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-

MK) (mk.: Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување, Службен 

весник на РМ, бр. 142/08, 64/09, 156/09, 166/10, 53/11, 185/11, 44/12, 15/13, 91/13, 

170/13, 97/14), ki določa vrste prispevkov za obvezno socialno zavarovanje, obveznost 

plačila in izračun, stopnje prispevkov za socialno varnost, nadzor obračunavanja in plačevanja 

ter tudi druga vprašanja, povezana z določitvijo in plačevanjem prispevkov. 

Prihodki, ki jih posameznik doseže oz. zasluži v državi in v tujini, so obdavčeni z dohodnino. 

Davčna osnova za obračun dohodnine se razlikuje glede na vrsto realiziranih prihodkov. Od 

1. januarja 2009 je država uvedla integrirano pobiranje davkov. Davčna stopnja je delež, ki se 

izplača v obliki dohodninske osnove. Področje obdavčitve prihodkov je urejeno z Zakonom o 

dohodnini (ZDoh-MK) (mk.: Закон за персоналниот данок на доход, Гласник на 

официјалниот вебсајт на Републике Македонија, бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 

8/01, 50/01, 52/01, 02/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 6/07, 160/07, 159/08, 20/09, 

139/09, 171/2010, 135/2011, 166/2012, 187/2013, 13/2014). 

4.5.2  Prispevki za socialno varnost 

Prispevke iz obveznega socialnega zavarovanja določa 5. člen ZPSV-MK in so naslednji:  

- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi tekočih plačil;  

- prispevek za zdravstveno zavarovanje;  

- prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni;  

- prispevek za zavarovanje v primeru brezposelnosti. 

Prispevke za socialno varnost so dolžni na podlagi ZPSV-MK plačevati zaposleni, medtem ko 

je na podlagi 13. člena zakona delodajalec dolžan obračunati in plačati prispevke za socialno 

varnost v imenu zaposlenega. Osnova za obračun in plačilo prispevkov, določena v 14. členu 

ZPSV-MK, je (Public Revenue Office of the Republic of Macedonia 2015): 

- plača, dodatni stroški iz zaposlitve;  

- mesečno nadomestilo, določeno s pogodbo o ureditvi razmerij med družbo in izvršnim 

članom upravnega odbora, članom oz. vodjo uprave družbe, izvršnim članom upravnega 

odbora podjetja, članom uprave družbe ali vodjem podjetja; 
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- plača za razpisana delovna mesta s krajšim delovnim časom od polnega; 

- povprečna plača za samostojne umetnike, vrhunske športnike, osebe, ki prestajajo 

zaporno kazen, osebe, ki so v priporu, mladoletnike, ki prestaja vzgojni ukrep v 

izobraževalno-vzgojnih zavodih, in državljane, ki niso opredeljeni kot davčni zavezanci 

za plačilo obveznih prispevkov za zdravstveno zavarovanje;  

- mesečno predplačilo neto prihodkov za samozaposlene osebe;  

- odpravnine ali nadomestila po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;  

- 20 % od povprečne mesečne plače zaposlenega kmeta;  

- 50 % povprečne mesečne plače na zaposlenega;  

- bruto nadomestilo, določeno v pogodbi ali sporazumu o avtorskih ali drugih pogodbah, s 

katerimi je določeno nadomestilo za opravljeno delo za osebo, ki realizira prihodke od 

izvajalca fizično ali kot intelektualno delo.  

Minimalna osnova za obračun in plačilo prispevkov, določena v 15. členu ZPSV-MK, ne 

more biti nižja od 50 % povprečne plače na zaposlenega v Republiki Makedoniji, objavljene v 

skladu s podatki državnega statističnega urada. Na podlagi 16. člena ZPSV-MK je najvišja 

mesečna osnova za obračun in plačilo prispevkov znesek šestih mesečnih plač. Pri izračunu 

najvišje mesečne osnove je treba upoštevati povprečno plačo na zaposlenega v Republiki 

Makedoniji. Najvišja mesečna osnova za obračun in plačilo prispevkov za osebo, ki prejema 

denarno nadomestilo za primer brezposelnost, znaša 80 % povprečne plače na zaposlenega v 

Republiki Makedoniji. 

Povprečna plača se uporablja za določitev najnižje in najvišje osnove za izračun prispevkov 

za obvezno socialno zavarovanje in se nanaša na obdobje od januarja do decembra 2014 (v 

skladu s 15. in 16. členom ZPSV-MK). 

Kot določa 17. člen ZPSV-MK, se prispevki izračunajo in plačajo z vsakim izplačilom plače, 

dela plače, nadomestila plače, pokojnine ali drugega nadomestila. Rok za plačilo prispevkov 

je datum izplačila plače ali dela plače, nadomestila plače, pokojnine ali drugega nadomestila. 

V preglednici 4–7 so prikazani prispevki za socialno varnost za leto 2014 v Makedoniji. 
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Preglednica 4-7: Prispevki za socialno varnost v Makedoniji leta 2014 

Vrsta prispevka Prispevki delodajalca (%) Prispevki zaposlenega (%) 

Obvezno pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje  
0,00  18,00  

Obvezno zdravstveno zavarovanje  0,00  7,30  

Dodatno zdravstveno zavarovanje v 

primeru poškodbe pri delu in poklicne 

bolezni  

0,00  0,50  

Obvezni prispevek za zavarovanje za 

primer brezposelnosti  
0,00  1,20  

Skupaj 0,00 27,00 

Vir: Управа за Јавни Приходи на Република Македонија 2015. 

4.5.3 Davek od dohodka fizičnih oseb 

ZDoh-MK uvaja plačilo dohodnine in ureja področje glede obdavčevanja dohodkov 

državljanov Republike Makedonije. Plačila dohodnine so oproščene naslednje vrste 

dohodkov: 

- nadomestilo za čas brezposelnosti; 

- nadomestilo dnevnih potovanj v okviru odobrenih omejitev plače, ki jih delodajalci 

plačujejo za poslovne dejavnosti v tehnološki razvoj industrijskih območij za obdobje 

desetih let od začetka dejavnosti na takem območju; 

- nekatere vrste odškodnin, predvidene v okviru delovnega prava, in nadomestil za otroke; 

- obresti na vloge na vpogled, vezane vloge, tekoče račune in vrednostne papirje, ki jih je 

izdala Republika Makedonija, ter nekatere vrste odškodnin na podlagi zavarovalnih 

pogodb (Euraxess Fyro Macedonia 2015). 

Plačnik davka od dohodka je fizična oseba oz. rezident s stalnim prebivališčem v Republiki 

Makedoniji. Plačnik davka je prav tako tudi fizična oseba, ki ni rezident Republike 

Makedonije, in sicer na podlagi ustvarjenega dohodka v tej državi. Obdavčen dohodek 

sestavljajo naslednje vrste prihodka v državi in v tujini:  

- osebni dohodek;  

- dohodek iz samozaposlitve;  

- dohodek od premoženja in premoženjskih pravic;  

- licenčnine in pravice industrijske lastnine;  

- dohodek iz kapitala;  

- kapitalski dobički;  

- dobitki od loterij in nagradnih iger;  

- drugi dohodki.  
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Osebni dohodek, kot ga opredeljuje 14. člen ZDoh-MK, je dohodek, dosežen na podlagi 

delovnega razmerja, vključno s pogodbenimi prihodki s strani vlade z naslova občasnega ali 

začasnega opravljanja storitev, prihodki domačih in tujih pravnih oseb ter prihodki 

samozaposlenih (tako domačih kot tujih), ki so plačani v gotovini, obveznicah, denarnih 

prejemkih ali v kateri koli drugi obliki, ki ima denarno vrednost. Med osebne dohodke na 

podlagi 14. člena ZDoh-MK sodijo: 

- plača in nadomestila plače na podlagi delovnega razmerja in plačila na podlagi poslovnih 

rezultatov; 

- stroški nadomestila zaposlitve, ki so izplačani nad višino, določeno z Zakonom o 

dohodni, in vsi drugi stroški nadomestil, povezanih z delom na podlagi Splošne 

kolektivne pogodbe za zasebni sektor, civilne kolektivnih pogodbe in predpisov za javno 

upravo;  

- pokojnine;  

- prihodki od članov upravnih odborov in nadzornih družb;  

- plače uradnikov, poslancev, svetnikov in drugih javnih uslužbencev;  

- plače profesionalnih športnikov; 

- nadomestilo za vrhunske športnike;  

- nadomestilo v času bolniškega staleža;  

- nadomestilo v času odsotnosti z dela;  

- dodatki za porotnike usposobljenih posameznikov in skrbnikov, ki niso zaposleni v 

instituciji ali združenju;  

- nadomestila članov znanosti;  

- plače, zaslužene v tujini na podlagi pogodb, sklenjenih v državi;  

- vsak od prihodkov na podlagi pogodbe za občasno ali začasno opravljanje storitev za 

pravne in fizične osebe.  

Kot osebni dohodek iz prejšnjega odstavka se šteje prihodek, ki je poleg gotovine pridobljen v 

obliki bonov, denarnih prejemkov, delnic, blaga ali kateri koli drugi obliki, ki ima denarno 

vrednost. 

Davčno osnovo davka na osebni dohodek določa 10. člen ZDoh-MK, in sicer kot vsoto vseh 

prihodkov doma in v tujini, realiziranih v gotovini ali v obliki vrednostnih papirjev v 

davčnem obdobju, zmanjšanih za:  

- prispevke iz obveznega socialnega zavarovanja;  

- osebne olajšave; 

- standardizirane ali dejanske stroške, določene s tem zakonom. 

Davčne stopnje 

V Makedoniji sta obstajali dve vrsti davčnih stopenj, in sicer: 
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- proporcionalna davčna stopnja, kjer je plačilo sorazmerno davčni stopnji. To pomeni, da 

se plačilo davka odvede vedno z enako stopnjo ne glede na velikost prihodkov od prodaje 

ali prihodkov; 

- progresivna davčna stopnja se uporablja predvsem za obdavčitev dohodkov, dobičkov in 

sredstev, kjer se stopnje povečujejo s povečanjem osnove z zneski, omejenimi z zakonom 

(Public Revenue Office of the Republic of Macedonia 2015).  

Progresivne davčne stopnje so se za izračun obdavčljivega dohodka državljanov Makedonije 

uporabljale do 1. januarja 2007. Od januarja 2007 se je dohodnina računala z uporabo 

proporcionalne davčne stopnje. Stopnja obdavčitve dohodkov je znašala 12 %. Od 1. januarja 

2008 dalje ima Makedonija enotno davčno stopnjo davka na dohodek v višini 10 % (Public 

Revenue Office of the Republic of Macedonia 2015). 

Davčne olajšave 

V skladu z drugim odstavkom 11. člena ZDoh-MK znesek letne osebne olajšave objavi 

Ministrstvo za finance pred začetkom novega leta. Leta 2014 je na podlagi osebnega dohodka 

od plač in pokojnin znašala: 

- letna osebna olajšava 1.411,97 EUR (87.315 MKD); 

- mesečna osebna olajšava 117,66 EUR (7.276 MKD) (Public Revenue Office of the 

Republic of Macedonia 2015). 

4.5.4 Davek na izplačane plače 

V zakonodaji na področju plač v Makedoniji davka na izplačane plače nismo zasledili. 

4.6 Primerjava sistemov obdavčitve 

Na podlagi pregleda in preučitve zakonodajnih ureditev sistemov na področju obdavčitve plač 

v izbranih državah nekdanje Jugoslavije smo v preglednici 4–8 pripravili prikaz skupnih 

značilnosti in razlik na tem področju. 
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Preglednica 4-8: Primerjava sistemov obdavčitve 

Skupne značilnosti na področju obdavčevanja plač 

Obdavčitev plač z dohodnino. 

Zniževanje davčne osnove v obliki osebnih davčnih olajšav. 

Obdavčitev delojemalcev in delodajalcev s prispevki za socialno varnost. 

Osnova za obračun prispevkov za socialno varnost je bruto plača. 

Vsi delojemalci so obdavčeni s prispevkom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Razlike na področju obdavčevanja plač 

Število in vrste prispevkov za socialno varnost ter višina prispevnih stopenj za plačilo. 

Letna zgornja in spodnja meja vsote prispevkov za plačilo prispevkov za socialno varnost. 

Vrste, oblike in višine davčnih olajšav. 

Število in višina dohodninskih razredov. 

Obstoj drugih davkov (lokalni davek, davek za vodo, davek za odškodnine za nesreče, 

sklad dela, dodatni davek). 

 

V nadaljevanju smo v preglednici 4–9 zbrali in primerjali podatke o višini prispevkov za 

socialno varnost in davčne obremenitve plač za države nekdanje Jugoslavije. Pri proučevanju 

zakonodaje posamezne države smo ugotovili, da: 

- se obdavčitev delodajalcev s prispevki za socialno varnost giblje od 0,00 % v 

Makedoniji do 17,9 % v Srbiji; 

- obdavčitev delojemalcev se giblje od 16,1 % v Sloveniji do 31 % v FBiH; 

- z davčnega vidika je zakonsko urejena progresivna obdavčitev v Sloveniji, na 

Hrvaškem in v Črni gori. Med omenjenimi državami ima Slovenija štiri razrede 

obdavčitve (16 %, 27 %, 41 % in 50 %). Sledita ji Hrvaška s tremi razredi obdavčitve 

(12 %, 25 % in 40 %) in Črna gora le z dvema razredoma obdavčitve (9 % in 15 %). 

Ostale države imajo določeno enotno davčno stopnjo; 

- zakonodaja fizičnim osebam omogoča uveljavitev splošne ali osnovne osebne olajšave 

v vseh državah nekdanje Jugoslavije, razen v Črni gori. Mesečne olajšave se gibljejo 

med 0 in 290,41 EUR;  

- na Hrvaškem, v FBiH in Črni gori imajo zakonsko določene dodatne davke, ki so 

opredeljeni v spodnji preglednici. 
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5 OBRAČUN PLAČ 

To poglavje je namenjeno prikazu obračuna plač v posameznih državah nekdanje Jugoslavije. 

Na podlagi obračuna plač smo sklepali o višini stroškov dela delodajalcev v posamezni 

državi. Pomen izrazov, kot so bruto bruto plača, bruto plača in neto plača, smo že opredeliti v 

poglavju 2.3. Pri obračunu plač nas je zanimal bruto bruto strošek delodajalca, hkrati pa smo 

preračunali neto razpoložljivo plačo po obdavčitvi, ki jo prejme delavec. Izračuni obsegajo 

tudi preračun deleža neto plače v bruto plači in delež neto plače v stroških dela, tj. bruto bruto 

plači. Pri obračunu plač smo zanemarili povračila stroškov v zvezi z delom (prevoz, prehrano) 

in dodatke (jubilejne nagrade, regres za letni dopust) zaposlenega. 

Ker se opredelitve plač in načini obdavčitve med izbranimi državami razlikujejo, najprej 

predstavljamo metodologijo in podatke o ravni plač po posameznih državah. 

5.1 Metodološki okvir  

Obračune plače in višino obdavčitve v državah nekdanje Jugoslavije smo opravili na podlagi 

mesečnih podatkov, in sicer za znesek minimalne plače,
5
 znesek povprečne plače in plače v 

višini 1.000 EUR bruto, 2.500 EUR bruto ter 3.500 EUR bruto. Omenjene višine bruto plače 

smo izbrali z namenom, da bi zajeli tako populacijo, ki prejema najnižji osebni mesečni 

dohodek, kot tudi populacijo z višjim dohodkom. Pri obračunu plače za državo Bosne in 

Hercegovine smo zaradi pomanjkljivih podatkov o minimalni in povprečni plači uporabili 

podatke in naredili obračun samo za FBiH.  

Značilnosti obračuna plač, ki smo jih upoštevali v obračunu, so prikazane v preglednici 5–1. 

Pri obračunu plač smo upoštevali tudi zakonsko predpisane najnižje in najvišje osnove za 

obračun prispevkov za socialno varnost. Leta 2014 so bile najnižje in najvišje osnove za 

obračun prispevkov za socialno varnost predpisane v Srbiji, na Hrvaškem in v Makedoniji. V 

nekaterih državah nekdanje Jugoslavije imajo države predpisane posebne davke. Tako ima 

Hrvaška predpisan lokalni davek, v FBiH imajo predpisan davek na vodarino, del svoje plače 

pa namenijo tudi odškodninam za nesreče, v Črni gori pa je del plače namenjen tudi 

dodatnemu davku in davku na sklad dela. Vse te omenjene posebne davke smo upoštevali pri 

obračunu plač. 

                                                           
5
 Podatke o višini minimalne plače smo pridobili na podlagi javno dostopne evidence Eurostata. 

Metodologija OECD za države zunaj evroobmočja določa, da se minimalne plače v nacionalnih 
valutah pretvorijo v valuto evro (EUR) z uporabo mesečnega deviznega tečaja, zajetega ob koncu 

preteklega meseca (Eurostat 2015). V našem primeru smo uporabili povprečni tečaj Banke Slovenije, 

veljaven na dan 27. maja 2015. V izbranih državah so se leta 2014 minimalne plače v nacionalni valuti 
razlikovale od 212,49 EUR v Makedoniji do 789,15 EUR v Sloveniji, pri čemer ima vpliv pri 
pretvorbi nacionalne valute v evro (EUR) devizni tečaj. Razmerje v stopnji minimalnih plač tako znaša 
1 : 4 v EUR. 
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Davčni primež smo izračunali na način, kot ga določa metodologija OECD, in sicer kot 

seštevek prispevkov za socialno varnost delojemalca in delodajalca ter dohodnine in posebnih 

davkov, ta seštevek pa smo delili s skupnimi stroški delodajalca. Pri obračunu mesečnih plač 

držav nekdanje Jugoslavije smo v tem delu zanemarili družinske transferje, tj. otroški 

dodatek, ker smo plače preračunali na mesečni ravni. OECD preračunava davčni primež na 

letni ravni, pri preračunu pa upošteva tudi družinske transferje države (otroški dodatek). 

Prispevke za socialno varnost (PSV) smo izračunali na način, da smo bruto plačo pomnožili z 

zakonsko predpisano višino prispevkov tako za delojemalca kot za delodajalca. Kot smo že 

omenili, smo v nekaterih državah morali upoštevati in obračunati prispevke od zakonsko 

predpisane najnižje in najvišje osnove za obračun prispevkov za socialno varnost. 

Obdavčitev dela (EDS) predstavlja seštevek dohodnine (vključno z dodatnimi davki) in 

prispevkov za socialno varnost delojemalca ter delodajalca. 

Preglednica 5-1: Skupne značilnosti obračuna plač med izbranimi državami 

Osnova obračuna plač 

Izhodiščna plača Mesečna bruto plača (v EUR) 

Višina plače 
Minimalna plača, povprečna plača, 1.000 EUR 

bruto, 2.500 EUR bruto, 3.500 EUR bruto 

Delojemalec 
Samska oseba, brez otrok in drugih vzdrževanih 
družinskih članov 

Obdavčitev plač 

Prispevki za socialno varnost (PSV) 

delodajalca 

Obračunani na bruto plačo oz. na najnižjo in 
najvišjo določeno osnovo za obračun prispevkov 

Drugi prispevki 
Obračunani na bruto plačo oz. na najnižjo in 
najvišjo določeno osnovo za obračun prispevkov 

Davčne olajšave oz. osnovna osebna 

olajšava ter neobdavčen dohodek 
Višina, določena z zakonom posamezne države 

Dohodnina Višina, določena z zakonom posamezne države 

Drugi davki Določeni z zakonom posamezne države 

Izračun plače 

Razpoložljivi dohodek delojemalca Neto plača v EUR. 

Izračunani kazalniki 

Obdavčitev dela (dohodnina in vsi 

prispevki za socialno varnost (EDS)) 
EDS delojemalca in delodajalca, izražen v % 

Celotni strošek delodajalca Stroški dela v EUR 

Delež vseh davkov in prispevkov, 

izraženih v stroških dela 
Davčni primež, izražen kot % bruto plače 

Primerjava neto plače z bruto plačo Delež neto plače v bruto plači, izražen v % 

Primerjava neto plače s stroški dela Delež neto plače v stroških dela, izražen v % 
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5.2 Raven plač v izbranih državah 

V nadaljevanju so v preglednici 5–2 in preglednici 5–3 zbrane višine minimalnih in 

povprečnih plač v državah nekdanje Jugoslavije v nacionalni valuti države in preračunane v 

enotno valuto EUR glede na menjalni tečaj Banke Slovenije, veljaven na dan 27. maja 2015. 

Podatki o minimalnih in povprečnih plačah se nanašajo na mesec december 2014.  

Preglednica 5-2: Minimalne plače za december 2014  

 

Višina minimalne plače v nacionalni 
valuti 

Preračunana višina minimalne plače 
v EUR* 

Črna gora 288,06 EUR 288,06 EUR 

FBiH 599,84 KM 306,69 EUR 

Hrvaška 3.017,61 HRK 398,34 EUR 

Makedonija 13.140 MKD 212,49 EUR 

Slovenija 789,15 EUR 789,15 EUR 

Srbija 28.582 DIN 236,98 EUR 

Opomba: *Pri pretvarjanju valut je bil uporabljen povprečni tečaj Banke Slovenije na dan 27.  maja 

2015.  

Vir: Eurostat 2015.  

Minimalne plače so mesečni bruto dohodki pred odbitkom dohodnine in prispevkov za 

socialno varnost, ki jih plača zaposleni, in se razlikujejo od države do države. Med izbranimi 

državami je imela leta 2014 najnižjo zagotovljeno minimalno plačo Makedonija, najvišjo 

minimalno plačo pa smo beležili v Sloveniji. Razlika med najvišjo in najnižjo minimalno 

plačo (preračunano v EUR glede na povprečni tečaj Banke Slovenije na dan 27. maja 2015) 

tako znaša 26,9 %.  

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo 

osebe, zaposlene pri delodajalcu. Višino povprečne plače objavlja statistični urad posamezne 

države. Za leto 2014 so povprečne plače posamezne države prikazane v spodnji preglednici 

5–3. 
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Preglednica 5-3: Povprečne plače za december 2014  

 

Višina povprečne plače v nacionalni 
valuti 

Preračunana višina povprečne plače v 

EUR* 

Črna gora 734,00 EUR1 734,00 EUR 

FBiH 1.291,00 KM2 660,08 EUR 

Hrvaška 8.067,00 HRK3 1.064,88 EUR 

Makedonija 32.741,00 MKD4 529,46 EUR 

Slovenija 1.564,14 EUR5 1.564,14 EUR 

Srbija 68.739,00 RSD6 569,93 EUR 

Opomba: *Pri pretvarjanju valut je bil uporabljen povprečni tečaj Banke Slovenije na dan 27. maja 

2015. 

Vir: 
1 
Zavod za statistiku Crne gore – Monstat 2015.

 

2 
Agencija za Statistiku Bosne i Hercegovine 2015.

 

3 Državni zavod za statistiku – Republika Hrvatska 2015.
 

4 Државен завод за статистика 2015. 
5 
SURS 2014b. 

6
 Републички завод за статистику 2014. 

Med izbranimi državami je bila povprečna plača leta 2014 najnižja v Makedoniji, najvišjo 
povprečno plačo pa smo zabeležili v Sloveniji. Razlika med najvišjo in najnižjo povprečno 
plačo (preračunano v EUR glede na povprečni tečaj Banke Slovenije na dan 27. maja 2015) 

znaša 33,9 %. V primerjavi s povprečno slovensko plačo leta 2014 je minimalna plača 
predstavljala 50,5 % povprečne slovenske plače, kar je največ med vsemi izbranimi državami. 

5.3 Obračun plač in višina obdavčitve v državah nekdanje Jugoslavije 

V nadaljevanju tega poglavja prikazujemo lastne izračune oz. obračune plač za vsako od 

izbranih držav ob upoštevanju zakonskih določil, ki smo jih preučili v teoretičnem delu in so 

povzeti v preglednici 4–9. Podroben pregled obračuna plač za posamezno državo je dostopen 

v prilogah 1, 2, 3, 4, 5 in 6.  

Preglednica 5–4 predstavlja povzetek obračuna plače v Sloveniji za december 2014. V 

obračunu plač so uporabljene mesečne vrednosti bruto plač, in sicer v višini minimalne plače 

789,15 EUR, povprečne plače 1.564,14 EUR in bruto plače v višini 1.000 EUR, 2.500 EUR 

ter 3.500 EUR. Slovenska zakonodaja ne določa najnižje oz. najvišje osnove za obračun 

prispevkov za socialno varnost oz. je zakonodajalec šele leta 2015 predpisal najnižjo osnovo 

za obračun prispevkov, ki znaša 800,93 EUR. 
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Preglednica 5-4: Povzetek obračuna plače v Sloveniji  

Elementi obračuna Mesečni obračun plače 

Bruto plača (v EUR) 789,15  1.000,00 1.564,14 2.500,00 3.500,00 

PSV delojemalec (v EUR) 174,40 221,00 345,67 552,50 773,50  

Dohodnina (v EUR)
6
 54,32  80,60  181,14 390,90 710,29 

Skupaj dohodnina in PSV delojemalca (v 

EUR) 
228,73 301,60 526,82 943,40  1.483,79 

EDS delojemalca (v %) 28,98 30,16 33,68 37,74 42,39 

Neto plača (v EUR) 560,42 698,40 1.037,32  1.556,60 2.016,21 

PSV delodajalca (v EUR) 127,05 161,00 251,83 402,50 563,50  

EDS delodajalca (v %) 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 

Stroški dela (v EUR) 916,20  1.161,00 1.815,97  2.902,50 4.063,50 

Vsi davki in PSV (v EUR) 355,78  462,60  778,65 1.345,90 2.047,29 

Skupna EDS (v %) 45,08 46,26 49,78 53,84 58,49 

Davčni primež (v %) 38,83 39,85 42,88 46,37 50,38 

Delež neto plače v bruto plači (v %) 71,02 69,84 66,32 62,26 57,61 

Delež neto plače v stroških dela (v %) 61,17 60,15 57,12 53,63 49,62 

Legenda:  

EDS – dohodnina in prispevki. 

PSV – prispevki za socialno varnost.  

Opomba: Način izračuna elementov obračuna je opisan v poglavju 5.1. 

Obračun plače po slovenski zakonodaji pokaže dejansko stanje glede stroškov dela, ki ga 

imajo slovenski delodajalci z zaposlenimi. Iz obračuna je razvidno, da z višanjem bruto plače 

naraščajo stroški dela, medtem ko delež razpoložljivega dohodka pada z višino bruto plače. 

Davčni primež se giblje med 38,8 % in 50,4 % in je progresiven oz. narašča z višino bruto 

plače.  

5.3.1 Obračun plače na Hrvaškem 

Preglednica 5–5 predstavlja povzetek obračuna plače za mesec december 2014 na Hrvaškem. 

V obračunu plač so uporabljene mesečne vrednosti bruto plač, in sicer v višini minimalne 

plače 398,34 EUR (3.017,61 HRK), povprečne plače 1.064,88 EUR (8.067 HRK) in bruto 

plače v višini 1.000 EUR, 2.500 EUR ter 3.500 EUR.  

Najnižja osnova za obračun prispevkov za leto 2014 znaša 366,89 EUR (2.779.35 HRK), 

medtem ko je najvišja mesečna osnova 6.289,49 EUR (47.646 HRK). Podatki o osnovi 

                                                           
6
 Upoštevana davčna olajšava v višini 275,22 EUR. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero 

dohodnine za leto 2014 (Uradni list, št. 108/13) določa: »Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu 
akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava, se davčna osnova zmanjša za 
275,22 EUR.« 
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prispevkov za socialno zavarovanje so bili objavljeni z Odredbo za izračun osnove prispevkov 

za obvezno zavarovanje za leto 2014 (hr.: Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa 

za obvezna osiguranja za 2014. godini, Službeni glasnik Republike Hrvaške, br. 157/08). 

V izračunih smo prispevke za socialno varnost obračunali od bruto plač, ki so bile višje, kot je 

bila predpisana najnižja oz. najvišja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost leta 

2014.  

Preglednica 5-5: Povzetek obračuna plače na Hrvaškem  

Elementi obračuna Mesečni obračun plače 

Bruto plača (v EUR) 398,34 1.000,00 1.064,88 2.500,00 3.500,00 

PSV delojemalec (v EUR) 79,67 200,00 212,98 500,00 700,00 

Dohodnina (v EUR)
7
 41,12 181,17 196,48 535,17 831,56 

Skupaj dohodnina in PSV delojemalca (v 

EUR)  
120,79 381,17 409,46 1.035,17 1.531,56 

EDS delojemalca (v %) 30,32 38,12  38,45  41,41  43,76  

Neto plača (v EUR) 277,55 618,83 655,42 1.464,83 1.968,44 

PSV delodajalca (v EUR) 68,51 172,00 183,16 430,00 602,00 

EDS delodajalca (v %) 17,20  17,20 17,20 17,20 17,20 

Stroški dela (v EUR) 466,85 1.172,00 1.248,04 2.930,00 4.102,00 

Vsi davki in PSV (v EUR) 189,30 553,17 592,62 1.465,17 2.133,56 

Skupna EDS (v %) 47,52  55,32  55,65 58,61 60,96 

Davčni primež (v %) 40,55  47,20  47,48 50,01 52,01  

Delež neto plače v bruto plači (v %) 69,68  61,88  61,55  58,59  56,24 

Delež neto plače v stroških dela (v %) 59,45 52,80  52,52  49,99 47,99 

Legenda:  

EDS – dohodnina in prispevki. 

PSV – prispevki za socialno varnost. 

Opomba: Način izračuna elementov obračuna je opisan v poglavju 5.1. 

Rezultati obračuna plač po hrvaški zakonodaji pri različnih višinah bruto plače pokažejo 

veliko podobnost z obračunom plače v Sloveniji. PSV, EDS, strošek dela in tudi davčni 

primež progresivno naraščajo z višino bruto plače. Če primerjamo strošek dela Hrvaške s 

Slovenijo, ugotovimo, da je razlika v strošku dela pri vrednostih 1.000 EUR, 2.500 EUR in 

3.500 EUR bruto plače minimalna. Davčni primež obračuna plač se giblje med 40,6 % in 

52,0 %. 

                                                           
7
 Pri obračunu plač smo izbrali glavno mesto Zagreb, kjer je predpisan lokalni davek v višini 18 %. 

Osnova za obračun lokalnega davka je znesek izračunane dohodnine, ki temelji na ZLS-HR. 
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5.3.2 Obračun plače v Srbiji 

Preglednica 5–6 predstavlja povzetek obračuna plače za mesec december 2014 v Srbiji. V 

obračunu plač so uporabljene mesečne vrednosti bruto plač, in sicer v višini minimalne plače 

236,98 EUR (28.582 DIN), povprečne plače 569,93 EUR (68.739 DIN) in bruto plače v višini 

1.000 EUR, 2.500 EUR ter 3.500 EUR.  

Najnižja mesečna osnovna za obračun prispevkov znaša 35 % povprečne mesečne plače, 

izplačane v preteklem četrtletju v skladu z zakonsko določbo 37. člena ZPSV-RS. V Uradnem 

listu Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbske, št. 118/14) je bilo predpisano, da 

je najnižja mesečna osnova za obračun prispevkov za socialno varnost v obdobju od 1. 

novembra 2014 do 31. januarja 2015 znašala 180,07 EUR (21.718 DIN). Najvišjo mesečno 

osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost leta 2014 določa 43. člen ZPSV-RS in je v 

mesecu decembru 2014 znašala 2.568,73 EUR (309.815 DIN).
8
  

V obračunu plače za mesec december 2014 smo uporabili zakonsko določeno najvišjo osnovo 

le v primeru bruto plače v višini 3.500 EUR. Osnova za obračun prispevkov za socialno 

varnost pri ostalih višinah plač je bila bruto plača. 

Preglednica 5-6: Povzetek obračuna plače v Srbiji  

Elementi obračuna Mesečni obračun plače 

Bruto plača (v EUR) 236,98  569,93  1.000,00  2.500,00  3.500,00  

PSV delojemalec (v EUR) 47,16  113,42  199,00  497,50  511,18  

Dohodnina (v EUR) -2,17  24,50  58,95  179,10  277,73  

Skupaj dohodnina in PSV delojemalca (v EUR) 44,99  137,92  257,95  676,60  788,91  

EDS delojemalca (v %) 18,99  24,20  25,80 27,06  22,54  

Neto plača (v EUR) 192,39  432,01  742,05  1.823,40  2.711,09  

PSV delodajalca (v EUR) 42,42  102,02  179,00  447,50  459,80  

EDS delodajalca (v %) 17,90  17,90  17,90  17,90  17,90  

Stroški dela (v EUR) 279,40  671,94  1.179,00  2.947,50  3.959,80  

Vsi davki in PSV (v EUR) 87,41  239,94  436,95  1.124,10  1.248,72  

Skupna EDS (v %) 36,89  42,10  43,70  44,96  35,68  

Davčni primež (v %) 31,29  35,71  37,06  38,14  31,53  

Delež neto plače v bruto plači (v %) 81,19  75,80  74,20  72,94  77,46  

Delež neto plače v stroških dela (v %) 68,86  64,29  62,94  61,86  68,47  

Legenda:  

EDS – dohodnina in prispevki. 

PSV – prispevki za socialno varnost. 

Opomba: Način izračuna elementov obračuna je opisan v poglavju 5.1. 

                                                           
8
 Predpisana višina najvišje osnove je bila objavljena v Uradnem listu Republike Srbije (Službeni 

glasnik Republike Srbske, št. 118/14).  
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Rezultati obračuna plače po srbski zakonodaji pri različnih višinah bruto plače pokažejo, da 
PSV, EDS in strošek dela progresivno naraščajo z višino bruto plače. Pri bruto plači 3.500 
EUR rezultati pokažejo, da je višina davčnega primeža (31,5 %) primerljiva z višino davčnega 
primeža minimalne plače (31,3 %). Ugotovili smo, da je davčni primež primerljiv zaradi 
obračuna prispevkov za socialno varnost delojemalca in delodajalca od zakonsko predpisane 

najvišje osnove za obračun prispevkov. Najvišja predpisana osnova je leta 2014 znašala 

2.568,73 EUR (309.815 DIN). Na račun obračuna prispevkov od najvišje določene osnove je 
davčni primež manjši, kot bi bil, če bi prispevke obračunali od bruto plače 3.500 EUR. Pri 

ostalih vrednostih bruto plače je davčni primež precej višji. Strošek dela je pri vrednosti 
3.500 EUR bruto plače v Srbiji za 103,7 EUR nižji kot v Sloveniji, na Hrvaškem pa je nižji za 
kar 140,20 EUR. V primerjavi deleža neto plače v bruto plači je ta v Srbiji višji kot v 
Sloveniji in na Hrvaškem. 

5.3.3 Obračun plače v Črni gori 

Preglednica 5-7 predstavlja povzetek obračuna plače za mesec december 2014 v Črni gori. V 

obračunu plač so uporabljene mesečne vrednosti bruto plač, in sicer v višini minimalne plače 

288,06 EUR, povprečne plače 734 EUR in bruto plače v višini 1.000 EUR, 2.500 EUR ter 

3.500 EUR. Zakonodaja Črne gore ne določa najnižje oz. najvišje osnove za obračun 

prispevkov za socialno varnost v državi. 
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Preglednica 5-7: Povzetek obračuna plače v Črni gori  

Elementi obračuna Mesečni obračun plače 

Bruto plača (v EUR) 288,06  734,00  1.000,00  2.500,00  3.500,00  

PSV delojemalec (v EUR) 69,13  176,16  240,00  600,00  840,00  

Dohodnina (v EUR) 25,93  68,16  132,00  492,00  732,00  

Skupaj dohodnina in PSV delojemalca (v EUR) 95,06  244,32  372,00  1.092,00  1.572,00  

EDS delojemalca (v %) 33,00  33,29  37,20  43,68  44,91  

Neto plača (v EUR) 193,00  489,68  628,00  1.408,00  1.928,00  

PSV delodajalca (v EUR)
9
 32,69  83,62  119,80  323,80  459,80  

EDS delodajalca (v %) 9,80  9,80  9,80  9,80  9,80  

Stroški dela (v EUR) 320,75  817,62  1.119,80  2.823,80  3.959,80  

Vsi davki in PSV (v EUR) 127,75  327,94  491,80  1.415,80  2.031,80  

Skupna EDS (v %) 44,35  44,68  49,18 56,63  58,05  

Davčni primež (v %) 39,83  40,11  43,92  50,14  51,31  

Delež neto plače v bruto plači (v %) 67,00  66,71  62,80  56,32  55,09  

Delež neto plače v stroških dela (v %) 60,17 59,89  56,08  49,86  48,69  

Legenda:  

EDS – dohodnina in prispevki. 

PSV – prispevki za socialno varnost. 

Opomba: Način izračuna elementov obračuna je opisan v poglavju 5.1. 

Rezultati obračuna plače po zakonodaji Črne gore pri različnih višinah bruto plače prav tako 

pokažejo naraščanje PSV, dohodnine, davčnega primeža in stroškov dela z višino bruto plače. 

Davčni primež se giblje med 39,8 %  in 51,3 %. Opazimo zelo visok delež neto plače v bruto 

plači, in sicer v vseh vrednostih bruto plače se ta giblje nad 50 %. To opazimo tudi pri ostalih 

državah nekdanje Jugoslavije. 

5.3.4 Obračun plače v Federaciji Bosni in Hercegovini 

Preglednica 5–8 predstavlja povzetek obračuna plače za mesec december 2014 v FBiH. V 

obračunu plač so uporabljene mesečne vrednosti bruto plač v višini minimalne plače 

306,69 EUR (599,84 KM), povprečne plače 660,08 EUR (1.291 KM) in bruto plače v višini 

1.000 EUR, 2.500 EUR ter 3.500 EUR. Zaradi pomanjkljivih podatkov o minimalni in 

povprečni plači BiH smo naredili obračun samo za FBiH.  

                                                           
9
 ZDoh-ME je za obdobje od februarja 2013 do konca decembra 2014 uvedel dodatni »krizni« davek 

kot obliko progresivne obdavčitve osebnih dohodkov, in sicer 15-odstotno stopnjo obdavčitve za 
dohodke nad 720,00 EUR. 

ZSD-ME določa plačilo prispevka v višini 0,20 %, ki ga plača delodajalec za davčnega zavezanca za 

primer brezposelnosti v primeru stečaja delodajalca. Tako je v izračunu upoštevan 15-odstotni dodatni 

davek in 0,20-odstotni davek za sklad dela. 
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Zakonodaja FBiH ne določa najnižje oz. najvišje osnove za obračun prispevkov za socialno 

varnost. 

Preglednica 5-8: Povzetek obračuna plače v FBiH  

Elementi obračuna Mesečni obračun plače 

Bruto plača (v EUR) 306,69  660,08  1.000,00  2.500,00  3.500,00  

PSV delojemalec (v EUR) 95,07  204,62  310,00  775,00  1.085,00  

Dohodnina (v EUR) 7,88  34,46  60,02  172,84  248,05  

Skupaj dohodnina in PSV delojemalca (v EUR) 102,96  239,08  370,02  947,84  1.333,05  

EDS delojemalca (v %) 33,57  36,22 37,00  37,91  38,09  

Neto plača (v EUR) 205,80  425,25  636,34  1.567,84  2.188,84  

PSV delodajalca (v EUR) 32,20  73,56  111,36  278,18  389,39  

EDS delodajalca (v %) 10,50  10,50  10,50  10,50  10,50  

Stroški dela (v EUR) 338,90  733,64  1.111,36  2.778,18  3.889,39  

Vsi davki in PSV (v EUR) 135,16  312,64  481,39  1.226,02  1.722,44  

Skupna EDS (v %) 44,07  47,36 48,14  49,04  49,21  

Davčni primež (v %) 39,88  42,62  43,32  44,13  44,29  

Delež neto plače v bruto plači (v %) 67,10  64,42  63,63  62,71  62,54  

Delež neto plače v stroških dela (v %) 60,73  57,96  57,26  56,43  56,28  

Legenda:  

EDS – dohodnina in prispevki. 

PSV – prispevki za socialno varnost. 

Opomba: Način izračuna elementov obračuna je opisan v poglavju 5.1. 

Rezultati obračuna plače po zakonodaji FBiH pri različnih višinah bruto plače pokažejo, da 

PSV, EDS in strošek dela progresivno naraščajo z višino bruto plače. Davčni primež se pri 

različnih višinah bruto plače giblje med 39,8 % in 44,3 %. Opazimo zelo visok delež neto 

plače v bruto plači, in sicer v vseh vrednostih bruto plače se ta giblje nad 50 %. Če 

primerjamo neto razpoložljivo plačo zaposlenega, ugotovimo, da delež neto plače presega 

polovico vseh stroškov dela oz. se giblje med 56,3 % pri vrednosti 3.500 EUR bruto plače in 

60,7 % pri minimalni plači.  

5.3.5 Obračun plače v Makedoniji 

Preglednica 5–9 predstavlja povzetek obračuna plače za mesec december 2014 v Makedoniji. 

V obračunu plač so uporabljene mesečne vrednosti bruto plač, in sicer v višini minimalne 

plače 212,49 EUR (13.140 MKD), povprečne plače 529,46 EUR (32.741 MKD) in bruto 

plače v višini 1.000 EUR, 2.500 EUR ter 3.500 EUR.  

Pri obračunu plač je treba upoštevati zakonsko določilo glede osnove za obračun prispevkov. 

V Makedoniji je določeno, da se povprečna plača uporablja za določitev najnižje in najvišje 
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osnove za izračun prispevkov za obvezno socialno varnost. Tako osnova za obračun in plačilo 

prispevkov za tekoče leto ne more biti nižja od 50 % povprečne plače na zaposlenega v 

Republiki Makedoniji, objavljene na državnem statističnem uradu. Leta 2014 je bila 

predpisana najnižja osnova 249,86 EUR (15.451 MKD) za obračun prispevkov za socialno 

varnost. 

Najvišja mesečna osnova za obračun in plačilo prispevkov je znesek šestih mesečnih plač. 

Leta 2014 je le-ta znašala 2.998,30 EUR (185.412 MDK). V naših izračunih smo določilo o 

najnižji in najvišji osnovi za obračun prispevkov uporabili le pri obračunu minimalne plače in 

plače v višini 3.500 EUR bruto. 

Preglednica 5-9: Povzetek obračuna plače v Makedoniji  

Elementi obračuna Mesečni obračun plače 

Bruto plača (v EUR) 212,49  529,46  1.000,00  2.500,00  3.500,00  

PSV delojemalec (v EUR) 67,46  142,95  270,00  675,00  809,54  

Dohodnina (v EUR) 2,72  26,86  61,21  170,71  257,26  

Skupaj dohodnina in PSV delojemalca (v EUR) 70,18  169,82  331,21  845,71  1.066,80  

EDS delojemalca (v %) 33,03  32,07  33,12  33,83  30,48 

Neto plača (v EUR) 142,31  359,64  668,79  1.654,29  2.433,20  

PSV delodajalca (v EUR) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

EDS delodajalca (v %) 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  

Stroški dela (v EUR) 212,49  529,46  1.000,00  2.500,00  3.500,00  

Vsi davki in PSV (v EUR) 70,18  169,82  331,21  845,71  1.066,80  

Skupna EDS (v %) 33,03  32,07  33,12  33,83  30,48  

Davčni primež (v %) 33,03  32,07  33,12  33,83  30,48  

Delež neto plače v bruto plači (v %) 66,97  67,93  66,88  66,17  69,52  

Delež neto plače v stroških dela (v %) 66,97  67,93  66,88  66,17  69,52  

Legenda:  

EDS – dohodnina in prispevki. 

PSV – prispevki za socialno varnost. 

Opomba: Način izračuna elementov obračuna je opisan v poglavju 5.1. 

Rezultati obračuna plače po makedonski zakonodaji pri različnih višinah bruto plače 

pokažejo, da PSV in EDS naraščajo z višino bruto plače. Ker po makedonski zakonodaji 

prispevki za socialno varnost delodajalca niso predpisani, je zato strošek dela enak bruto plači 

zaposlenega. Obračun makedonske plače pri vseh izračunanih vrednostih bruto plače pokaže, 

da je med vsemi izbranimi državami najnižji davčni primež prav v Makedoniji. Le-ta se giblje 

od 30,5 % do 33,8 %. Če primerjamo neto razpoložljivo plačo zaposlenega, ugotovimo, da 

delež neto plače presega več kot 60 % vseh stroškov dela in bruto plače zaposlenega.  
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5.4 Primerjava obračunov plač in višine obdavčitve v državah nekdanje Jugoslavije 

V nadaljevanju smo naredili primerjavo obračuna plač in višine obdavčitve v državah 
nekdanje Jugoslavije. Tako smo med državami primerjali strošek dela, višino neto plače, 
delež neto plače v bruto plači in delež neto plače v stroških dela. Rezultati izračunov se 
nahajajo v prilogi 7. 

Najvišji neto razpoložljiv dohodek (neto plačo) pri minimalni in povprečni bruto plači imajo, 

kljub visokim stroškom dela, zaposleni v Sloveniji, najnižjega pa v Makedoniji. Razmerje 

med najvišjim in najnižjim razpoložljivim dohodkom pri minimalni plači tako znaša 1 : 4 oz. 

je neto razpoložljiv dohodek v Makedoniji za 74,6 % nižji od tistega v Sloveniji. Razmerje v 

razpoložljivem dohodku zaposlenih pri minimalni plači je med Slovenijo in Hrvaško 1 : 2, 

med Slovenijo in Črno goro 1 : 3, med Slovenijo in Srbijo 1 : 3 ter med Slovenijo in FBiH 1 : 

4 (slika 5–1). 

 

Slika 5-1: Neto razpoložljiv dohodek in strošek dela pri obračunu minimalne in 

povprečne plače 

Najvišji strošek dela (slika 5–1) pri minimalni plači zabeležimo v Sloveniji, najnižjega pa v 

Makedoniji. Visok strošek dela v Sloveniji lahko pripišemo visoki davčni stopnji in stopnji 

prispevkov za socialno varnost, ki bremenita delodajalca. Davčna stopnja v Sloveniji se 

namreč giblje med 16 % in 50 %, v Makedoniji pa je le-ta enotna in znaša 10,0 %. Do razlike 
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prihaja tudi zaradi prispevne stopnje delodajalca, ki v Sloveniji znaša 16,1 %, v Makedoniji 

pa 0,0 %.  

Med izbranimi državami je bila najvišja povprečna plača, izražena v EUR, v Sloveniji, tj. 

1.564,14 EUR. Kot izhaja iz preglednice v prilogi 7, so ji sledile Hrvaška, Črna gora, FBiH, 

Srbija in Makedonija, pri čemer ima vpliv pri pretvorbi nacionalne valute v EUR devizni 

tečaj. Razmerje med najvišjo in najnižjo povprečno bruto plača tako znaša 1 : 3. Najvišji 

strošek dela pri povprečni plači zabeležimo v Sloveniji, najnižjega pa v Makedoniji. Pri 

povprečni plači je razmerje med najvišjim in najnižjim stroškom dela 1 : 3 oz. je strošek dela 

v Makedoniji za 70 % nižji od stroška dela v Sloveniji. 

 

Slika 5-2: Delež neto plače v bruto plači in delež neto plače v stroških dela za obračun 

minimalne plače 

Glede na minimalno plačo je delež razpoložljivega dohodka (neto plače) v bruto plači najvišji 

v Srbiji, tj. 81,2 %, sledi pa ji Slovenija z 71,0 %. Najnižji razpoložljiv dohodek v bruto plači 

je prejel delojemalec v Makedoniji, in sicer v višini 66,9 %. Delež razpoložljivega dohodka v 

stroških dela pri minimalni plači je bil najvišji v Srbiji, tj. 68,9 %, najnižji pa na Hrvaškem, tj. 

59,5 % (slika 5–2). 
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Slika 5-3: Delež neto plače v bruto plači in delež neto plače v stroških dela za obračun 

povprečne plače 

Najvišji neto razpoložljiv dohodek pri povprečni plači imajo kljub visokim stroškom dela 

zaposleni v Sloveniji, najnižjega pa v Makedoniji. Razmerje med najvišjim in najnižjim 

razpoložljivim dohodkom tako znaša 1 : 3 oz. je neto razpoložljiv dohodek v Makedoniji za 

65,3 % nižji od neto razpoložljivega dohodka v Sloveniji. Glede na povprečno plačo je delež 

razpoložljivega dohodka v bruto plači najvišji v Srbiji, tj. 75,8 %, sledi pa ji Makedonija s 

67,9 %. Najnižjega je prejel hrvaški delojemalec, in sicer v višini 61,5 %. Delež 

razpoložljivega dohodka v stroških dela pri povprečni plači je bil najvišji v Makedoniji, tj. 

67,9 %, najnižji na Hrvaškem, tj. 52,5 %. Hrvaška ima med izbranimi državami tako najnižji 

delež razpoložljivega dohodka v povprečni bruto plači in tudi najnižji delež razpoložljive 

povprečne plače v stroških dela (slika 5–3). 
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Slika 5-4: Strošek dela pri vrednosti bruto plače 1.000 EUR, 2.500 EUR in 3.500 EUR 

Med izbranimi državami smo primerjali tudi strošek dela za bruto plačo v višini 1.000 EUR, 

2.500, EUR in 3.500 EUR. Izračuni so pokazali, da so imeli delodajalci najvišji strošek dela 

leta 2014 pri vrednostih 1.000 EUR in 2.500 EUR bruto plače v Srbiji, pri 3.500 EUR bruto 

plače pa na Hrvaškem. Najnižji strošek dela je bil zabeležen pri vseh vrednostih bruto plač v 

Makedoniji. Slovenija se je uvrstila na tretje mesto pri vrednostih 1.000 EUR in 2.500 EUR 

bruto plače ter na drugo mesto pri višini 3.500 EUR bruto plače med izbranimi državami 

(slika 5–4). 
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Slika 5-5: Neto razpoložljiv dohodek pri vrednosti bruto plače v višini 1.000 EUR, 

2.500 EUR in 3.500 EUR 

Pri vrednosti 1.000 EUR bruto plače so imeli zaposleni najvišji neto razpoložljiv dohodek, tj. 

742,05 EUR, v Srbiji, najnižjega v višini 618,83 EUR pa zaposleni na Hrvaškem. Neto 

razpoložljiv dohodek zaposlenih v Sloveniji je znašal 698,40 EUR.  

 

Slika 5-6: Delež neto razpoložljivega dohodka v bruto plači in stroških dela pri vrednosti 

bruto plače 1.000 EUR 

0 € 500 € 1.000 € 1.500 € 2.000 € 2.500 € 3.000 € 

Srbija

Slovenija

Makedonija

Hrvaška

FBiH

Črna gora

Bruto 1.000 EUR Bruto 2.500 EUR Bruto 3.500 EUR

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Srbija

Slovenija

Makedonija

Hrvaška

FBiH

Črna gora

Delež neto plače v bruto plači Delež neto plače v stroških dela



 

66 

 

Najvišji delež (74,2 %) neto plače v bruto plači (pri bruto plači 1.000 EUR) je bil v Srbiji, 

najnižji, tj. 61,9 %, pa na Hrvaškem. Delež razpoložljive (neto) plače v stroških dela je bil 

najvišji v Makedoniji, tj. 66,9 %, najnižji pa na Hrvaškem. Slovenija se je s 60,2 % uvrstila na 

tretje mesto med izbranimi državami (slika 5–6). 

 

Slika 5-7: Delež neto razpoložljivega dohodka v bruto plači in stroških dela pri vrednosti 

bruto plače 2.500,00 EUR 

Pri vrednosti 2.500 EUR bruto plače so imeli zaposleni v Srbiji najvišji razpoložljiv dohodek, 

tj. 1.823,40 EUR, oz. je delež njihovega razpoložljivega dohodka v bruto plači znašal 72,9 %. 

Najnižji razpoložljiv dohodek so imeli zaposleni v Črni gori (1.408 EUR) oz. je delež 

njihovega razpoložljivega dohodka v bruto plači znašal 56,3 %. V Sloveniji je delež 

razpoložljivega dohodka v bruto plači znašal 62,3 %. Delež razpoložljivega dohodka v 

stroških dela je bil najvišji v Makedoniji (66,2 %), najnižji pa v Črni gori (49,9 %). Slovenija 

se je s 53,63 % uvrstila na četrto mesto med izbranimi državami (slika 5–7). 
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Slika 5-8: Delež neto razpoložljivega dohodka v bruto plači in stroških dela (v %) pri 

vrednosti bruto plače 3.500,00 EUR 

Pri vrednosti 3.500 EUR bruto plače so imeli zaposleni v Srbiji in Makedoniji najvišji 

razpoložljiv dohodek, tj. 2.433,20 EUR, oz. je bil delež njihovega razpoložljivega dohodka v 

bruto plači 77,5-odstoten v Srbiji in 69,5-odstoten v Makedoniji. Najnižji delež 

razpoložljivega dohodka v bruto plači so imeli zaposleni v Črni gori (55,0 %). Neto 

razpoložljiv dohodek zaposlenih v Sloveniji je znašal 2.016,21 EUR. Delež razpoložljive 

plače v stroških dela je bil najvišji v Makedoniji (69,5 %), najnižji pa na Hrvaškem (48,0 %) 

(slika 5–8).  

Med izbranimi državami smo na podlagi lastnih izračunov iz preglednice 5–10 primerjali tudi 

obdavčitev delojemalcev z davčnega vidika in z vidika prispevkov za socialno varnost ter 

obdavčitev delodajalcev in davčni primež. Pridobljene rezultate smo v nadaljevanju tega 
poglavja grafično prikazali na slikah 5–9, 5–10, 5–11, 5–12, 5–13 in 5–14. 

Kot izhaja iz izračunov, se stroški dela med državami razlikujejo tako po višini kot po 

strukturi. V preglednici 5–10 se nahajajo podatki o davčnem primežu in njegovi strukturi za 
izbrane države nekdanje Jugoslavije pri minimalni plači, povprečni plači in bruto plači v 
višini 1.000 EUR, 2.500 EUR ter 3.500 EUR. 
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Preglednica 5-10: Davčni primež in njegova struktura po posamezni vrednosti bruto 

plače 

Država 
Višina bruto plače       

(v EUR) 

PSV 

delojemalca 

(v EUR) 

Dohodnina    

(v EUR) 

Skupaj 

prispevki in 

davki 

delojemalca     

(v EUR) 

PSV 

delodajalca  

(v EUR) 

Davčni 
primež 

(%) 

Hrvaška  398,34  79,67  41,12  120,79  68,51  40,55 

FBiH 

M
in

im
al

na
 p

la
ča

  

306,69  95,07  7,88  102,96  32,20  39,88 

Črna gora 288,06  69,13  25,93  95,06  32,69  39,83 

Slovenija 789,15  174,40  54,32  228,73  127,05  38,83 

Makedonija 212,49  67,46  2,72  70,18  0,00  33,03 

Srbija 236,98  47,16  -2,17  44,99  42,42  31,29 

Hrvaška 

P
ov

pr
eč

na
 p

la
ča

 1.064,88  212,98  196,48  409,46  68,51  47,48 

Slovenija 1.564,14  345,67  181,14  526,82  251,83  42,88 

FBiH 660,08  204,62  34,46  239,08  73,56  42,62 

Črna gora 734,00  176,16  68,16  244,32  83,62  40,11 

Srbija 569,93  113,42  24,50  137,92  102,02  35,71 

Makedonija 529,46  142,95  26,86  169,82  0,00  32,07 

Hrvaška 

1.000,00 

200,00  181,17  381,17  172,00  47,48 

Črna gora 240,00  132,00  372,00  119,80  43,92 

FBiH 310,00  60,02  370,02  111,36  43,32 

Slovenija 221,00  80,60  301,60  161,00  39,85 

Srbija 199,00  58,95  257,95  179,00  37,06 

Makedonija 270,00  61,21  331,21  0,00  33,12 

Črna gora 

2.500,00 

600,00  492,00  1.092,00  323,80  50,14 

Hrvaška 500,00  535,17  1.035,17  430,00  50,01 

Slovenija 552,50  390,90  943,40  402,50  46,37 

FBiH 775,00  172,84  947,84  278,18  44,13 

Srbija 497,50  179,10  676,60  447,50  38,14 

Makedonija 675,00  170,71  845,71  0,00  33,83 

Hrvaška 

3.500,00 

700,00  831,56  1.531,56  602,00  52,01 

Črna gora 840,00  732,00  1.572,00  459,80  51,31 

Slovenija 773,50  710,29  1.483,79  563,50  50,38 

FBiH 1.085,00  248,05  1.333,05  389,39  44,29 

Srbija 511,18  277,73  788,91  459,80  31,53 

Makedonija 809,54  257,26  1.066,80  0,00  30,48 

Opomba: Države, razvrščene po padajoči vrednosti davčnega primeža. 

Najvišji davčni primež je leta 2014 imela Hrvaška pri vseh vrednostih bruto plače, razen pri 

vrednosti 2.500 EUR bruto plače, kjer je bil davčni primež najvišji v Črni gori. Črna gora je v 

obdobju od februarja 2013 do decembra 2014 imela dodatno davčno obdavčitev (progresivna 

davčna stopnja v višini 9 % do bruto plače v višini 720 EUR oz. v višini 15 % nad 720 EUR 

bruto dohodka), poleg tega pa se odvajajo tudi dodatni davki, kot sta davek za sklad dela v 
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višini 0,20 % in dodatni krizni davek v višini 15 %. Kljub navedenemu je davčni primež 

najvišji le pri eni vrednosti bruto plače, tj. 2.500 EUR (slika 5–9 in slika 5–10). 

 

Slika 5-9: Davni primež (v %) pri obračunu minimalne in povprečne plače 

 

Slika 5-10: Davni primež (v %) pri obračunu plače v višini 1.000 EUR bruto, 2.500 EUR 

bruto in 3.500 EUR bruto 

Skupna obdavčitev delojemalcev (v EUR) je bila najvišja v Sloveniji pri obračunu minimalne 

in povprečne plače, na Hrvaškem pri višini bruto plače 1.000 EUR in pri 2.500 EUR ter 3.500 

EUR v Črni gori. Najnižjo obdavčitev delojemalcev smo zabeležili v Srbiji pri vseh 

vrednostih bruto plače. Če primerjamo Slovenijo in Srbijo, ugotovimo, da imajo delojemalci v 

Srbiji priznano mesečno davčno olajšavo v višini 40 % povprečne letne plače, prav tako je v 
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Srbiji predpisana najnižja oz. najvišja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost (slika 

5–11 in slika 5–12). 

 

Slika 5-11: Obdavčitev delojemalcev (v EUR) pri minimalni in povprečni plači 

 

Slika 5-12: Obdavčitev delojemalcev (v EUR) pri vrednosti bruto plače 1.000 EUR, 

2.500 EUR in 3.500 EUR 

Pri obdavčitvi delodajalcev je bilo najvišjo obdavčitev zaznati v Sloveniji pri obračunu 

minimalne in povprečne bruto plače, v Srbiji pri obračunu bruto plače v višini 1.000 EUR in 
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2.500 EUR ter na Hrvaškem pri obračunu bruto plače v višini 3.500 EUR. Najnižjo 

obdavčitev delodajalca so imeli v Makedoniji, saj nimajo predpisane prispevne stopnje (slika 

5–13 in slika 5–14). 

 

Slika 5-13: Obdavčitev delodajalca s prispevki in davki pri vrednosti minimalne in 

povprečne plače (v EUR) 

 

Slika 5-14: Obdavčitev delodajalca pri vrednosti bruto plače 1.000 EUR, 2.500 EUR in 

3.500 EUR 
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6 PRERAČUN DAVČNEGA PRIMEŽA PO METODOLOGIJI OECD 

To poglavje je namenjeno predstavitvi metodologije OECD za izračun davčnega primeža, ki 

ga sestavljajo davki in prispevki za socialno varnost delojemalcev ter delodajalcev ob 

upoštevanju družinskih prejemkov, prejetih kot delež celotnih stroškov dela. Namenjeno je 

tudi primerjavi davčnega primeža pri različnih tipih družin in različnih ravneh dohodka med 

državami OECD in državami nekdanje Jugoslavije.  

Izhodišče izračuna, uporabljenega za vse države OECD, je povprečna plača na uro za vsak 

teden, mesec ali četrtletje, ponderirana z opravljenimi urami in pomnožena s številom letnih 

ur ob predpostavki, da delavec ni brezposeln oz. ni v bolniškem staležu. Pri izračunu 

povprečne bruto plače so upoštevani vsi denarni prejemki zaposlenega za dejavnost sektorja B 

do N ob upoštevanju povprečnih zneskov za izplačilo nadurnega dela, božičnice, trinajste 

plače in regresa za letni dopust (OECD 2015, 535–541). Navedeno predstavlja omejitev za 

države nekdanje Jugoslavije, ker podatkov za dejavnost sektorja B do N o povprečni bruto 

plači nismo pridobili. Uporabili smo splošen podatek o povprečni bruto plači, objavljen na 

statističnem uradu posamezne države. 

V izbranih državah nekdanje Jugoslavije ima vsaka država svojo nacionalno valuto, z izjemo 

Slovenije in Črne gore, ki imata valuto evro. Zaradi primerjav višine plač smo morali 

uporabiti pariteto kupne moči (PKM), da smo dobili zneske plač, ki so medsebojno 

primerljivi. PKM je kazalnik razlik v ravneh cen med državami in je opredeljena kot 

prostorski cenovni deflator in pretvornik valut, ki izloča učinek razlik v ravni cen med 

državami. Prostorski cenovni deflator in pretvornik valut opravljata funkcijo pretvornika 

različnih valut v neko skupno valuto. V primeru, da posamezna država uporablja enako 

valuto, ima PKM le funkcijo cenovnega deflatorja (SURS 2015). Razmerje PKM in 

deviznega tečaja predstavlja indeks ravni cen (SURS 2015). Višino letne povprečne plače v 

nacionalni valuti smo delili s kazalnikom (PKM). Pri tem smo odpravili učinek razlike v ravni 

cen med državami, s čimer so zneski povprečne plače primerljivi med državami. Enako smo 

storili z ostalimi podatki, potrebnimi za obračun plač. Podatki o PKM so bili pridobljeni iz 

podatkovne baze Mednarodnega denarnega sklada (angl.: International Monetary Fund) za 

leto 2014. 

Za države članice OECD so podatki o davčnem primežu povzeti iz publikacije OECD 

»Taxing Wages 2013–2014«. Publikacija prikazuje te podatke za osem tipov gospodinjstev, ki 

se razlikujejo po višini dohodnine in sestavi gospodinjstva. Rezultati prikazujejo podatke o 

povprečnih davčnih obremenitvah za enega in dva hranilca družine ter skupnih stroškov dela 

za delodajalce. Za države nekdanje Jugoslavije smo davčni primež pridobili z lastnimi 

izračuni, ki se nahajajo v prilogah 8, 9, 10, 11, 12 in 13 na podlagi metodologije OECD. 

Pridobljeni rezultati prikazujejo kvantitativne primerjave med državami OECD in državami 

nekdanje Jugoslavije glede stroškov dela glede na položaj posameznih oseb in družin na 

različnih ravneh plač. 
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V nadaljevanju tega poglavja smo predstavili metodologijo OECD, ki je bila podlaga za 

preračun davčnega primeža držav nekdanje Jugoslavije. Predstavili smo, kaj preračun 

davčnega primeža pomeni z vidika samske osebe brez otrok in za družino z dvema otrokoma 

in enim zaposlenim. Davčni primež smo primerjali pri različnih ravneh povprečne plače. V 

zaključku tega poglavja smo naredili tudi primerjavo davčnih primežev med državami 

nekdanje Jugoslavije in državami članicami OECD. 

6.1 Metodologija OECD za preračun davčnega primeža 

Preračun davčnega primeža temelji na podatkih o povprečni bruto plači po metodologiji 

OECD. Izračun bruto plače izhaja iz predpostavke povprečnega delavca, zaposlenega za polni 

delovni čas, in se nanaša na povprečne plače sektorja dejavnosti od B do N, pri čemer se ne 

upoštevajo razlike med moškimi in ženskami, prav tako pa ne starost ali regija opravljanja 

dela. Delavec je definiran kot polno zaposlena oseba za celotno koledarsko leto brez 

upoštevanja odsotnosti zaradi bolniškega staleža ali brezposelnosti (OECD 2015, 547–554).  

Kot izhaja iz metodologije OECD, se v izračunih davčnega primeža uporabljajo povprečne 

plače sektorja dejavnost od B do N. Po Mednarodni standardni klasifikaciji dejavnosti 

(angl.: International Standard Classification Activities) se tako v izračun povprečne plače od 

leta 2005 vključujejo tudi dejavnosti od C do K (Rev. 3.1, revizija 3.1). V sedanjih izračunih 

povprečne plače pa se uporablja nabor dejavnosti od B do N (Rev. 4, revizija 4), ki razširja 

osnovo izračuna povprečne plače v primerjavi s prejšnjimi (OECD 2015, 535–541). 

Preglednica 6-1: Mednarodna standardna klasifikacija dejavnosti 

 Revizija 3.1 (Rev. 3.1) Revizija 4 (Rev. 4) 

A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

B Ribištvo Rudnine in kamnine 

C Rudarstvo Predelovalne dejavnosti 

D Predelovalne dejavnosti 
Oskrba z električno energijo, plinom in 

paro ter klimatizacija 

E Oskrba z elektriko, plinom in vodo 
Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in 

odpadki, saniranje okolja 

F Gradbeništvo Gradbeništvo 

G 
Trgovina; popravila motornih vozil in 

izdelkov široke porabe 

Trgovina na debelo in drobno; popravila 

motornih vozil in motornih koles 

H Gostinstvo Transport in skladiščenje 

  Nadaljevanje preglednice na naslednji strani 

 



 

74 

 

Nadaljevanje preglednice 

 Revizija 3.1 (Rev. 3.1) Revizija 4 (Rev. 4) 

I Promet, skladiščenje in zveze Gostinstvo 

J Finančno posredništvo 
Informacijske in komunikacijske 

dejavnosti 

K 
Poslovanje z nepremičninami, najem in 
poslovne storitve 

Finančne in zavarovalniške dejavnosti 

L 
Javna uprava in obramba; dejavnost 

obvezne socialne varnosti 
Poslovanje z nepremičninami 

M Izobraževanje 
Strokovne, znanstvene in tehnične 
dejavnosti 

N Zdravstvo in socialno varstvo Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 

O Druge javne, skupne in osebne 
Javne uprave in obrambe; dejavnost 

obvezne socialne varnosti 

P 

Dejavnosti zasebnih gospodinjstev z 

zaposlenim in nediferenciranih 

proizvodnih dejavnosti zasebnih 

gospodinjstev 

Izobraževanje 

Q Eksteritorialnih organizacij in teles Zdravstvo in socialno varstvo 

R / 
Kulturne, razvedrilne in rekreacijske 

dejavnosti 

S / Druge storitvene dejavnosti 

T / 

Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim 

hišnim osebjem; Raznovrstna proizvodnja, 

produciranje storitev za lastno rabo 

U / 
Dejavnost eksteritorialnih organizacij in 

teles 

Vir: OECD 2015, 537. 

Podatki o višini povprečne bruto plače za države OECD so bili pridobljeni iz publikacije 

OECD »Taxing Wages 2013–2014«. 

6.2 Opredelitev davčnega primeža po metodologiji OECD 

V izračun stroškov dela delodajalca po metodologiji OECD vključuje dohodnino, prispevke 

za socialno varnost, plačane s strani delodajalca in delavca, davek na izplačane plače in 

cerkveni davek. Izračun dohodka po obdavčitvi zajema družinske olajšave, plačane s strani 

države v obliki gotovinskih transferjev. V metodologiji pa niso zajeti dohodnina od dohodka 
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od kapitala in dohodek od dela, ki ne šteje med plače, ter drugi direktni in indirektni davki. 

Med davčne prihodke sodijo obvezni prispevki za socialno varnost, ki so prikazani ločeno od 

ostalih davkov (OECD 2015, 543–545). 

6.2.1 Dohodnina 

Pri izračunu dohodnine se od letne bruto plače povprečnega delavca odštejejo prispevki za 

socialno varnost in davčne olajšave, ki so odvisne od tipa in dohodkovnega razreda zavezanca 

za plačilo dohodnine. Na ta način izračunamo davčno osnovo, pri kateri v nadaljevanju 

upoštevamo še davčno stopnjo, določeno z dohodninsko lestvico. Dohodninska obveznost 

zavezanca se lahko zmanjša za davčne olajšave. Davčne olajšave se delijo na dve skupini, in 

sicer ločimo: 

1. standardne davčne olajšave: olajšave, povezane z dejanskimi stroški in so na voljo vsem 

davčnim zavezancem, ki izpolnjujejo pravila o upravičenosti, določene v zakonodaji. 

Med standardne davčne olajšave se štejejo fiksni zneski ali fiksni deleži prihodkov, ki so 

običajno najbolj pomemben sklop olajšav pri določanju davka od dohodka in vključujejo: 

- osnovno olajšavo, ki je fiksna in je na voljo za vse davčne zavezance ali vse prejemnike 

plač ne glede na zakonski ali družinski status; 

- standardno olajšavo, ki je na voljo za davkoplačevalce glede na njihov zakonski stan; 

- standardno olajšavo za otroke, izdano družini z dvema otrokoma v starosti od šest do 

vključno enajst let; 

- standardno olajšavo v zvezi s stroški dela, kar je navadno določen znesek ali določen 

delež plače (bruto) plače; 

- davčne olajšave, dovoljene za prispevke za socialno varnost, in drugi (subcentralne 

države) davki iz dobička se prav tako štejejo za standardne olajšave, saj veljajo za vse 

plačane delavce in se nanašajo na obvezna plačila; 

2. nestandardne davčne olajšave: olajšave, ki so v celoti določene s sklicevanjem na 

dejansko nastale stroške (olajšave za obresti na posojila, zasebne zavarovalne premije, 

prispevke za zasebne pokojninske sheme in dobrodelne donacije) (OECD 2015, 545). 

6.2.2 Prispevki za socialno varnost 

Prispevki za socialno varnost se v večini držav obračunajo od bruto plače zaposlenega in so 

namenjeni zagotavljanju socialne varnosti. Prispevke za socialno varnost, ki jih plačujejo tako 

delodajalci kot zaposleni, se vplačujejo v državne proračune oz. v sklade socialnega 

zavarovanja. Metodologija OECD v svoje izračune ne vključuje prispevkov za socialno 

varnost izven javnofinančnega sektorja (OECD 2015, 546). 
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6.2.3 Davek na izplačane plače 

Delež izplačane plače ali fiksni znesek zaposlenega predstavlja davčno osnovo za izračun 

davka na izplačane plače. Analiza davčnega primeža vključuje davek na izplačane plače, ki 

povečuje razliko med celotnim stroškom dela in neto dohodkom, pri čemer pa plačilo davka 

na izplačane plače še ne zagotavlja pravice do socialne pomoči (OECD 2015, 546). Davčna 

osnova davka na izplačane plače se lahko razlikuje od davčne osnove za prispevke za socialno 

varnost, ki jih plača delodajalec. V metodologiji OECD je osnova za davek na izplačane plače 

odvisna od zakonodaje posamezne države. 

Oblike davčne osnove davka na izplačane plače so (OECD 2015, 546): 

- bruto plača brez upoštevanja bonitet in nadomestil zaposlenega; 

- bruto plača, h kateri se prištejejo prispevki za socialno varnost; 

- fiksni znesek zaposlenega. 

6.2.4 Državni transferji 

Metodologija OECD zajema davčne olajšave in družinske transferje oz. t. i. otroški dodatek 

za vzdrževane družinske člane oz. za otroke, ki se šolajo in so stari med 6 in 11 let (OECD 

2015, 547). 

6.2.5 Cerkveni davek 

Nekatere države članice OECD so uvedle t. i. cerkveni davek. V izračunih OECD je 

upoštevan le danski cerkveni davek. Razlog je, da ima država visoko stopnjo nadzora nad 

cerkvijo, saj na Danskem cerkev sodi pod okrilje države (OECD 2015, 547). 

6.3 Tipi obdavčenja 

Metodologija OCED opredeljuje osem tipov družin oz. gospodinjstev pri različnih ravneh 

plač, na podlagi katerih preračunava obdavčitev plač. Metodologija tako vključuje: 

- samsko osebo brez otrok s 67 %, 100 % in 167 % povprečne bruto plače;  

- družino oz. gospodinjstvo z enim zaposlenim in dvema otrokoma s 100 % povprečne 

bruto plače; 

- družino oz. gospodinjstvo z dvema otrokoma, pri čemer zakonec dela polni delovni čas in 

prejme 100 % povprečne bruto plače, drugi zakonec pa dela manj kot polni delovni čas in 

prejme 33 %, oz. 67 % povprečne bruto plače; 

- družino oz. gospodinjstvo z dvema zaposlenima zakoncema brez otrok, pri čemer en 

zakonec prejme 100 % povprečne bruto plače, drugi pa 33 % povprečne bruto plače. 

Omenjeni tipi družin in ravni povprečne plače so zbrani v preglednici 6–2. 
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Preglednica 6-2: Tipi družin 

Zakonski stan  Otroci 
Primarni prejemnik 

povprečne plače 

Sekundarni prejemnik 

povprečne plače 

Posameznik (samska oseba) 0 67 %  / 

Posameznik (samska oseba) 0 100 %  / 

Posameznik (samska oseba) 0 167 %  / 

Zakonski par 2 100 %  / 

Zakonski par 2 100 %  33 %  

Zakonski par 2 100 %  67 %  

Zakonski par 0 100 %  33 %  

Vir: OECD 2015, 536. 

V empirično analizo smo za države nekdanje Jugoslavije vključili izračune za pet tipov 

družin, in sicer za samsko osebo brez otok in družino z enim zaposlenim ter dvema otrokoma 

na ravni dohodka 67 %, 100 % in 167 % povprečne bruto plače. Ker publikacija »Taxing 

Wages 2013–2014« ne vsebuje izračunov za družino z enim zaposlenim in dvema otrokoma 

pri ravni dohodka 67 % in 167 % povprečne bruto plače, smo v primerjalno analizo 

obdavčitve plač med državami nekdanje Jugoslavije in državami članicami OECD vključili le 

podatke družine z enim zaposlenim in dvema otrokoma s 100 % povprečne bruto plače.  

6.4 Omejitve metodologije OECD 

Metodologija OECD ima tudi nekaj omejitev, in sicer (OECD  2015, 548–549): 

- plače povprečnega delavca v realnosti predstavljajo drugačen položaj v smislu celotne 

porazdelitve dohodka v različnih gospodarstvih; 

- plače se nanašajo na delavce, ki delo opravljajo v različnih državah članicah OECD na  

podobnih delovnih mestih; 

- v poročilu zaradi omejitev niso zajeti vsi davki in bonitete, zato pridobljeni rezultati ne 

odražajo dejanskega učinka, ki ga ima država do davčnih zavezancev in njihovih družin. 

Pri tem bi bilo potrebno upoštevati vpliv posrednih davkov, obravnavati dohodke z dela 

brez plač, druge dohodke v okviru dohodnine ter učinek drugih davčnih olajšav in 

gotovine; 

- rezultati, prikazani v poročilu, kažejo le formalno pojavnost davkov na zaposlene in 
delodajalce. Končni, gospodarski učinek davkov, je lahko precej drugačen, ker se lahko 
davčna obremenitev prenese iz delodajalcev na zaposlene ali obratno; 

- pri plačah in drugih dohodkih, zasluženih s 33 % povprečne plače, je zelo verjetno, da gre 

za zaposlene, ki delajo s krajšim delovnim časom, v metodologiji pa so prikazani, kot  

zaposleni, ki delajo polni delovni čas.  
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6.5 Ocena obdavčitve plač po metodologiji OECD 

Med vsemi izbranimi državami nekdanje Jugoslavije (Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, FBiH, Črno 

goro in Makedonijo) sestavljajo davčni primež prispevki za socialno varnost in davek na 

osebni dohodek, za katerega velja enotna davčna stopnja za vse države, razen za Slovenijo, 

Hrvaško in Črno goro. Za Slovenijo, Hrvaško in Črno goro velja, da stopnja obdavčitve 

narašča z naraščanjem osebnega dohodka, tj. progresivna obdavčitev. Nekatere države imajo 

uvedene tudi dodatne davke, katere smo tudi upoštevali pri preračunu davčnega primeža. Med 

dodatne davke sodita lokalni davek na Hrvaškem in prispevek za vodo in davek, namenjen 

odškodninam za nesreče, v FBiH, v Črni gori pa sta predpisana davek za sklad dela in dodatni 

začasni davek delodajalca za obdobje od februarja 2013 do decembra 2014. Med izbranimi 

državami se prispevki za socialno varnost delodajalca ne odmerjajo v Makedoniji. V 

nadaljevanju so prikazane stopnje davčnega primeža za različne tipe družin, izračunane na 

podlagi metodologije OECD. Podatki o povprečni plači so pridobljeni iz podatkovne baze 

statističnega urada posamezne države. Podrobno smo to preučili v poglavju 3 in 4. 

6.5.1 Stopnja davčnega primeža za samsko osebo brez otrok s 67 %, 100 % in 167 % 

povprečne plače 

Primerjava davčnega primeža, prikazanega v preglednici 6–3, pokaže progresivnost davčnega 

primeža, kar pomeni, da z naraščanjem povprečne plače oz. osebnega dohodka narašča tudi 

stopnja obdavčitve dela. Preglednica 6–3 prikazuje davčni primež za samsko osebo brez otrok 

pri treh ravneh dohodka, tj. pri 67 %, 100 % in 167 % povprečne plače. 

Za samsko osebo je davčni primež pri 67 % povprečne plače najvišji v FBiH, pri 100 % in 

167 % povprečne plače pa je davčni primež najvišji na Hrvaškem. Povprečje davčnega 

primeža za samsko osebo brez otrok se med državami nekdanje Jugoslavije giblje od 36,5 % 

do 42,6 %. Povprečja davčnega primeža ne presegata Srbija in Makedonija pri vseh ravneh 

dohodka. 
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Preglednica 6-3: Davčni primež samske osebe pri različnih ravneh povprečne plače 

Država 
Samski Samski Samski 

 67 % povprečne  plače  100 % povprečne  plače 167 % povprečne plače 

Črna gora 37,71 % 43,03 % 46,79 % 

FBiH 41,27 % 42,29 % 43,12 % 

Hrvaška 36,54 % 47,53 % 49,29 % 

Makedonija 30,79 % 31,95 % 32,89 % 

Slovenija 38,72 % 42,75 % 46,77 % 

Srbija 33,79 % 35,46 % 36,82 % 

Povprečje 36,47 % 40,50 % 42,61 % 

Opomba: Države so razvrščene po abecednem redu. 

Slika 6–1 prikazuje davčni primež za samsko osebo brez otrok pri različnih ravneh povprečne 
bruto plače leta 2014. 

 

Slika 6-1: Davčni primež (v %) samske osebe pri različnih ravneh povprečne plače 

6.5.2 Davčni primež družine z dvema otrokoma in enim zaposlenim pri različnih ravneh 

povprečne plače  

Primerjava davčnega primeža pri 67 %, 100 % in 167 % povprečne plače za družino z dvema 

otrokoma in enim zaposlenim pokaže nižji davčni primež kot za zaposleno samsko osebo brez 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Črna gora FBiH Hrvaška Makedonija Slovenija Srbija Povprečje

67 % povprečne plače 100 % povprečne plače 167 % povprečne plače



 

80 

 

otrok na račun olajšav za vzdrževane družinske člane. Podatki o davčnem primežu za družino 

z dvema otrokoma in enim zaposlenim so predstavljeni v preglednici 6–4. 

Najvišji davčni primež družine z dvema otrokoma in enim zaposlenim ima Črna gora pri vseh 

ravneh povprečne plače. Davčni primež se giblje med 43,0 % in 46,8 %. Najnižji davčni 

primež imata Slovenija, tj. 25,1 % in 24,1 % (pri 67 % in 100 % povprečne plače), in 

Makedonija, tj. 32,9 % pri 167 % povprečne plače. 

Povprečje davčnega primeža pri družini z dvema otrokoma in enim zaposlenim s 67 % 

povprečne plače je 32,5 %, pri 100 % povprečne plače je 34,3 %, pri 167 % povprečne plače 

pa je 39,7 %. Povprečje davčnega primeža pri vseh ravneh povprečne plače presegata Črna 

gora in FBiH. Povprečje davčnega primeža prav tako presega Makedonija (pri 100-odstotni 

povprečni plači), pri povprečni plači 167 % pa povprečje presegata še Hrvaška in Slovenija.  

Grafični prikaz gibanja davčnega primeža družine z enim zaposlenim in dvema otrokoma pri 

različnih ravneh povprečne plače prikazuje slika 6–2. 

Preglednica 6-4: Davčni primež za družino z dvema otrokoma in enim zaposlenim pri 

različnih ravneh povprečne plače 

Država 
Družina, 1 zaposlen s   

67 %, 2 otroka 

Družina, 1 zaposlen s 100 
%, 2 otroka 

Družina, 1 zaposlen s         

167 %, 2 otroka 

Črna gora 43,03 % 43,03 % 46,79 % 

FBiH 36,00 % 38,76 % 41,01 % 

Hrvaška 27,86 % 30,46 % 42,31 % 

Makedonija 30,79 % 37,00 % 32,89 % 

Slovenija 25,08 % 24,06 % 40,40 % 

Srbija 32,25 % 32,19 % 34,54 % 

Povprečje 32,50 % 34,25 % 39,66 % 

Opomba: Države so razvrščene po abecednem redu.  
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Slika 6-2: Prikaz davčnega primeža za družino z dvema otrokoma in enim zaposlenim 

pri različnih ravneh povprečne plače 

Izračun davčnega primeža za države nekdanje Jugoslavije pokaže, da je stopnja davčnega 

primeža za samsko osebo brez otrok s 67 % povprečne plače najvišja v FBiH, pri 100 % in 

167 % povprečne plače pa na Hrvaškem. Najvišjo stopnjo davčnega primeža za družino z 

dvema otrokoma in enim zaposlenim pri vseh ravneh povprečne plače beleži Črna gora.  

6.6 Primerjava davčnih primežev med državami nekdanje Jugoslavije in državami 

članicami OECD 

Z namenom primerjave sistemov obdavčitev plač držav nekdanje Jugoslavije z državami 

OECD smo uporabili višino letne povprečne bruto plače v posamezni državi v nacionalni 

valuti, ki smo jo pretvorili v skupno valuto USD z uporabo PKM. Primerjavo obdavčitve plač 

med državami članicami OECD in državami nekdanje Jugoslavije smo opravili le pri ravni 

dohodka 100 % povprečne plače, ker publikacija »Taxing wages 2013–2014« ne vključuje 

izračunov za družine s 67 % in 167 % povprečne plače, zato medsebojna primerjava z 

državami nekdanje Jugoslavije ni bila mogoča. 

Kaj po metodologiji OECD obsega izračun povprečne plače, smo opredelili v poglavju 6.1, je 

pa OECD v izračun povprečne plače vključil vse denarne prejemke, izplačane delavcem v 

sektorju dejavnosti od B do N. Razlika v izračunu povprečnih plač med državami OECD in 

državami nekdanje Jugoslavije je v tem, da so v analizi uporabljene povprečne plače za 
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države nekdanje Jugoslavije podane kot povprečne na letni ravni za celotno gospodarstvo 

posamezne države in ne le za dejavnost sektorja od B do N, kot to upošteva OECD. 

6.6.1 Primerjava višine davčnega primeža med državami OECD in državami nekdanje 
Jugoslavije 

Leta 2014 je bil davčni primež samske osebe (brez otrok) s 67 % povprečne plače med 

državami članicami OECD najvišji v Belgiji (50,0 %), sledita pa ji Madžarska (49,0 %) in 

Francija (45,6 %). Povprečje davčnega primeža znaša 32,1 %. Najnižji davčni primež pri tej 

ravni dohodka in tipu družine je bil zabeležen v Čilu (7,0 %). Povprečje davčnega primeža pri 

tej ravni dohodka presega 19 držav članic OECD. 

Belgija je država, ki izstopa med članicami OECD, saj je njen davčni primež najvišji pri vseh 

ravneh dohodka za samsko osebo brez otrok. Pri ravni dohodka 100 % povprečne plače ji 

sledita Nemčija (49,2 %) in Avstrija (49,2 %). Povprečni davčni primež pri 100-odstotni 

povprečni plači znaša 35,7 %, to povprečje pa presega 19 držav članic OECD. 

Pri ravni dohodka 167 % povprečne plače Belgiji sledita Francija (54,1 %) in Italija (53,3 %). 

Povprečje davčnega primeža pri tej ravni dohodka dosega 40,2 %, 19 držav članic OECD pa 

to povprečje presega. 

Belgija se glede višine davčnega primeža nahaja na samem vrhu, medtem ko država Čile 

postavlja spodnjo mejo davčnega primeža (med 7,0 % in 7,8 %) pri vseh ravneh dohodka za 

samsko osebo brez otok in med vsemi državami članicami OECD. 

Primerjava davčnega primeža med izbranimi državami nekdanje Jugoslavije in državami 

članicami OECD pokaže, da je davčni primež samske osebe (brez otrok) za izbrane države 

nekdanje Jugoslavije (z izjemo Srbije in Makedonije) nad povprečjem držav članic OECD. 

Povprečje davčnega primeža družin držav članic OECD pri enaki ravni povprečne plače 

presegajo vse izbrane države z izjemo Slovenije, kjer je davčni primež za 2,6 odstotnih točk 

nižji od povprečja. 

Povprečje davčnega primeža med državami nekdanje Jugoslavije je leta 2014 znašalo: 

- za samsko osebo s 67 % povprečne plače 36,5 %; 

- za samsko osebo s 100 % povprečne plače 40,5 %; 

- za samsko osebo s 167 % povprečne plače 42,6 %. 

 

V nadaljevanju preglednica 6–5 prikazuje davčni primež za samsko osebo brez otok pri 

različnih ravneh dohodka.  
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Preglednica 6-5: Davčni primež za samsko osebo brez otok pri različnih ravneh dohodka 

Tip družine Samska oseba brez otrok 

Država 67 % povprečne plače 100 % povprečne plače 167 % povprečne plače 

Avstralija 21,9 % 27,4 % 33,2 % 

Avstrija 44,6 % 49,2 % 51,9 % 

Belgija 50 % 55,7 % 60,8 % 

Češka 39,4 % 42,5 % 44,9 % 

Čile 7 % 7 % 7,8 % 

Črna gora* 37,7 % 43 % 46,8 % 

Danska 36,6 % 38,2 % 44,3 % 

Estonija 38,8 % 39,9 % 40,8 % 

FBiH* 41,3 % 42,3 % 43,1 % 

Finska 37,6 % 43,1 % 48,9 % 

Francija 45,6 % 48,9 % 54,1 % 

Grčija 37,1 % 41,6 % 49,3 % 

Hrvaška* 36,5 % 47,5 % 49,3 % 

Irska 21,5 % 27,1 % 38,9 % 

Islandija 29,8 % 34,1 % 38,6 % 

Italija 44,9 % 47,9 % 53,3 % 

Izrael  13,6 % 20,4 % 29,2 % 

Japonska 30,2 % 31,6 % 34,5 % 

Kanada 26,3 % 31 % 33,1 % 

Koreja 18,2 % 21,3 % 22,9 % 

Luksemburg 30,1 % 37,2 % 44,4 % 

Madžarska 49 % 49 % 49 % 

Makedonija* 30,8 % 31,9 % 32,9 % 

Mehika 13,9 % 19,2 % 22,2 % 

Nemčija 45,1 % 49,2 % 51,3 % 

Nizozemska 32,3 % 37 % 42 % 

Norveška 34,1 % 37,3 % 43 % 

Nova Zelandija 13,3 % 16,9 % 22,8 % 

Poljska 34,8 % 35,6 % 36,2 % 

Portugalska 35,2 %  41,4 % 47,7 % 

Slovaška 38,5 % 41,1 % 43,3 % 

Slovenija* 38,7 % 42,8 % 46,8 % 

   Nadaljevanje preglednice na naslednji strani 
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Nadaljevanje preglednice 

Tip družine Samska oseba brez otrok 

Država 67 % povprečne plače 100 % povprečne plače 167 % povprečne plače 

Srbija* 33,8 % 35,5 % 36,8 % 

Španija 37,2 % 40,7 % 44,3 % 

Švedska 40,9 % 43 % 50,8 % 

Švica 19,4 % 22,1 % 26,7 %  

Turčija 35,4 % 37,6 % 41 % 

ZDA 29,3 % 31,4 % 36,3 % 

Združeno kraljestvo 26,8 % 31,4 % 37,6 % 

Povprečje OECD  32,1 % 35,7 % 40,2 % 

Povprečje YU * 36,5 % 40,5 % 42,6 % 

Opombe: 

*Lastni izračuni.  
Države so razvrščene po abecednem redu. 

Vir: OECD 2015, 110. 

Najvišji davčni primež (preglednica 6–6) družine z enim zaposlenim in dvema otrokoma pri 

100 % povprečne plače so zabeležili v Grčiji (44,5 %), sledi pa ji Francija s 44,1 %. Najnižji 

davčni primež je bil na Novi Zelandiji (2,4 %). Povprečje davčnega primeža družine z enim 

zaposlenim in dvema otrokoma s 100 % povprečne plače je bil za 9 odstotnih točk nižji kot 

pri samski osebi brez otok pri isti ravni dohodka. Povprečje je tako preseglo 19 držav članic 

OECD. Vpliv na višino davčnega primeža pri družinah imajo poleg socialnih transferjev, kot 

je otroški dodatek, še davčne olajšave za vzdrževane družinske člane. Vse omenjeno 

pripomore k znižanju davčnega primeža v primerjavi z višino davčnega primeža samske 

osebe, ki do teh »dodatkov« ni upravičena. 

Povprečje davčnega primeža med državami nekdanje Jugoslavije je leta 2014 znašalo: 

- za družino z enim zaposlenim in dvema otrokoma pri 67 % povprečne plače 32,5 %; 

- za družino z enim zaposlenim in dvema otrokoma pri 100 % povprečne plače 34,3 %; 

- za družino z enim zaposlenim in dvema otrokoma pri 167 % povprečne plače 39,7 %. 

V nadaljevanju preglednica 6–6 prikazuje davčni primež družine z enim zaposlenim in dvema 

otrokoma na ravni povprečnega dohodka. 
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Preglednica 6-6: Davčni primež družine z enim zaposlenim in dvema otrokoma na ravni 

povprečnega dohodka 

Tip družine Družina z 1 zaposlenim in 2 otrokoma 

Država 100 % povprečne plače 

Grčija 44,5 % 

Črna gora* 43,0 %  

Francija 41,1 % 

Belgija 40,7 % 

FBiH* 38,8 % 

Avstrija 38,6 % 

Italija 38,5 % 

Finska 38,0 % 

Švedska 37,9 % 

Makedonija* 37,0 % 

Turčija 36,2 % 

Španija 34,8 % 

Madžarska 34,2 % 

Nemčija 33,6 % 

Estonija 32,4 % 

Srbija* 32,2 % 

Norveška 31,2 % 

Nizozemska 31,0 % 

Hrvaška* 30,5 % 

Portugalska 30,2 % 

Poljska 29,9 % 

Slovaška 27,6 % 

Danska 27,5 % 

Združeno kraljestvo 26,8 % 

Češka 26,1 % 

Japonska 26,0 % 

Slovenija* 24,1 % 

Islandija 21,3 % 

ZDA 20,4 % 

Mehika 19,2 % 

Koreja 18,9 % 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani 
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Nadaljevanje preglednice 

Tip družine Družina z 1 zaposlenim in 2 otrokoma 

Država 100 % povprečne plače 

Kanada 18,6 % 

Izrael  17,0 % 

Avstralija 16,9 % 

Luksemburg 14,6 % 

Švica 9,7 % 

Irska 8,4 % 

Čile 7,0 % 

Nova Zelandija 2,4 % 

Povprečje OECD  26,7 % 

Povprečje YU  34,3 % 

Opombe:  

*Lastni izračuni.  
Države so razvrščene po padajoči vrednosti davčnega primeža. 

Viri: OECD 2015, 110. 

V nadaljevanju empirične raziskave nas je dodatno zanimalo tudi ali je davčni primež v 

državah nekdanje Jugoslavije večji od davčnega primeža v državah članicah OECD pri vseh 

obravnavanih ravneh dohodka in tipih družin, zato smo le to preverili s pomočjo 

neparametričnega Mann-Whitneyjev U-testa. Mann-Whitneyjev U-test smo uporabili zaradi 

ugotavljanja razlik med dvema neodvisnima vzorcema, tj. države članice OECD in države 

nekdanje Jugoslavije. Pri tem smo statistično značilne razlike med skupinama držav (države 

nekdanje Jugoslavije in države članice OECD) ugotavljali pri stopnji značilnosti 5 %.  

Iz preglednice 6–7 kjer so prikazani statistični podatki rangov je razvidno, da je povprečni 

rang pri vseh tipih družin in ravni dohodka v drugi skupini, tj. države nekdanje Jugoslavije, 

višji ali enak kot v drugi skupini, tj. države članice OECD. 
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Preglednica 6-7: Povprečje rangov 

 
Skupina Št. 

Povprečje 

rangov 

Vsota 

rangov 

Samska oseba s 67 % 

povprečne plače 

Države OECD 31 18,39 570,00 

Države nekdanje Jugoslavije 6 22,17 133,00 

Skupaj 37   

Samska oseba s 100 % 

povprečne plače 

Države OECD 31 18,26 566,00 

Države nekdanje Jugoslavije 6 22,83 137,00 

Skupaj 37   

Samska oseba s 167 % 

povprečne plače 

Države OECD 31 18,87 585,00 

Države nekdanje Jugoslavije 6 19,67 118,00 

Skupaj 37   

Družina 1 zaposlen, 2 otroka, 

100 % povprečne plače 

Države OECD 31 17,84 553,00 

Države nekdanje Jugoslavije 6 25,00 150,00 

Skupaj 37   

Preglednica 6-8: Mann-Whitneyjev U-test 

 

Samska oseba s 

67 % povprečne 

plače 

Samska oseba        

s 100 % 

povprečne plače 

Samska oseba         

s 167 %       

povprečne 

plače 

Družina 1 

zaposlen, 2 

otroka, 100 % 

povprečne 

plače 

Mann-Whitneyjev U-

test 
74,000 70,00 89,00 57,00 

Wilcoxon W 570,000 566,00 585,00 553,00 

Z –0,783 –0,95 –0,17 –1,48 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,434 0,343 0,869 0,138 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 
0,456

b
 0,363

b
 0,888

b
 0,147

b
 

Opomba: Odvisna spremenljivka: skupina. 

Kot pokažejo rezultati Mann-Whitneyjev U-testa, prikazani v preglednici 6–8, ni razvidnih 

statističnih razlik pri obravnavanih ravneh dohodka in tipih družin med državami nekdanje 

Jugoslavije in državami članicami OECD. Tako na podlagi pridobljenih rezultatov ne moremo 

zaključiti, da imajo države nekdanje Jugoslavije v povprečju višji davčni primež kot države 

članice OECD. Pridobljeni rezultati namreč pokažejo, da je pri:  

- samski osebi brez otrok s 67 % povprečne plače: U(N1 = 31, N2 = 6) = 74; Z = –0,783; 

p = 0,434 > 0,05; 
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- samski osebi brez otrok s 100 % povprečne plače: U(N1 = 31, N2 = 6) = 70; Z = –0,948; 

p = 0,343 > 0,05; 

- samski osebi brez otrok s 167 % povprečne plače: U(N1 = 31, N2 = 6) = 89; Z = –0,165; 

p = 0,869 > 0,05; 

- družini z enim zaposlenim in dvema otrokoma s 100 % povprečne plače: U(N1 = 31, 

N2 = 6) = 57; Z = –1,483; p = 0,138 > 0,05. 

6.6.2 Primerljivost držav po strukturi davčnega primeža 

V nadaljevanju smo pogledali strukturo davčnega primeža za samsko osebo brez otrok s 

povprečno plačo. Zaradi primerljivosti držav po strukturi davčnega primeža je bila 

uporabljena skupna valuta dolar (USD) z upoštevanjem PKM (OECD 2015, 19). Kot smo 

prikazali v preglednici priloge 14, znaša povprečna davčna obremenitev med državami 

članicami OECD 35,7 %, med državami nekdanje Jugoslavije pa 40,5 %.  

Med vsemi primerjanimi državami (za samsko osebo brez otrok s povprečno plačo) je delež 

stroškov dela z naslova prispevkov za socialno varnost delojemalcev najvišji v FBiH 

(28,1 %), najnižji pa v Avstraliji in Novi Zelandiji, saj ga le-ti ne plačujejo. Delodajalci v 

Franciji plačajo od celotnih stroškov dela z naslova socialnih prispevkov 27,7 %, kar je med 

vsemi izbranimi državami najvišji delež. Delodajalci pa ne plačujejo prispevkov za socialno 

varnost na Danskem, Novi Zelandiji, v Makedoniji in Čilu. Na Danskem (35,6 %), v Belgiji 

(28,3 %), na Islandiji (28,1 %) in v Avstraliji (23,4 %) predstavlja največji del stroškov dela 

dohodnina. Prispevki za socialno varnost zaposlenih predstavljajo največji del stroškov dela v 

Nemčiji (20,4 %), na Madžarskem (20,4 %) in v Avstriji (18,1 %). Prispevki za socialno 

varnost delodajalcev predstavljajo največji del stroškov dela v Franciji (27,7 %), Estoniji 

(25,4 %) in Republiki Češki (25,4 %). 

V nadaljevanju slika 6–3 prikazuje za samsko osebo brez otok na ravni povprečnega dohodka 

še grafični prikaz davka od dohodka vključno s prispevki za socialno varnost delojemalca in 

delodajalca kot delež dela. 
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Slika 6-3: Prikaz davka od dohodka vključno s prispevki za socialno varnost 

delojemalca in delodajalca 

Opomba:
*
Lastni izračuni. 

Vir: OECD 2015, 19. 
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6.6.3 Primerjava plač in stroškov dela med državami OECD in državami nekdanje 
Jugoslavije 

V nadaljevanju sta prikazana povprečna bruto plača pred obdavčitvijo in neto razpoložljiv 

dohodek po obdavčitvi glede na raven dohodka za različne tipe družin v USD ob upoštevanju 

PKM. Povprečje bruto plače med državami članicami OECD se za posameznike brez otrok 

giblje med 27.540 in 68.643 USD (odvisno od ravni dohodka), za družino z enim zaposlenim 

in dvema otrokoma s 100 % povprečne plače pa znaša povprečje 41.301 USD. Med izbranimi 

državami nekdanje Jugoslavije se povprečje bruto plače za posameznike giblje med 15.360 in 

38.284 USD, za družino z enim zaposlenim in dvema otrokoma s 100 % povprečne plače pa 

znaša 22.925 USD. Ugotavljamo, da je povprečje bruto plače med državami članicami OECD 

precej višje od povprečja držav nekdanje Jugoslavije. 

V nadaljevanju preglednica 6-9 prikazuje letni bruto in neto prihodek glede na višino 

povprečne plače in tip družine. 

Preglednica 6-9: Letni bruto in neto prihodek glede na višino povprečne plače in tip 

družine (v USD s PKM) 

 

Samski s 67 % bruto 

plače 

Samski s 100 % 

bruto plače 

Samski s 167 % 

bruto plače 

Družina, 1 zaposlen s 
100 % povprečna 

plača, 2 otroka 

Bruto 

plača  
Neto 

plača  
Bruto 

plača  
Neto 

plača  
Bruto 

plača  
Neto 

plača  
Bruto 

plača  
Neto 

plača  

Avstralija 35 624 29 284 53 170 40 732 88 793 62 650 53 170 46 482 

Avstrija 33 750 24 065 50 373 32 944 84 123 51 148 50 373 39 834 

Belgija 37 001 23 720 55 225 31 846 92 225 46 883 55 225 42 562 

Češka 15 449 12 480 23 058 17 723 38 508 28 367 23 058 22 620 

Čile 12 777 11 883 19 071 17 736 31 848 29 347 19 071 17 736 

Črna gora* 14 753 10 203 22 020 15 229 36 773 23 756 22 020 15 229 

Danska 34 948 22 212 52 161 32 303 87 110 49 092 52 161 37 964 

Estonija 15 100 12 348 22 537 18 106 37 637 29 796 22 537 20 255 

FBiH* 14 874 9 751 22 200 14 300 37 074 23 537 22 200 15 175 

Finska 30 931 23 556 46 165 32 012 77 096 47 922 46 165 34 844 

Francija 29 571 21 676 44 136 31 470 73 707 48 465 44 136 36 293 

Grčija 21 753 17 633 32 467 24 381 54 221 35 533 38 961 27 770 

Hrvaška* 17 529 13 048 26 163 16 103 43 693 25 990 26 163 21 342 

Irska 28 112 24 244 41 958 33 371 70 069 46 865 41 958 41 856 

Islandija 33 501 25 555 50 001 35 760 83 501 55 733 50 001 42 825 

Italija 27 085 20 618 40 426 27 648 67 511 41 190 40 426 32 566 

Izrael  22 019 19 813 32 865 27 442 54 884 40 934 32 865 28 288 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani 
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Nadaljevanje preglednice 

 

Samski s 67 % 

bruto plače 

Samski s 100 % 

bruto plače 

Samski s 167 % 

bruto plače 

Družina, 1 zaposlen s 
100 % povprečna 

plača, 2 otroka 

Bruto 

plača 

Neto 

plača 

Bruto 

plača 

Neto 

plača 

Bruto 

plača 

Neto 

plača 

Bruto 

plača 

Neto 

plača 

Japonska 31 412 25 066 46 884 36 691 78 296 58 314 46 884 39 685 

Kanada 26 423 21 740 39 438 30 261 65 861 48 045 39 438 35 712 

Koreja 31 265 27 956 46 664 40 421 77 928 65 311 46 664 41 679 

Luksemburg 40 306 31 516 60 158 42 178 100 463 62 512 60 158 57 380 

Madžarska 15 499 10 152 23 133 15 152 38 633 25 304 23 133 19 451 

Makedonija* 12 873 8 910 19 214 13 076 32 087 21 533 19 214 12 105 

Mehika 8 290 8 051 12 373 11 131 20 663 17 630 12 373 11 131 

Nemčija 38 611 25 263 57 628 34 841 96 238 54 062 57 628 45 485 

Nizozemska 39 718 29 642 59 280 40 678 98 998 60 083 59 280 44 468 

Norveška 39 768 29 698 59 355 42 243 99 124 64 275 59 355 45 476 

Nova Zelandija 24 942 21 597 37 226 30 806 62 168 47 828 37 226 35 830 

Poljska 15 680 11 938 23 403 17 602 39 084 29 100 23 403 19 138 

Portugalska 19 969 16 074 29 805 21 681 49 774 32 335 29 805 25 881 

Slovaška  13 775 11 099 20 559 15 858 34 334 25 521 20 559 19 438 

Slovenija* 20 643 14 686 30 810 20 478 51 453 31 800 30 810 27 163 

Srbija* 11 485 2 520 17 142 4 099 28 627 7 304 17 142 3 437 

Španija 26 149 21 309 39 029 30 061 65 179 46 449 39 029 33 014 

Švedska 31 074 24 297 46 379 35 071 77 453 50 245 46 379 38 140 

Švica 44 559 38 133 66 506 54 944 111 065 86 312 66 506 63 721 

Turčija 16 116 12 120 24 054 17 458 40 171 27 507 24 054 17 867 

ZDA 33 550 26 257 50 075 37 637 83 625 58 002 50 075 43 648 

Združeno kraljestvo 34 080 27 392 50 865 38 806 84 944 59 462 50 865 41 340 

Povprečje OECD 27 540 21 466 41 104 30 212 68 643 46 431 41 301 34 860 

Povprečje YU 15 360 9 853 22 925 13 881 38 284 22 320 22 925 15 742 

Opombe:  

Podatki OECD, ki ne vključujejo podatkov za Slovenijo in države nekdanje Jugoslavije.  

Države so razvrščene po abecednem redu. 
 *Lastni izračuni. 

Vir: OECD 2015. 

V nadaljevanju so prikazani podatki o strošku dela in neto razpoložljivem dohodku po 

različnih ravneh plače in tipu družine. Izračun je narejen v enotni valuti USD z upoštevanjem 

PKM. Najvišji neto razpoložljiv dohodek tako samske osebe kot tudi družine z enim 

zaposlenim in dvema otrokoma imajo v Švici. Samska oseba brez otrok v Švici po obdavčitvi 
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tako prejme kar 54.944 USD, družina z enim zaposlenim in dvema otrokoma pa 63.721 USD. 

Najnižji neto dohodek za samsko osebo brez otok je enak neto dohodku družine z enim 

zaposlenim in dvema otrokoma. Le-ta znaša 11.131 USD, prejmejo pa ga delojemalci, 

zaposleni v Mehiki. Povprečje neto dohodka v državah nekdanje Jugoslavije za samsko osebo 

brez otrok s 100 % povprečne plače znaša 13.881 USD in je za kar 54,1 % nižje od povprečja 

držav članic OECD. Povprečje neto dohodka družine z enim zaposlenim in dvema otrokoma 

pri isti ravni dohodka znaša 15.742 USD in je za 54,8 % nižje od povprečja držav članic 

OECD. 

Skupni strošek dela za samsko osebo brez otrok s povprečno plačo se med državami 

članicami OECD zelo razlikuje, in sicer znaša med 13.821 in 71.686 USD. Skupni strošek 

dela med državami nekdanje Jugoslavije je med 19.214 in 35.770 USD. Slovenija se s 

skupnim stroškom dela v višini 35.770 USD uvršča na 25. mesto med vsemi državami.  

V nadaljevanju preglednica 6–10 prikazuje letne stroške dela in neto dohodek po različnih 

ravneh plače ter tipu družine.  

Preglednica 6-10: Letni stroški dela in neto dohodek po različnih ravneh plače in tipu 

družine v USD s PKM 

Tip družine Samska oseba brez otrok 

Družina z 1 
zaposlenim in 2 

otrokoma 

 

Strošek 
dela 

Neto plača 
Strošek 

dela 

Neto 

plača 

Strošek 
dela 

Neto 

plača 

Strošek 
dela 

Neto 

plača 

Država 67 % 100 % 167 % 100 % 

Avstralija 37 745 29 284 56 335 40 732 94 080 62 650 56 335 46 482 

Avstrija 43 581 24 065 65 046 32 944 106 662 51 148 65 046 39 834 

Belgija 47 304 23 720 71 686 31 846 119 478 46 883 71 686 42 562 

Češka 20 702 12 480 30 898 17 723 51 600 28 367 30 898 22 620 

Čile 12 777 11 883 19 071 17 736 31 848 29 347 19 071 17 736 

Črna gora* 16 380 10 203 26 732 15 229 44 643 23 756 26 732 15 229 

Danska 34 948 22 212 52 161 32 303 87 110 49 092 52 161 37 964 

Estonija 20 234 12 348 30 199 18 106 50 433 29 796 30 199 20 255 

FBiH* 16 436 9 751 24 531 14 300 40 967 23 537 24 531 15 175 

Finska 38 231 23 556 57 061 32 012 95 291 47 922 57 061 34 844 

Francija 39 530 21 676 61 040 31 470 106 109 48 465 61 040 36 293 

Grčija 27 411 17 633 40 912 24 381 68 323 35 533 49 095 27 770 

Hrvaška* 20 562 13 048 30 689 16 103 51 251 25 990 30 689 21 342 

Irska 31 134 24 244 46 468 33 371 77 602 46 865 46 468 41 856 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani 
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 Nadaljevanje preglednice 

Tip družine Samska oseba brez otrok 

Družina z 1 
zaposlenim in 2 

otrokoma 

 
Strošek 

dela 

Neto 

plača 

Strošek 
dela 

Neto 

plača 

Strošek 
dela 

Neto 

plača 

Strošek 
dela 

Neto 

plača 

Država 67 % 100 % 167 % 100 % Država 67 % 100 % 167 % 

Islandija 36 043 25 555 53 796 35 760 89 839 55 733 53 796 42 825 

Italija 35 774 20 618 53 395 27 648 89 169 41 190 53 395 32 566 

Izrael 22 962 19 813 34 540 27 442 58 045 40 934 34 540 28 288 

Japonska 36 083 25 066 53 855 36 691 89 347 58 314 53 855 39 685 

Kanada 29 573 21 740 44 188 30 261 72 015 48 045 44 188 35 712 

Koreja 34 482 27 956 51 466 40 421 85 026 65 311 51 466 41 679 

Luksemburg 45 263 31 516 67 557 42 178 112 820 62 512 67 557 57 380 

Madžarska 19 917 10 152 29 726 15 152 49 643 25 304 29 726 19 451 

Makedonija* 12 873 8 910 19 214 13 076 32 087 21 533 19 214 12 105 

Mehika 9 436 8 051 13 821 11 131 22 739 17 630 13 821 11 131 

Nemčija 46 053 25 263 68 735 34 841 111 117 54 062 68 735 45 485 

Nizozemska 43 631 29 642 65 303 40 678 105 592 60 083 65 303 44 468 

Norveška 44 938 29 698 67 072 42 243 112 010 64 275 67 072 45 476 

Nova Zelandija 24 942 21 597 37 226 30 806 62 168 47 828 37 226 35 830 

Poljska 18 311 11 938 27 331 17 602 45 642 29 100 27 331 19 138 

Portugalska 24 712 16 074 36 884 21 681 61 596 32 335 36 884 25 881 

Slovaška  18 073 11 099 26 974 15 858 45 047 25 521 26 974 19 438 

Slovenija* 23 966 14 686 35 770 20 478 59 737 31 800 35 770 27 163 

Srbija* 13 541 2 520 20 211 4 099 33 752 7 304 20 211 3 437 

Španija 33 968 21 309 50 699 30 061 84 432 46 449 50 699 33 014 

Švedska 40 837 24 297 60 951 35 071 101 789 50 245 60 951 38 140 

Švica 47 344 38 133 70 663 54 944 117 896 86 312 70 663 63 721 

Turčija 18 937 12 120 28 264 17 458 47 201 27 507 28 264 17 867 

ZDA 37 188 26 257 54 977 37 637 91 094 58 002 54 977 43 648 

Združeno 
kraljestvo 

37 215 27 392 56 317 38 806 95 099 59 462 56 317 41 340 

Povprečje 
OECD 

32 099 21 466 48 019 30 212 79 935 46 431 48 267 34 860 

Povprečje YU 17 293 9 853 26 191 13 881 43 739 22 320 26 191 15 742 

Opombe:  
*Lastni izračuni. 
Države so razvrščene po abecednem redu. 

Vir: OECD 2015 
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7 SKLEP IN UGOTOVITVE 

Namen magistrske naloge je bil proučiti in prikazati značilnosti sistemov obdavčitve plač v 

Sloveniji in državah nekdanje Jugoslavije, prikazati in oceniti, kako visoka je obdavčitev pri 

različnih ravneh dohodka in tipih družin, ter hkrati primerjati davčni primež v državah 

nekdanje Jugoslavije z državami članicami OECD. 

Na višino obdavčitve plač vplivajo prispevki za socialno varnost, davek od dohodka, posebni 

davki, v nekaterih državah (predvsem je to praksa v državah članicah OECD) pa tudi davek 

na izplačane plače (davka na izplačane plače v državah nekdanje Jugoslavije nismo zasledili). 

Če primerjamo strukturo obdavčitve plač v državah nekdanje Jugoslavije vključno s 

Slovenijo, ugotovimo, da imajo države precej visok delež prispevkov za socialno varnost 

delojemalcev na eni strani, na drugi strani pa, z izjemo Slovenije in Hrvaške, nizek davek od 

dohodkov. Le ta se giblje v višini 10 % v Srbiji, FBiH in Makedoniji ter 9 % oz. 15 % v Črni 

gori. V Sloveniji, na Hrvaškem in v Črni gori je uzakonjena progresivna obdavčitev, kar 

pomeni, da davčna stopnja narašča s povečanjem davčne osnove. Za preostale države 

nekdanje Jugoslavije velja enotna davčna stopnja. Primerjava pokaže, da so v nekaterih 

državah (Hrvaški, FBiH in Črni gori) predpisani tudi dodatni davki v obliki lokalnega davka 

na Hrvaškem, davka oz. prispevka za vodo in davka, namenjenega odškodninam za nesreče, v 

FBiH, ter dodatnega davka in davka za sklad dela v Črni gori. 

Pomemben kazalnik obdavčitve plač je davčni primež, ki ga po metodologiji OECD 

opredelimo kot davke in prispevke za socialno varnost delojemalcev in delodajalcev ob 

upoštevanju družinskih prejemkov kot deleža celotnih stroškov dela. Primerjava davčnega 

primeža med državami nekdanje Jugoslavije pokaže, da je davčni primež za samsko osebo 

brez otrok s 67 % povprečne plače najvišji v FBiH (41,3 %), najnižji pa v Makedoniji 

(30,8 %). Pri samski osebi brez otrok s 100 % in 167 % povprečne plače najvišji davčni 

primež zabeležimo na Hrvaškem. Ta se giblje med 47,5 % in 49,3 %. Pri enaki ravni dohodka 

je bil davčni primež najnižji v Makedoniji. Za družino z enim zaposlenim, ki prejema 100 % 

povprečne plače, in dvema otrokoma je bil davčni primež najvišji v Črni gori (43 %), najnižji 

pa v Sloveniji (24,1 %).  

Analiza obremenitve dela z davki in prispevki v državah nekdanje Jugoslavije pokaže, da so 

plače precej obremenjene. Povprečni davčni primež samske osebe s povprečno plačo znaša 

med državami nekdanje Jugoslavije 40,5 %, kar pomeni, da davčni primež držav nekdanje 

Jugoslavije presega povprečje držav članic OECD za 4,8 odstotne točke. Občutno nižjo 

stopnjo davčnega primeža je zaznati pri družinah, saj so družine upravičene do olajšav za 

družinske člane, ki imajo vpliv na znižanje davčnega primeža. Tako je v državah nekdanje 

Jugoslavije davčni primež družine z enim zaposlenim in dvema otrokoma leta 2014 znašal 

34,3 %, v državah članicah OECD pa 26,7 %. V primerjavi z državami članicami OECD 

davčni primež držav nekdanje Jugoslavije presega povprečje držav članic OECD za 7,6 

odstotnih točk. V analizi smo dodatno s pomočjo metode Mann-Whitneyjev U-testa pokazali, 
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da davčni primež v državah nekdanje Jugoslavije ni v povprečju višji od davčnega primeža v 

državah OECD. 

Če primerjamo države nekdanje Jugoslavije z državami članicami OECD, se hitro pokaže, da 

delojemalci držav članic OECD v povprečju plačujejo nižje prispevne stopnje (7,9 %) kot 

delojemalci držav nekdanje Jugoslavije (21,3 %). Povprečje prispevkov za socialno varnost 

delodajalcev znaša v državah nekdanje Jugoslavije 10,2 %, v državah članicah OECD pa 

14,3 %. Med obravnavanimi državami prispevkov za socialno varnost v celoti, tako 

delojemalca kot delodajalca, ne odmerjajo na Novi Zelandiji. Prispevkov za socialno varnost 

pa prav tako ne plačujejo zaposleni Avstralci in zaposleni na Novi Zelandiji. Na Danskem, v 

Makedoniji in Čilu so plačila prispevkov oproščeni delodajalci. Z davčnega vidika obdavčitve 

plač velja za države članice OECD progresivna davčna obremenitev dohodka. Leta 2014 so 

tako najvišjo dohodnino plačali Danci v primerjavi z zaposlenimi v Čilu, ki niso zavezani k 

plačilu davka od dohodka.  

Kot smo pojasnili v uvodu, po našem vedenju še ni bilo opravljene raziskave, ki bi na enem 

mestu obravnavala in primerjala pravne podlage obdavčitve plač ter primerjalno ocenila 

obdavčitev plač po enotni metodologiji v vseh državah nekdanje Jugoslavije. Po naši 

opravljeni raziskavi podajamo priporočilo državam nekdanje Jugoslavije, da se morajo bolj 

zavzemati za ukrepe v smeri znižanja stroškov dela. Države nekdanje Jugoslavije bi morale 

bistveno znižati prispevne stopnje prispevkov za socialno varnost, prav tako pa bi morale 

prispevne stopnje bolj enakomerno porazdeliti med delodajalce in delavce. K nižjemu 

davčnemu primežu bi vsekakor prispevala tudi enotna davčna stopnja obdavčitve dohodkov, 

vendar se tu pojavi vprašanje pravičnosti glede na višino zasluženega dohodka. Več lahko 

storijo države, ki uveljavljajo dodatne davke (lokalni davek, davek za vodo, dodatni davek 

ipd.), s tem, da zmanjšajo delež le-tega ali ga morda celo ukinejo v primerih, ko je le-ta 

namenjen za financiranje lokalnih oblasti in ne neposredno zaposlenih. Znižanje stroškov dela 

je dolgotrajen proces s številnimi reformami, vendar na dolgi rok s pozitivnim učinkom, ki 

lahko prinese večjo zaposlenost ali morda višje plače. 
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Priloga 1 

 

Obračun plače v Sloveniji 
Zap. 

št. 
Element 

obračuna 

Postopek 

obračuna 
Obračun plače 

1. Bruto plača   
789,15 

EUR 

1.000,00 

EUR 

1.564,14 

EUR 

2.500,00 

EUR 

3.500,00 

EUR 

2. 
PSV 

delojemalca 
 1*22,10 % 

174,40 

EUR 

221,00 

EUR 

345,67 

EUR 

552,50 

EUR 

773,50 

EUR 

3. 

Spl. 

dohodninska 

olajšava1
 

275,23 EUR 
275,23 

EUR 

275,23 

EUR 

275,23 

EUR 

275,23 

EUR 

275,23 

EUR 

4. Davčna osnova     1-2-3 
339,52 

EUR 

503,77 

EUR 

943,24 

EUR 

1.672,27 

EUR 

2.451,27 

EUR 

5. 

Dohodnina -           

po lestvici 

DURS 

5.1.+5.2.+5.3.+5.

4. 

54,32 

EUR 

80,60 

EUR 

181,14 

EUR 

390,90 

EUR 

710,29 

EUR 

5.1. 1. razred: 16 %   
54,32 

EUR 

80,60 

EUR 
- - - 

5.2. 2. razred: 27 %   - -  
181,14 

EUR 
- - 

5.3. 3. razred: 41 %   - - - 
390,90 

EUR 

710,29 

EUR 

5.4. 4. razred: 50 %   - - - - - 

6. Neto plača       1-2-5 
560,42 

EUR 

698,40 

EUR 

1.037,32 

EUR 

1.556,60 

EUR 

2.016,21 

EUR 

7. 
PSV 

delodajalca 
 1*16,10 % 

127,05 

EUR 

161,00 

EUR 

251,83 

EUR 

402,50 

EUR 

563,50 

EUR 

8. 

Dohodnina in                 

PSV 

delojemalca 

skupaj 

5+2 
228,73 

EUR 

301,60 

EUR 

526,82 

EUR 

943,40 

EUR 

1.483,79 

EUR 

9. 
EDS 

delojemalca 
 (8/1)*100 28,98 % 30,16 % 33,68 % 37,74 % 42,39 % 

10. 
EDS 

delodajalca 
16,10% 16,10 % 16,10 % 16,10 % 16,10 % 16,10 % 

11. Stroški dela 1+7 
916,20 

EUR 

1.161,00 

EUR 

1.815,97 

EUR 

2.902,50 

EUR 

4.063,50 

EUR 

12. 
Vsi davki in 

PSV skupaj 
2+5+7 

355,78 

EUR 

462,60 

EUR 

778,65 

EUR 

1.345,90 

EUR 

2.047,29 

EUR 

13. Skupna EDS  (12/1)*100 45,08 % 46,26 % 49,78 % 53,84 % 58,49 % 

14. Davčni primež     (12/11)*100 38,83% 39,85 % 42,88 % 46,37 % 50,38 % 

15. 

Delež neto 
plače v bruto 
plači 

   (6/1)*100 71,02 % 69,84 % 66,32 % 62,26 % 57,61 % 

16. 

Delež neto 
plače v stroških 
dela 

 (6/11)*100 61,17 % 60,15 % 57,12% 53,63 % 49,62 % 

Legenda:  

EDS: dohodnina in prispevki. 

PSV: prispevki za socialno varnost. 

Opomba: 
1Upoštevana davčna olajšava v višini 275,22 EUR. 

 



 

 



Priloga 2 

 

Obračun plače na Hrvaškem 

Zap. 

št. 
Element obračuna 

Postopek 

obračuna 
Obračun plače 

1. Bruto plača   
398,34 

EUR 

1.000,00 

EUR 

1.064,88 

EUR 

2.500,00 

EUR 

3.500,00 

EUR 

2. PSV delojemalca   1*20,0% 
79,67 

EUR 

200,00 

EUR 

212,98 

EUR 

500,00 

EUR 

700,00 

EUR 

3. 
Spl. dohodninska 

olajšava 
290,41 EUR 

290,41 

EUR 

290,41 

EUR 

290,41 

EUR 

290,41 

EUR 

290,41 

EUR 

4. Davčna osnova       1-2-3 
28,26 

EUR 

509,59 

EUR 

561,49 

EUR 

1.709,59 

EUR 

2.509,59 

EUR 

5. Dohodnina - po lestvici  5.1.+5.2.+5.3. 
34,85 

EUR 

153,53 

EUR 

166,51 

EUR 

453,53 

EUR 

704,71 

EUR 

5.1. 1. razred: 12 %   
34,85 

EUR 

34,85 

EUR 

34,85 

EUR 

34,85 

EUR 

34,85 

EUR 

5.2. 2. razred: 25 %   - 
118,69 

EUR 

131,66 

EUR 

418,69 

EUR 

363,01 

EUR 

5.3. 3. razred: 40 %   - - - - 
306,85 

EUR 

6. Lokalni davek      5*18 % 
6,27 

EUR 

27,64 

EUR 

29,97 

EUR 

81,64 

EUR 

126,85 

EUR 

7. Neto plača      1-2-5-6 
277,55 

EUR 

618,83 

EUR 

655,42 

EUR 

1.464,83 

EUR 

1.968,44 

EUR 

8. PSV delodajalca   1*17,20 % 
68,51 

EUR 

172,00 

EUR 

183,16 

EUR 

430,00 

EUR 

602,00 

EUR 

9. 
Dohodnina in                 

PSV delojemalca skupaj 
2+5+6 

120,79 

EUR 

381,17 

EUR 

409,46 

EUR 

1.035,17 

EUR 

1.531,56 

EUR 

10. EDS delojemalca  (9/1)*100 30,32 % 38,12 % 38,45 % 41,41 % 43,76 % 

11. EDS delodajalca 17,20% 17,20 % 17,20 % 17,20 % 17,20 % 17,20 % 

12. Stroški dela 1+8 
466,85 

EUR 

1.172,00 

EUR 

1.248,04 

EUR 

2.930,00 

EUR 

4.102,00 

EUR 

13. Vsi davki in PSV skupaj 2+5+6+8 
189,30 

EUR 

553,17 

EUR 

592,62 

EUR 

1.465,17 

EUR 

2.133,56 

EUR 

14. Skupna EDS  (13/1)*100 47,52 % 55,32 % 55,65 % 58,61 % 60,96 % 

15. Davčni primež    (13/12)*100 40,55 % 47,20 % 47,48 % 50,01 % 52,01 % 

16. 
Delež neto plače v bruto 
plači 

 (7/1)*100 69,68 % 61,88 % 61,55 % 58,59 % 56,24 % 

17. 
Delež neto plače v 
stroških dela 

(7/12)*100 59,45 % 52,80 % 52,52 % 49,99 % 47,99 % 

Legenda: 

EDS: dohodnina in prispevki. 

PSV: prispevki za socialno varnost. 



 

 



Priloga 3 

 

Obračun plače v Srbiji 

Zap. 

št. 
Element obračuna Postopek obračuna Obračun plače 

1. Bruto plača 
  

236,98 

EUR 

569,93 

EUR 

1.000,00 

EUR 

2.500,00 

EUR 

3.500,00 

EUR 

2. PSV delojemalca   1*19,90 % 
47,16 

EUR 

113,42 

EUR 

199,00 

EUR 

497,50 

EUR 

511,18 

EUR 

3. 
Spl. dohodninska 

olajšava 
203,72 EUR 

203,72 

EUR 

203,72 

EUR 

203,72 

EUR 

203,72 

EUR 

203,72 

EUR 

4. 
Neobdavčen 
dohodek 

7,77 EUR 7,77 EUR 7,77 EUR 7,77 EUR 7,77 EUR 7,77 EUR 

5. Davčna osnova      1-2-3-4 
-21,67 

EUR 

245,02 

EUR 

589,51 

EUR 

1.791,01 

EUR 

2.777,33 

EUR 

6. Dohodnina  4*10 % 
-2,17 

EUR 

24,50 

EUR 

58,95 

EUR 

179,10 

EUR 

277,73 

EUR 

7. Neto plača           1-2-6 
191,99 

EUR 

432,01 

EUR 

742,05 

EUR 

1.823,40 

EUR 

2.711,09 

EUR 

8. PSV delodajalca   1*17,9 % 
42,42 

EUR 

102,02 

EUR 

179,00 

EUR 

447,50 

EUR 

459,80 

EUR 

9. 

Dohodnina in                 

PSV delojemalca 

skupaj 

6+2 
44,99 

EUR 

137,92 

EUR 

257,95 

EUR 

676,60 

EUR 

788,91 

EUR 

10. EDS delojemalca  ( 8/1)*100 18,99 % 24,20 % 25,80 % 27,06 % 22,54 % 

11. EDS delodajalca 17,90 % 17,90 % 17,90 % 17,90 % 17,90 % 17,90 % 

12. Stroški dela 1+8 
279,40 

EUR 

671,94 

EUR 

1.179,00 

EUR 

2.947,50 

EUR 

3.959,80 

EUR 

13. 
Vsi davki in PSV 

skupaj 
2+6+8 

87,41 

EUR 

239,94 

EUR 

436,95 

EUR 

1.124,10 

EUR 

1.248,72 

EUR 

14. Skupna EDS  (10/1)*100 36,89 % 42,10 % 43,70 % 44,96 % 35,68 % 

15. Davčni primež      (13/12)*100 31,29 % 35,71 % 37,06 % 38,14 % 31,53 % 

16. 
Delež neto plače v 
bruto plači 

      (7/1)*100 81,01 % 75,80 % 74,20 % 72,94 % 77,46 % 

17. 
Delež neto plače v 
stroških dela 

 (7/11)*100 68,71 % 64,29 % 62,94 % 61,86 % 68,47 % 

Legenda:  

EDS: dohodnina in prispevki. 

PSV: prispevki za socialno varnost. 

Opomba: Upoštevana najvišja osnova za obračun prispevkov pri bruto plači 3.500 EUR. 
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Obračun plač v Črni gori 

Zap. 

št. 
Element obračuna 

Postopek 

obračuna 
Obračun plače 

1. Bruto plača   
288,06 

EUR 

734,00 

EUR 

1.000,00 

EUR 

2.500,00 

EUR 

3.500,00 

EUR 

2. PSV delojemalca     1*24,0 % 
69,13 

EUR 

176,16 

EUR 

240,00 

EUR 

600,00 

EUR 

840,00 

EUR 

3. Dohodnina  3.1.+3.2. 
25,93 

EUR 

68,16 

EUR 

132,00 

EUR 

492,00 

EUR 

732,00 

EUR 

3.1. 
1. skupina do                          

720,00 EUR 
9,00 % 

25,93 

EUR 

66,06 

EUR 

90,00 

EUR 

225,00 

EUR 

315,00 

EUR 

3.2. 
2. skupina nad 720,00 

EUR 
15,00 % 

0,00 

EUR 
2,10 EUR 

42,00 

EUR 

267,00 

EUR 

417,00 

EUR 

4 Neto plača       1-2-3 
193,00 

EUR 

489,68 

EUR 

628,00 

EUR 

1.408,00 

EUR 

1.928,00 

EUR 

5 Davek za sklad dela 1*0,20 % 
0,58 

EUR 
1,47 EUR 2,00 EUR 5,00 EUR 7,00 EUR 

7. Dodatni davek 3*15 % 
3,89 

EUR 

10,22 

EUR 

19,80 

EUR 

73,80 

EUR 

109,80 

EUR 

8. PSV delodajalca  (1*9,8 %)+5+7 
32,69 

EUR 

83,62 

EUR 

119,80 

EUR 

323,80 

EUR 

459,80 

EUR 

9. 
Dohodnina in                 

PSV delojemalca skupaj 
2+3 

95,06 

EUR 

244,32 

EUR 

372,00 

EUR 

1.092,00 

EUR 

1.572,00 

EUR 

10. EDS delojemalca ( 9/1)*100 33,00 % 33,29 % 37,20 % 43,68 % 44,91 % 

11. EDS delodajalca 9,80 % 9,80 % 9,80 % 9,80 % 9,80 % 9,80 % 

12. Stroški dela 1+8 
320,75 

EUR 

817,62 

EUR 

1.119,80 

EUR 

2.823,80 

EUR 

3.959,80 

EUR 

13. Vsi davki in PSV skupaj 2+3+8 
127,75 

EUR 

327,94 

EUR 

491,80 

EUR 

1.415,80 

EUR 

2.031,80 

EUR 

14. Skupna EDS  (13/19*100 44,35 % 44,68 % 49,18 % 56,63 % 58,05 % 

15. Davčni primež     (13/12)*100 39,83 % 40,11 % 43,92 % 50,14 % 51,31 % 

16. 
Delež neto plače v bruto 
plači 

( 4/1)*100 67,00 % 66,71 % 62,80 % 56,32 % 55,09 % 

17. 
Delež neto plače v 
stroških dela 

 (4/12)*100 60,17 % 59,89 % 56,08 % 49,86 % 48,69 % 

Legenda:  

EDS: dohodnina in prispevki. 

PSV: prispevki za socialno varnost.
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Obračun plače v FBiH 

Zap. 

št. 
Element obračuna 

Postopek 

obračuna 
Obračun plače 

1. Bruto plača   
306,69 

EUR 

660,08 

EUR 

1.000,00 

EUR 

2.500,00 

EUR 

3.500,00 

EUR 

2. PSV delojemalca    1*31,0 % 
95,07 

EUR 

204,62 

EUR 

310,00 

EUR 

775,00 

EUR 

1.085,00 

EUR 

3. Osebni dodatek 153,39 EUR 
153,39 

EUR 

153,39 

EUR 

153,39 

EUR 

153,39 

EUR 

153,39 

EUR 

4. Davčna osnova        1-2-3 
58,23 

EUR 

302,06 

EUR 

536,61 

EUR 

1.571,61 

EUR 

2.261,61 

EUR 

5. Dohodnina  4*10 % 5,82 EUR 
30,21 

EUR 
53,66 EUR 

157,16 

EUR 

226,16 

EUR 

6. Neto plača       1-2-5 
205,80 

EUR 

425,25 

EUR 

636,34 

EUR 

1.567,84 

EUR 

2.188,84 

EUR 

7. Davek za vodo 6*0,5 % 1,03 EUR 2,13 EUR 3,18 EUR 7,84 EUR 
10,94 

EUR 

8. 
Davek za odškodnino 
za nesreče 

6*0,5 % 1,03 EUR 2,13 EUR 3,18 EUR 7,84 EUR 
10,94 

EUR 

9. PSV delodajalca 1*10,50 % 
32,20 

EUR 

69,31 

EUR 

105,00 

EUR 

262,50 

EUR 

367,50 

EUR 

10. 

Dohodnina in                 

PSV delojemalca 

skupaj 

2+5+7+8 
102,96 

EUR 

239,08 

EUR 

370,02 

EUR 

947,84 

EUR 

1.333,05 

EUR 

11. EDS delojemalca  (10/1)*100 33,57 % 36,22 % 37,00 % 37,91 % 38,09 % 

12. EDS delodajalca 10,50 % 10,50 % 10,50 % 10,50 % 10,50 % 10,50 % 

13. Stroški dela 1+9 
338,90 

EUR 

733,64 

EUR 

1.111,36 

EUR 

2.778,18 

EUR 

3.889,39 

EUR 

14. 
Vsi davki in PSV 

skupaj 
2+5+7+8+9 

135,16 

EUR 

312,64 

EUR 

481,39 

EUR 

1.226,02 

EUR 

1.722,44 

EUR 

15. Skupna EDS  (14/1)*100 44,07 % 47,36 % 48,14 % 49,04 % 49,21 % 

16. Davčni primež  
    

(14/13)*100 
39,88 % 42,62 % 43,32 % 44,13 % 44,29 % 

17. 
Delež neto plače v 
bruto plači 

 (6/1)*100 67,10 % 64,42 % 63,63 % 62,71 % 62,54 % 

18. 
Delež neto plače v 
stroških dela 

(6/13)*100 60,73 % 57,96 % 57,26 % 56,43 % 56,28 % 

Legenda:  

EDS: dohodnina in prispevki. 

PSV: prispevki za socialno varnost. 
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Obračun plače v Makedoniji 
Zap. 

št. 
Element obračuna 

Postopek 

obračuna 
Obračun plače 

1. Bruto plača   
212,49 

EUR 

529,46 

EUR 

1.000,00 

EUR 

2.500,00 

EUR 

3.500,00 

EUR 

2. PSV delojemalca   1*27,0 % 
67,46 

EUR 

142,95 

EUR 

270,00 

EUR 

675,00 

EUR 

809,54 

EUR 

3. Splošna olajšava 117,87 EUR 
117,87 

EUR 

117,87 

EUR 

117,87 

EUR 

117,87 

EUR 

117,87 

EUR 

4. Davčna osnova      1-2-3 
27,16 

EUR 

268,63 

EUR 

612,13 

EUR 

1.707,13 

EUR 

2.572,59 

EUR 

5. Dohodnina  4*10 % 2,72 EUR 
26,86 

EUR 

61,21 

EUR 

170,71 

EUR 

257,26 

EUR 

6. Neto plača       1-2-5 
142,31 

EUR 

359,64 

EUR 

668,79 

EUR 

1.654,29 

EUR 

2.433,20 

EUR 

7. PSV delodajalca   1*0,00 % 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

8. 
Dohodnina in                 

PSV delojemalca skupaj 
5+2 

70,18 

EUR 

169,82 

EUR 

331,21 

EUR 

845,71 

EUR 

1.066,80 

EUR 

9. EDS delojemalca  (8/1)*100 33,03 % 32,07 % 33,12 % 33,83 % 30,48 % 

10. EDS delodajalca 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

11. Stroški dela 1+7 
212,49 

EUR 

529,46 

EUR 

1.000,00 

EUR 

2.500,00 

EUR 

3.500,00 

EUR 

12. Vsi davki in PSV skupaj 2+5+7 
70,18 

EUR 

169,82 

EUR 

331,21 

EUR 

845,71 

EUR 

1.066,80 

EUR 

13. Skupna EDS  (12/1)*100 33,03 % 32,07 % 33,12 % 33,83 % 30,48 % 

14. Davčni primež  
    

(12/11)*100 
33,03 % 32,07 % 33,12 % 33,83 % 30,48 % 

15. 
Delež neto plače v       
bruto plači 

         

(6/1)*100 
66,97 % 67,93 % 66,88 % 66,17 % 69,52 % 

16. 
Delež neto plače v 
stroških dela 

 (6/11)*100 66,97 % 67,93 % 66,88 % 66,17 % 69,52 % 

Legenda:   

EDS: dohodnina in prispevki. 

PSV: prispevki za socialno varnost. 

Opomba:  

Upoštevana najnižja osnova za obračun prispevkov pri minimalni plači in upoštevana najvišja osnova 
za obračun prispevkov pri bruto plači 3.500,00 EUR. 
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Primerjava obračuna plač v državah nekdanje Jugoslavije 

Država 
Višina bruto plače                

(v EUR) 

Strošek dela      
(v EUR) 

Neto plača       
(v EUR) 

Delež neto plače 
v bruto plači (%) 

Delež neto plače 
v stroških dela 

(%) 

Slovenija 
M

in
im

al
na

 p
la

ča
 789,15  916,20  560,42  71,02 61,17 

Hrvaška 398,34  466,85  277,55  69,68 59,45 

FBiH 306,69  338,90  205,80  67,10 60,73 

Črna gora 288,06  320,75  193,00  67,00 60,17 

Srbija 236,98  279,40  192,39  81,19 68,86 

Makedonija 212,49  212,49  142,31  66,97 66,97 

Slovenija 

P
ov

pr
eč

na
 p

la
ča

 1.564,14  1.815,97  1.037,32  66,32 57,12 

Hrvaška 1.064,88  1.248,04  655,42  61,55 52,52 

Črna gora 734,00  817,62  489,68  66,71 59,89 

FBiH 660,08  733,64  425,25  64,42 57,96 

Srbija 569,93  671,94  432,01  75,80 64,29 

Makedonija 529,46  529,46  359,64  67,93 67,93 

Srbija 

1.000,00 

1.179,00  742,05  74,20 62,94 

Hrvaška 1.172,00  618,83  61,88 52,80 

Slovenija 1.161,00  698,40  69,84 60,15 

Črna gora 1.119,80  628,00  62,80 56,08 

FBiH 1.111,36  636,34  63,63 57,26 

Makedonija 1.000,00  668,79  66,88 66,88 

Srbija 

2.500,00 

2.947,50 1.823,40 72,94 61,86 

Hrvaška 2.930,00 1.464,83 58,59 49,99 

Slovenija 2.902,50 1.556,60 62,26 53,63 

Črna gora 2.823,80 1.408,00 56,32 49,86 

FBiH 2.778,18 1.567,84 62,71 56,43 

Makedonija 2.500,00 1.654,29 66,17 66,17 

Hrvaška 

3.500,00 

4.102,00 1.968,44 56,24 47,99 

Slovenija 4.063,50 2.016,21 57,61 49,62 

Srbija 3.959,80 2.433,20 77,46 68,47 

Črna gora 3.959,80 1.928,00 55,09 48,69 

FBiH 3.889,39 2.188,84 62,54 56,28 

Makedonija 3.500,00 2.433,20 69,52 69,52 

Opomba: Države so razvrščene po padajoči vrednosti stroška dela po posamezni višini bruto plač. 
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Obračun plače za Slovenijo po metodologiji OECD  

Zap. 

Št. 
Element 

obračuna 

Postopek 

obračuna 
Obračun plače 

 

  

Samski s        

67 % 

bruto 

plače 

Samski s        

100 % 

bruto 

plače 

Samski s          

167 % 

bruto 

plače 

Družina, 1 
zaposlen s        

67 %,            

2 otroka 

Družina, 1 
zaposlen s      

100 %,                

2 otroka 

Družina, 1 
zaposlen s       

167 %,              

2 otroka 

1. 
Bruto plača 

  
20.642,70 

USD 

30.810,00 

USD 

51.452,70 

USD 

20.642,70 

USD 

30.810,00 

USD 

51.452,70 

USD 

2. 
PSV 

delojemalca 
    1*22,10 % 

4.562,04 

USD 

6.809,01 

USD 

11.371,05 

USD 

4.562,04 

USD 

6.809,01 

USD 

11.371,05 

USD 

3. 
Splošna 

olajšava 

lestvica 

DURS 

7.364,50 

USD 

5.504,50 

USD 

5.504,50 

USD 

7.364,50 

USD 

5.504,50 

USD 

5.504,50 

USD 

4. 

Olajšava za 
vzdrževane 
družinske 
člane 

lestvica 

DURS 
0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 

12.538,47 

USD 

12.538,47 

USD 

12.538,47 

USD 

5. 
Davčna 
osnova 

          1-2-3-4 
8.716,16 

USD 

18.496,49 

USD 

34.577,15 

USD 
0,00 USD 

5.958,02 

USD 

22.038,69 

USD 

6. 

Državni 
transfer 

(otoški 
dodatek) 

uvrstitev 

družine v 
dohodkovni 

razred 

0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 
1.873,80 

USD 

4.115,40 

USD 
0,00 USD 

7. 

Dohodnina        

po lestvici 

DURS 

7.1.+7.2.+ 

7.3.+7.4. 

1.394,59 

USD 

3.523,45 

USD 

8.282,04 

USD 
0,00 USD 

953,28 

USD 

4.479,84 

USD 

7.1. 
1. razred:       

16 % 
  

1.394,59 

USD 
/ / / 

953,28 

USD 
/ 

7.2. 
2. razred:       

27 % 
  /  

3.523,45 

USD 
/ / / 

4.479,84 

USD 

7.3. 
3. razred:        

41 % 
  / / 

8.282,04 

USD 
/ / / 

7.4. 
4. razred:     

50 % 
  / / / / / / 

8 Neto plača   1-2-7+6 
14.686,08 

USD 

20.477,54 

USD 

31.799,61 

USD 

17.954,46 

USD 

27.163,11 

USD 

35.601,81 

USD 

9 
PSV 

delodajalca 
 1*16,10 % 

3.323,47 

USD 

4.960,41 

USD 

8.283,88 

USD 

3.323,47 

USD 

4.960,41 

USD 

8.283,88 

USD 

10 

Skupaj PSV 

delojemalca 

in dohodnina 

7+2 
5.956,62 

USD 

10.332,46 

USD 

19.653,09 

USD 

4.562,04 

USD 

7.762,29 

USD 

15.850,89 

USD 

11 Stroški dela 1+9 
23.966,17 

USD 

35.770,41 

USD 

59.736,58 

USD 

23.966,17 

USD 

35.770,41 

USD 

59.736,58 

USD 

12 
Vsi davki in 

PSV 
2+7+9-6 

9.280,10 

USD 

15.292,87 

USD 

27.936,97 

USD 

6.011,71 

USD 

8.607,30 

USD 

24.134,77 

USD 

13 
Davčni 
primež  

 (12/11)*100 38,72 % 42,75 % 46,77 % 25,08 % 24,06 % 40,40 % 

14 

Delež neto 
plače v bruto 
plači 

 (8/1)*100 71,14 % 66,46 % 61,80 % 86,98 % 88,16 % 69,19 % 

15 

Delež neto 
plače v 
stroških dela 

 (8/11)*100 61,28 % 57,25 % 53,23 % 74,92 % 75,94 % 59,60 % 

16 

Delež 
dohodnine (% 

bruto plače) 
 (7/1)*100 6,76 % 11,44 % 16,10 % 0,00 % 3,09 % 8,71 % 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani 
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Nadaljevanje preglednice 

Zap. 

Št. 
Element 

obračuna 

Postopek 

obračuna 
Obračun plače 

 

  

Samski s        

67 % 

bruto 

plače 

Samski s        

100 % 

bruto 

plače 

Samski s          

167 % 

bruto 

plače 

Družina, 1 
zaposlen s        

67 %, 2 

otroka 

Družina, 1 
zaposlen s      

100 %,                

2 otroka 

Družina, 1 
zaposlen s       

167 %,              

2 otroka 

17 

Delež PSV 
delojemalca 

(% bruto 

plače) 

 (2/1)*100 22,10% 22,10% 22,10% 22,10% 22,10% 22,10% 

18 

Delež PSV 
delodajalca 

(% bruto 

plače) 

 (9/1)*100 16,10 % 16,10 % 16,10 % 16,10 % 16,10 % 16,10 % 

19 

Delež 
dohodnine v 

stroških dela 

 (7/11)*100 5,82 % 9,85 % 13,86 % 0,00 % 2,67 % 7,50 % 

20 

PSV 

delojemalca v 

stroških dela 

 (2/11)*100 19,04 % 19,04 % 19,04 % 19,04 % 19,04 % 19,04 % 

21 

PSV 

delodajalca v 

stroških dela 

 (9/11)*100 13,87 % 13,87 % 13,87 % 13,87 % 13,87 % 13,87 % 

22 

Delež 
dohodnine v 

davčnem 
primežu 

 (16/13)*100 17,45 % 26,75 % 34,42 % 0,00 % 12,86 % 21,55 % 

23 

Delež PSV 
delojemalca v 

davčnem 
primežu 

 (17/13)*100 57,07 % 51,69 % 47,26 % 88,10 % 91,84 % 54,70 % 

24 

Delež PSV 
delodajalca v 

davčnem 
primežu 

 (18/13)*100 41,58 % 37,66 % 34,43 % 64,18 % 66,91 % 39,85 % 
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Obračun plače za Hrvaško po metodologiji OECD 

Zap. 

št. 
Element 

obračuna 

Postopek 

obračuna 
Obračun plače 

  

    

Samski s        

67 % 

bruto 

plače 

Samski s        

100 % 

bruto 

plače 

Samski s          

167 % 

bruto 

plače 

Družina, 1 
zaposlen s        

67 %, 2 

otroka 

Družina, 1 
zaposlen s      

100 %,                

2 otroka 

Družina, 1 
zaposlen s       

167 %,              

2 otroka 

1. Bruto plača   
17.529,37 

USD 

26.163,24 

USD 

43.692,62 

USD 

17.529,37 

USD 

26.163,24 

USD 

43.692,62 

USD 

2. 
PSV 

delojemalca 
   1*20,0 % 

3.505,87 

USD 

5.232,65 

USD 

8.738,52 

USD 

3.505,87 

USD 

5.232,65 

USD 

8.738,52 

USD 

3. 
Splošna 
olajšava 

7.135,14 

USD 

7.135,14 

USD 

7.135,14 

USD 

7.135,14 

USD 

7.135,14 

USD 

7.135,14 

USD 

7.135,14 

USD 

4. 

Olajšava za 
vzdrževane 
družinske 
člane 

lestvica  0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 
12.129,73 

USD 

12.129,73 

USD 

12.129,73 

USD 

5. 
Davčna 
osnova 

   1-2-3-4 
6.888,36 

USD 

13.795,46 

USD 

27.818,96 

USD 
0,00 USD 

1.665,73 

USD 

15.689,23 

USD 

6. 

Državni 
transfer 

(otoški 
dodatek) 

uvrstitev 

družine v 
dohodkovni 

razred 

0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 
809,03 

USD 

647,22 

USD 
0,00 USD 

7. 
Dohodnina       

po lestvici  
7.1.+7.2.+7.3. 

826,60 

USD 

4.091,03 

USD 

7.596,90 

USD 
0,00 USD 

199,89 

USD 

4.564,47 

USD 

7.1. 
1. razred:      

12 % 
  

826,60 

USD 

856,22 

USD 

856,22 

USD 
0,00 USD 

199,89 

USD 

856,22 

USD 

7.2. 
2. razred: 

25 % 
  / 

3.234,81 

USD 

6.740,69 

USD 
0,00 USD / 

3.708,25 

USD 

7.3. 
3. razred: 

40 % 
  / / / / / / 

8. 
Lokalni 

davek 
7*18 % 

148,79 

USD 

736,38 

USD 

1.367,44 

USD 
0,00 USD 

35,98 

USD 

821,60 

USD 

9. Neto plača 
          1-2-7-

8+6 

13.048,11 

USD 

16.103,18 

USD 

25.989,75 

USD 

14.832,53 

USD 

21.341,95 

USD 

29.568,02 

USD 

10. 
PSV 

delodajalca 
       1*17,3 % 

3.032,58 

USD 

4.526,24 

USD 

7.558,82 

USD 

3.032,58 

USD 

4.526,24 

USD 

7.558,82 

USD 

11. 

Skupaj PSV 

delojemalca 

in 

dohodnina 

2+7+8 
4.481,27 

USD 

10.060,06 

USD 

17.702,87 

USD 

3.505,87 

USD 

5.468,52 

USD 

14.124,60 

USD 

12. Stroški dela 1+10 
20.561,95 

USD 

30.689,48 

USD 

51.251,44 

USD 

20.561,95 

USD 

30.689,48 

USD 

51.251,44 

USD 

13. 
Vsi davki in 

PSV 
2+7+8+10-6 

7.513,85 

USD 

14.586,30 

USD 

25.261,69 

USD 

5.729,43 

USD 

9.347,54 

USD 

21.683,42 

USD 

14. 
Davčni 
primež  

 (13/12)*100 36,54 % 47,53 % 49,29 % 27,86 % 30,46 % 42,31 % 

15. 

Delež neto 
plače v 
bruto plači 

 (9/1)*100 74,44 % 61,55 % 59,48 % 84,62 % 81,57 % 67,67 % 

16. 

Delež neto 
plače v 
stroških 
dela 

 (9/12)*100 63,46 % 52,47 % 50,71 % 72,14 % 69,54 % 57,69 % 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani 

 



Priloga 9 

 

Nadaljevanje preglednice 

Zap. 

št. 
Element 

obračuna 

Postopek 

obračuna 
Obračun plače 

 

  

Samski s        

67 % 

bruto 

plače 

Samski s        

100 % 

bruto 

plače 

Samski s          

167 % 

bruto 

plače 

Družina, 1 
zaposlen s        

67 %, 2 

otroka 

Družina, 1 
zaposlen s      

100 %,                

2 otroka 

Družina, 1 
zaposlen s       

167 %,              

2 otroka 

17. 

Delež 
dohodnine 

(% bruto 

plače) 

((7+8)/1)*100 5,56 % 18,45 % 20,52 % 0,00 % 0,90 % 12,33 % 

18. 

Delež PSV 
delojemalca 

(% bruto 

plače) 

 (2/1)*100 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 

19. 

Delež PSV 
delodajalca 

(% bruto 

plače) 

(10/1)*100 17,30 % 17,30 % 17,30 % 17,30 % 17,30 % 17,30 % 

20. 

Delež 
dohodnine 

v stroških 
dela 

((7+8)/12)* 

100 
4,74 % 15,73 % 17,49 % 0,00 % 0,77 % 10,51 % 

21. 

PSV 

delojemalca 

v stroških 
dela 

 (2/12)*100 17,05 % 17,05 % 17,05 % 17,05 % 17,05 % 17,05 % 

22. 

PSV 

delodajalca 

v stroških 
dela 

 (10/12)*100 14,75 % 14,75 % 14,75 % 14,75 % 14,75 % 14,75 % 

23. 

Delež 
dohodnine 

v davčnem 
primežu 

 (17/14)*100 15,23 % 38,82 % 41,62 % 0,00 % 2,96 % 29,14 % 

24. 

Delež PSV 
delojemalca 

v davčnem 
primežu 

 (18/14)*100 54,73 % 42,08 % 40,58 % 71,78 % 65,66 % 47,27 % 

25. 

Delež PSV 
delodajalca 

v davčnem 
primežu 

 (19/14)*100 47,34 % 36,40 % 35,10 % 62,09 % 56,80 % 40,89 % 

 

 



Priloga 10 

 

Obračun plače za Srbijo po metodologiji OECD 

Zap. 

št. 
Element 

obračuna 

Postopek 

obračuna 
Obračun plače 

  

    

Samski s        

67 % 

bruto 

plače 

Samski s        

100 % 

bruto 

plače 

Samski s          

167 % 

bruto 

plače 

Družina, 1 
zaposlen s        

67 %, 2 

otroka 

Družina, 1 
zaposlen s      

100 %,                

2 otroka 

Družina, 1 
zaposlen s       

167 %,              

2 otroka 

1. 
Bruto plača 

  
12.852,59 

USD 

19.182,98 

USD 

32.035,57 

USD 

12.852,59 

USD 

19.182,98 

USD 

32.035,57 

USD 

2. 
PSV 

delojemalca 
   1*19,9 % 

2.557,67 

USD 

3.817,41 

USD 

6.375,08 

USD 

2.557,67 

USD 

3.817,41 

USD 

6.375,08 

USD 

3. 
Splošna 
olajšava 

7.673,19 

USD 

7.673,19 

USD 

7.673,19 

USD 

7.673,19 

USD 

7.673,19 

USD 

7.673,19 

USD 

7.673,19 

USD 

4. 

Olajšava za 
vzdrževane 
družinske člane 

3*2.877,45 0 USD 0 USD 0 USD 
8.632,34 

USD 

8.632,34 

USD 

8.632,34 

USD 

5. 
Neobdavčen 
dohodek 

261,44 

USD 

261,44 

USD 

261,44 

USD 

261,44 

USD 

261,44 

USD 

261,44 

USD 

261,44 

USD 

6. Davčna osnova 1-2-3-4-5 
2.360,30 

USD 

7.430,93 

USD 

17.725,86 

USD 

-6.272,04 

USD 

-1.201,41 

USD 

9.093,52 

USD 

7. 

Državni 
transfer (otoški 
dodatek) 

uvrstitev 

družine v 
dohodkovni 

razred 

0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 

8. Dohodnina 8.1.+8.2. 
236,03 

USD 

743,09 

USD 

1.772,59 

USD 

-627,20 

USD 

-120,14 

USD 

909,35 

USD 

8.1. 1. razred: 10 %   
236,03 

USD 

743,09 

USD 

1.772,59 

USD 

-627,20 

USD 

-120,14 

USD 

909,35 

USD 

8.2. 2. razred: 15 %   / / / / / / 

9. Neto plača  1-2-8+7 
10.058,90 

USD 

14.622,47 

USD 

23.887,91 

USD 

9.667,72 

USD 

15.245,42 

USD 

24.751,14 

USD 

10. 
PSV 

delodajalca 
1*17,9 % 

2.300,61 

USD 

3.433,75 

USD 

5.734,37 

USD 

2.300,61 

USD 

3.433,75 

USD 

5.734,37 

USD 

11. 

Skupaj PSV 

delojemalca in 

dohodnina 

2+8 
2.793,70 

USD 

4.560,51 

USD 

8.147,66 

USD 

1.930,46 

USD 

3.697,27 

USD 

7.284,43 

USD 

12. Stroški dela 1+10 
15.153,21 

USD 

22.616,73 

USD 

37.769,94 

USD 

15.153,21 

USD 

22.616,73 

USD 

37.769,94 

USD 

13. 
Vsi davki in 

PSV 
2+8+10 

5.094,31 

USD 

7.994,26 

USD 

13.882,03 

USD 

4.231,08 

USD 

7.131,02 

USD 

13.018,80 

USD 

14. 

Davčni primež 
(davki in PSV 

v stroških dela) 

 

(13/12)*100 
33,62 % 35,35 % 36,75 % 27,92 % 31,53 % 34,47 % 

15. 

Delež neto 
plače v bruto 
plači 

 (9/1)*100 78,26 % 76,23 % 74,57 % 75,22 % 79,47 % 77,26 % 

16. 

Delež neto 
plače v stroških 
dela 

 (9/12)*100 66,38 % 64,65 % 63,25 % 63,80 % 67,41 % 65,53 % 

17. 

Delež 
dohodnine (% 

bruto plače)  
 (8/1)*100 1,84 % 3,87 % 5,53 % -4,88 % -0,63 % 2,84 % 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani 
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Nadaljevanje preglednice 

Zap. 

št. 
Element 

obračuna 

Postopek 

obračuna 
Obračun plače 

 

  

Samski s        

67 % 

bruto 

plače 

Samski s        

100 % 

bruto 

plače 

Samski s       

167 % 

bruto 

plače 

Družina, 1 
zaposlen s        

67 %,          

2 otroka 

Družina, 1 
zaposlen s      

100 %,                

2 otroka 

Družina, 1 
zaposlen s       

167 %,              

2 otroka 

18. 

Delež PSV 
delojemalca (% 

bruto plače) 
 (2/1)*100 19,90 % 19,90 % 19,90 % 19,90 % 19,90 % 19,90 % 

19. 

Delež PSV 
delodajalca (% 

bruto plače) 
 (10/1)*100 17,90 % 17,90 % 17,90 % 17,90 % 17,90 % 17,90 % 

20. 

Delež 
dohodnine v 

stroških dela 

 (8/12)*100 1,56 % 3,29 % 4,69 % -4,14 % -0,53 % 2,41 % 

21. 

PSV 

delojemalca v 

stroških dela 

 (2/12)*100 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 16,88 % 

22. 

PSV 

delodajalca v 

stroških dela 

 

(10/12)*100 
15,18 % 15,18 % 15,18 % 15,18 % 15,18 % 15,18 % 

23. 

Delež 
dohodnine v 

davčnem 
primežu 

(17/14)*100 5,46 % 10,96 % 15,05 % -17,48 % -1,99 % 8,24 % 

24. 

Delež PSV 
delojemalca v 

davčnem 
primežu 

 

(18/14)*100 
59,19 % 56,30 % 54,14 % 71,27 % 63,11 % 57,73 % 

25. 

Delež PSV 
delodajalca v 

davčnem 
primežu 

 

(19/14)*100 
53,24 % 50,64 % 48,70 % 64,11 % 56,77 % 51,93 % 



Priloga 11 
 

 

Obračun plače za Črne gore po metodologiji OECD 

Zap. 

št. 
Element 

obračuna 

Postopek 

obračuna 
Obračun plače 

 

  

Samski s        

67 % 

bruto 

plače 

Samski s        

100 % 

bruto 

plače 

Samski s          

167 % 

bruto 

plače 

Družina, 1 
zaposlen s        

67 %,             

2 otroka 

Družina, 1 

zaposlen s      

100 %,                

2 otroka 

Družina, 1 
zaposlen s       

167 %,              

2 otroka 

1. Bruto plača   
14.753,40 

USD 

22.020,00 

USD 

36.773,40 

USD 

14.753,40 

USD 

22.020,00 

USD 

36.773,40 

USD 

2. 
PSV 

delojemalca 
   1*24,0 % 

3.540,82 

USD 

5.284,80 

USD 

8.825,62 

USD 

3.540,82 

USD 

5.284,80 

USD 

8.825,62 

USD 

3. 
Splošna 
olajšava 

0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 

4. 

Olajšava za 
vzdrževane 
družinske 
člane 

0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 

5. 
Davčna 
osnova 

    1-2-3-4 
11.212,58 

USD 

16.735,20 

USD 

27.947,78 

USD 

11.212,58 

USD 

16.735,20 

USD 

27.947,78 

USD 

6. 

Državni 
transfer 

(otoški 
dodatek) 

uvrstitev 

družine v 
dohodkovni 

razred 

0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 

7. Dohodnina 7.1.+7.2. 
1.009,13 

USD 

1.506,17 

USD 

4.192,17 

USD 

1.009,13 

USD 

1.506,17 

USD 

4.192,17 

USD 

7.1. 1. razred: 9 % 5*9 % 
1.009,13 

USD 

1.506,17 

USD 
/ 

1.009,13 

USD 

1.506,17 

USD 
/ 

7.2. 
2. razred: 15 

% 
5*10 % / / 

4.192,17 

USD 
/ / 

4.192,17 

USD 

8. 
Prispevek za 

sklad dela 
1*0,20 % 

29,51 

USD 

44,04 

USD 

73,55 

USD 

29,51 

USD 

44,04 

USD 
73,55 USD 

9. 
Dodatni 

davek 
7*15 % 

151,37 

USD 

2.510,28 

USD 

4.192,17 

USD 

1.681,89 

USD 

2.510,28 

USD 

4.192,17 

USD 

10. Neto plača  1-2-7+6 
10.203,45 

USD 

15.229,03 

USD 

23.755,62 

USD 

10.203,45 

USD 

15.229,03 

USD 

23.755,62 

USD 

11. 
PSV 

delodajalca 
 1*9,8 % 

1.445,83 

USD 

2.157,96 

USD 

3.603,79 

USD 

1.445,83 

USD 

2.157,96 

USD 

3.603,79 

USD 

12. 

Skupaj PSV 

delojemalca 

in dohodnina 

2+7 
4.549,95 

USD 

6.790,97 

USD 

13.017,78 

USD 

4.549,95 

USD 

6.790,97 

USD 

13.017,78 

USD 

13. Stroški dela 1+8+9+11 
16.380,11 

USD 

26.732,28 

USD 

44.642,91 

USD 

17.910,63 

USD 

26.732,28 

USD 

44.642,91 

USD 

14. 
Vsi davki in 

PSV 
2+7+8+9+11 

6.176,66 

USD 

11.503,25 

USD 

20.887,29 

USD 

7.707,18 

USD 

11.503,25 

USD 

20.887,29 

USD 

15. 

Davčni 
primež (davki 
in PSV v 

stroških dela) 

 (14/13)*100 37,71 % 43,03 % 46,79 % 43,03 % 43,03 % 46,79 % 

16. 

Delež neto 
plače v bruto 
plači 

(10/1)*100 69,16 % 69,16 % 64,60 % 69,16 % 69,16 % 64,60 % 

17. 

Delež neto 
plače v 

stroških dela 

 (10/13)*100 62,29 % 56,97 % 53,21 % 56,97 % 56,97 % 53,21 % 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani 



Priloga 11 
 

 

Nadaljevanje preglednice 

Zap. 

št. 
Element 

obračuna 

Postopek 

obračuna 
Obračun plače 

 

  

Samski s        

67 % 

bruto 

plače 

Samski s     

100 % 

bruto 

plače 

Samski s          

167 % 

bruto 

plače 

Družina, 1 
zaposlen s        

67 %,      

2 otroka 

Družina, 1 

zaposlen s      

100 %,                

2 otroka 

Družina, 1 
zaposlen s       

167 %,              

2 otroka 

18. 

Delež 
dohodnine (% 

bruto plače) 

((7+8+9)/1)*

100 
8,07 % 18,44 % 23,00 % 18,44 % 18,44 % 23,00 % 

19. 

Delež PSV 
delojemalca 

(% bruto 

plače) 

 (2/1)*100 24,00 % 24,00 % 24,00 % 24,00 % 24,00 % 24,00 % 

20. 

Delež PSV 
delodajalca 

(% bruto 

plače) 

 (11/1)*100 9,80 % 9,80 % 9,80 % 9,80 % 9,80 % 9,80 % 

21. 

Delež 
dohodnine v 

stroških dela 

 

((7+8+9)/13)

*100 

7,26 % 15,19 % 18,95 % 15,19 % 15,19 % 18,95 % 

22. 

PSV 

delojemalca v 

stroških dela 

(2/13)*100 21,62 % 19,77 % 19,77 % 19,77 % 19,77 % 19,77 % 

23. 

PSV 

delodajalca v 

stroških dela 

 (11/13)*100 8,83 % 8,07 % 8,07 % 8,07 % 8,07 % 8,07 % 

24. 

Delež 
dohodnine v 

davčnem 
primežu 

(18/15)*100 21,39 % 42,85 % 49,16 % 42,85 % 42,85 % 49,16 % 

25. 

Delež PSV 
delojemalca v 

davčnem 
primežu 

 (19/15)*100 63,65 % 55,77 % 51,30 % 55,77 % 55,77 % 51,30 % 

26. 

Delež PSV 
delodajalca v 

davčnem 
primežu 

 (20/15)*100 25,99 % 22,77 % 20,95 % 22,77 % 22,77 % 20,95 % 



Priloga 12 

 

Obračun plače za FBiH po metodologiji OECD 

Zap. 

št. 
Element 

obračuna 

Postopek 

obračuna 
Obračun plače 

 

  

Samski s     

67 % 

bruto 

plače 

Samski s        

100 % 

bruto 

plače 

Samski s          

167 % 

bruto 

plače 

Družina, 1 
zaposlen s        

67 %,      

2 otroka 

Družina, 1 
zaposlen s      

100 %,                

2 otroka 

Družina, 1 

zaposlen s       

167 %,              

2 otroka 

1. Bruto plača   
14.874,00 

USD 

22.200,00 

USD 

37.074,00 

USD 

14.874,00 

USD 

22.200,00 

USD 

37.074,00 

USD 

2. PSV delojemalca  1*31,0 % 
4.610,94 

USD 

6.882,00 

USD 

11.492,94 

USD 

4.610,94 

USD 

6.882,00 

USD 

11.492,94 

USD 

3. Splošna olajšava 
5.142,86 

USD 

5.142,86 

USD 

5.142,86 

USD 

5.142,86 

USD 

5.142,86 

USD 

5.142,86 

USD 

5.142,86 

USD 

4. 

Olajšava za 
vzdrževane 
družinske člane 

lestvica  0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 
8.742,86 

USD 

8.742,86 

USD 

8.742,86 

USD 

5. Davčna osnova  1-2-3-4 
5.120,20 

USD 

10.175,14 

USD 

20.438,20 

USD 

-3.622,66 

USD 

1.432,28 

USD 

11.695,34 

USD 

6. 
Državni transfer 
(otoški dodatek) 

uvrstitev 

družine v 
dohodkovni 

razred 

0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 

7. Dohodnina 5*10% 
512,02 

USD 

1.017,51 

USD 

2.043,82 

USD 

-362,27 

USD 

143,23 

USD 

1.169,53 

USD 

8. Neto plača    1-2-7+6 
9.751,04 

USD 

14.300,49 

USD 

23.537,24 

USD 

9.900,79 

USD 

15.174,77 

USD 

24.411,53 

USD 

9. 
Prispevek za 

vodo 
9*0,5% 

48,76 

USD 

71,50 

USD 

117,69 

USD 

53,13 

USD 

75,87 

USD 

122,06 

USD 

10. 

Davek za 

odškodnine za 
nesreče  

9*0,5% 
48,76 

USD 

71,50 

USD 

117,69 

USD 

53,13 

USD 

75,87 

USD 

122,06 

USD 

11. PSV delodajalca    1*10,5 % 
1.561,77 

USD 

2.331,00 

USD 

3.892,77 

USD 

1.561,77 

USD 

2.331,00 

USD 

3.892,77 

USD 

12. 

Skupaj PSV 

delojemalca in 

dohodnina 

2+7+9+10 
5.220,47 

USD 

8.042,52 

USD 

13.772,13 

USD 

4.354,93 

USD 

7.176,98 

USD 

12.906,59 

USD 

13. Stroški dela 1+11 
16.435,77 

USD 

24.531,00 

USD 

40.966,77 

USD 

16.435,77 

USD 

24.531,00 

USD 

40.966,77 

USD 

14. Vsi davki in PSV 
2+7+9+ 

10+11 

6.782,24 

USD 

10.373,52 

USD 

17.664,90 

USD 

5.916,70 

USD 

9.507,98 

USD 

16.799,36 

USD 

15. 

Davčni primež 
(davki in PSV v 

stroških dela) 

 

(14/13)*100 
41,27 % 42,29 % 43,12 % 36,00 % 38,76 % 41,01 % 

16. 
Delež neto plače 
v bruto plači 

 (8/1)*100 65,56 % 64,42 % 63,49 % 66,56 % 68,35 % 65,85 % 

17. 
Delež neto plače 
v stroških dela 

 (8/13)*100 59,33 % 58,30 % 57,45 % 60,24 % 61,86 % 59,59 % 

18. 
Delež dohodnine 
(% bruto plače) 

((7+9+10)         

/1) *100 
4,10 % 5,23 % 6,15 % -1,72 % 1,33 % 3,81 % 

19. 

Delež PSV 
delojemalca (% 

bruto plače) 
 (2/1)*100 31,00 % 31,00 % 31,00 % 31,00 % 31,00 % 31,00 % 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani 
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Nadaljevanje preglednice 

Zap. 

št. 
Element 

obračuna 

Postopek 

obračuna 
Obračun plače 

 

  

Samski s        

67 % 

bruto 

plače 

Samski s        

100 % 

bruto 

plače 

Samski s          

167 % 

bruto 

plače 

Družina, 1 
zaposlen s        

67 %,           

2 otroka 

Družina, 1 
zaposlen s      

100 %,                

2 otroka 

Družina, 1 
zaposlen s       

167 %,              

2 otroka 

20. 

Delež PSV 
delodajalca (% 

bruto plače) 

 

(11/1)*100 
10,50 % 10,50 % 10,50 % 10,50 % 10,50 % 10,50 % 

21. 
Delež dohodnine 
v stroških dela 

((7+9+10)/

13)*100 
3,71 % 4,73 % 5,56 % -1,56 % 1,20 % 3,45 % 

22. 
PSV delojemalca 

v stroških dela 
 (2/13)*100 28,05 % 28,05 % 28,05 % 28,05 % 28,05 % 28,05 % 

23. 
PSV delodajalca 

v stroških dela 

 

(11/13)*100 
9,50 % 9,50 % 9,50 % 9,50 % 9,50 % 9,50 % 

24. 

Delež dohodnine 
v davčnem 
primežu 

(18/15)*100 9,93 % 12,36 % 14,26 % -4,78 % 3,43 % 9,30 % 

25. 

Delež PSV 
delojemalca v 

davčnem 
primežu 

 

(19/15)*100 
75,12 % 73,31 % 71,89 % 86,11 % 79,98 % 75,60 % 

26. 

Delež PSV 
delodajalca v 

davčnem 
primežu 

 

(20/15)*100 
25,45 % 24,83 % 24,35 % 29,17 % 27,09 % 25,61 % 
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Obračun plače za Makedonijo po metodologiji OECD 

Zap. 

Št. 
Element 

obračuna 

Postopek 

obračuna 
Obračun plače 

 

  

Samski s        

67 % 

bruto 

plače 

Samski s        

100 % 

bruto 

plače 

Samski s          

167 % 

bruto 

plače 

Družina, 1 
zaposlen s        

67 %,          

2 otroka 

Družina, 1 
zaposlen s      

100 %,                

2 otroka 

Družina, 1 
zaposlen s       

167 %,        

2 otroka 

1. Bruto plača   
12.873,16 

USD 

19.213,68 

USD 

32.086,84 

USD 

12.873,16 

USD 

19.213,68 

USD 

32.086,84 

USD 

2. 
PSV 

delojemalca 
1*27,0 % 

3.475,75 

USD 

5.187,69 

USD 

8.663,45 

USD 

3.475,75 

USD 

5.187,69 

USD 

8.663,45 

USD 

3. 
Splošna 
olajšava 

4.524,09 

USD 

4.524,09 

USD 

4.524,09 

USD 

4.524,09 

USD 

4.524,09 

USD 

4.524,09 

USD 

4.524,09 

USD 

4. 

Olajšava za 
vzdrževane 
družinske 
člane 

0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 

5. 
Davčna 
osnova 

 1-2-3-4 
4.873,32 

USD 

9.501,89 

USD 

18.899,30 

USD 

4.873,32 

USD 

9.501,89 

USD 

18.899,30 

USD 

6. 

Državni 
transfer 

(otoški 
dodatek) 

uvrstitev 

družine v 
dohodkovni 

razred 

0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 

7. Dohodnina  5*10 % 
487,33 

USD 

950,19 

USD 

1.889,93 

USD 

487,33 

USD 

1.921,37 

USD 

1.889,93 

USD 

8. Neto plača 1-2-7+6 
8.910,08 

USD 

13.075,80 

USD 

21.533,47 

USD 

8.910,08 

USD 

12.104,62 

USD 

21.533,47 

USD 

9. 
PSV 

delodajalca 
 1*0,00 % 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 

10. 

Skupaj PSV 

delojemalca 

in dohodnina 

2+7 
3.963,09 

USD 

6.137,88 

USD 

10.553,38 

USD 

3.963,09 

USD 

7.109,06 

USD 

10.553,38 

USD 

11. Stroški dela 1+9 
12.873,16 

USD 

19.213,68 

USD 

32.086,84 

USD 

12.873,16 

USD 

19.213,68 

USD 

32.086,84 

USD 

12. 
Vsi davki in 

PSV 
2+7+9 

3.963,09 

USD 

6.137,88 

USD 

10.553,38 

USD 

3.963,09 

USD 

7.109,06 

USD 

10.553,38 

USD 

13. 

Davčni 
primež (davki 
in PSV v 

stroških dela) 

(12/11)*100 30,79 % 31,95 % 32,89 % 30,79 % 37,00 % 32,89 % 

14. 

Delež neto 
plače v bruto 
plači 

(8/1)*100 69,21 % 68,05 % 67,11 % 69,21 % 63,00 % 67,11 % 

15. 

Delež neto 
plače v 

stroških dela 

 (8/11)*100 69,21 % 68,05 % 67,11 % 69,21 % 63,00 % 67,11 % 

16. 

Delež 
dohodnine 

(% bruto 

plače) 

 (7/1)*100 3,79 % 4,95 % 5,89 % 3,79 % 10,00 % 5,89 % 

17. 

Delež PSV 
delojemalca 

(% bruto 

plače) 

 (2/1)*100 27,00 % 27,00 % 27,00 % 27,00 % 27,00 % 27,00 % 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani                               
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Nadaljevanje preglednice 

Zap. 

Št. 
Element 

obračuna 

Postopek 

obračuna 
Obračun plače 

 

  

Samski s        

67 % 

bruto 

plače 

Samski s        

100 % 

bruto 

plače 

Samski s          

167 % 

bruto 

plače 

Družina, 1 
zaposlen s        

67 %,           

2 otroka 

Družina, 1 
zaposlen s      

100 %,                

2 otroka 

Družina, 1 
zaposlen s       

167 %,              

2 otroka 

18. 

Delež PSV 
delodajalca 

(% bruto 

plače) 

( 9/1)*100 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% 

19. 

Delež 
dohodnine v 

stroških dela 

 (7/11)*100 3,79 % 4,95 % 5,89 % 3,79 % 10,00 % 5,89 % 

20. 

PSV 

delojemalca v 

stroških dela 

 (2/11)*100 27,00 % 27,00 % 27,00 % 27,00 % 27,00 % 27,00 % 

21. 

PSV 

delodajalca v 

stroških dela 

 (9/11)*100 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

22. 

Delež 
dohodnine v 

davčnem 
primežu 

(16/13)*100 12,30 % 15,48 % 17,91 % 12,30 % 27,03 % 17,91 % 

23. 

Delež PSV 
delojemalca v 

davčnem 
primežu 

 (17/13)*100 87,70 % 84,52 % 82,09 % 87,70 % 72,97 % 82,09 % 

24. 

Delež PSV 
delodajalca v 

davčnem 
primežu 

 (18/13)*100 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
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Struktura davčnega primeža za samsko osebo brez otrok 

Država 
Davčni primež 

 

Dohodnina 

 

Prispevki za socialno varnost 
Skupni strošek 

Delojemalec Delodajalec 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Belgija 55,6 21,8 10,8 23,0  71 686 

Švica 22,2 10,5 5,9 5,9  70 663 

Nemčija 49,3 16,0 17,1 16,2  68 735 

Luksemburg 37,6 15,7 11,0 11,0  67 557 

Norveška 37,0 18,3 7,3 11,5  67 072 

Nizozemska 37,7 14,6 13,9 9,2  65 303 

Avstrija 49,4 12,8 14,0 22,6  65 046 

Francija 48,4 10,6 10,2 27,7  61 040 

Švedska 42,5 13,2 5,3 23,9  60 951 

Finska 43,9 18,3 6,5 19,1  57 061 

Avstralija 27,7 22,1 0,0 5,6  56 335 

Združeno 
kraljestvo 

31,1 13,0 8,4 9,7  56 317 

Združene države 31,5 15,7 7,0 8,9  54 977 

Japonska 31,9 6,6 12,3 12,9  53 855 

Islandija 33,5 26,1 0,4 7,1  53 796 

Italija 48,2 16,7 7,2 24,3  53 395 

Danska 38,1 35,6 2,8 0,0  52 161 

Koreja 21,5 4,6 7,6 9,3  51 466 

Španija 40,7 12,8 4,9 23,0  50 699 

Irska 28,2 14,9 3,6 9,7  46 468 

Kanada 31,5 13,9 6,8 10,8  44 188 

Grčija 40,4 7,1 12,7 20,6  40 912 

Nova Zelandija 17,2 17,2 0,0 0,0  37 226 

Portugalska 41,2 13,1 8,9 19,2  36 884 

Slovenija
*
 42,8 9,9 19,04 13,87  35 770 

Izrael 20,5 8,3 7,4 4,8  34 540 

Češka 42,6 9,1 8,2 25,4  30 898 

Hrvaška*
 47,5 15,7 17,05 14,75  30 689 

Estonija 40,0 13,2 1,5 25,4  30 199 

Madžarska 49,0 12,5 14,4 22,2  29 726 

Turčija 38,2 10,6 12,8 14,9  28 264 

Poljska 35,6 6,0 15,3 14,4  27 331 

Črna gora*
 41,2 15,2 19,77 8,07  26 732 

Slovaška republika 41,2 7,2 10,2 23,8  26 974 

FBiH
*
 42,3 4,7 28,05 9,50  24 531 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani 
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Nadaljevanje preglednice 

Država 
Davčni primež 

 

Dohodnina 

 

Prispevki za socialno varnost 
Skupni strošek 

Delojemalec Delodajalec 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Srbija
*
 35,5 1,7 16,88 15,18  20 211 

Makedonija
*
 31,9 4,9 27,00 0,00  19 214 

Čile 7,0 0,0 7,0 0,0  19 071 

Mehika 19,5 7,8 1,2 10,5  13 821 

Opomba:  

Samska oseba brez otrok na ravni povprečnega dohodka, kot % stroškov dela leta 2014. 

*lastni izračuni. 
1. Države, razvrščene po zmanjšanju stroškov dela. 
2. Zaradi zaokroževanja, skupno v stolpcu (1), se lahko razlikuje za eno ali več odstotnih točk od vsote 

stolpcev (2) - (4). Za Dansko denarno nadomestilo prispeva k razliki, ker ni vključena v stolpcih (2) - 
(4). 

3. Vključuje davke na izplačane plače, v državah kjer imajo davek. 
4. Uporabljena valuta dolar z upoštevanjem kupne moči 

Vir: OECD (2015, 19). 

 

 


