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Ljubljana, 15. 02. 2018 
 MlM/KnaM 

 

Davčna obravnava dohodkov napotenih delavcev 

 

Pri davčni obravnavi dohodkov delavcev, poslanih na delo v tujino, je potrebno razlikovati med napoti-

tvijo in službeno potjo. Od razlikovanja je odvisna davčna obravnava dohodkov, ki jih ti delavci prejme-

jo. Niti davčna niti delovnopravna zakonodaja ne definirata pojma službeno potovanje. Na osnovi sod-

ne prakse1 se lahko opredeli, da je službena pot le tista pot, ki ne predstavlja rednega dela delavca, 

kot je dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi.  

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 19. 12. 2017 izdalo pojasnilo2, v 

katerem je med drugim pojasnilo kriterijev za razlikovanje med službeno potjo in napotitvijo.3  

 

KRITERIJ NAPOTITEV  SLUŽBENA POT 

Vrsta dela delavca 

Delo se opravlja kot čezmejno 
izvajanje storitve v okviru dejavno-
sti, določene v statutu ali družbeni 
pogodbi družbe 

Delo je potrebno za obstoj in opravlja-
nje dejavnosti družbe, ne predstavlja 
pa neposrednega izvajanja storitve 
družbe 

Končni uporabnik 
storitve 

Naročnik storitve Delodajalec 

Prihodek delodajalca 
Delodajalec za opravljeno delo 
delavca pričakuje neposredno 
pogodbeno dogovorjeno plačilo 

Delodajalec za opravljeno delo  
delavca neposredno ne pričakuje 
plačila 

Trg druge države 
Družba neposredno vstopa na trg 
druge države in konkurira drugim 
družbam na tem trgu 

Družba neposredno ne vstopa na trg 
druge države in ne konkurira drugim 
družbam na tem trgu 

 

Službene poti in napotitve na delo v tujino ne moremo razlikovati glede na časovno trajanje, saj časov-

na komponenta ni odločilen element napotitve, upoštevati je treba izključno vsebino dela. 

 

 

 

 

                                                      
1 Sodba I U 149/2010, sodba I U 387/2011, sodba VIII 215/2007. 
2 Informacija o uporabi instituta napotitve na delo v tujino oziroma službene poti. 
3 Vsekakor velja, da je vedno potrebno presoditi okoliščine vsakega posameznega primera. 
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1) Delovno pravna ureditev 

 

Napotitev: 

Delovnopravno področje napotenih delavcev je urejeno v 208. do 210. členu Zakona o delovnih raz-

merjih4 (v nadaljevanju ZDR-1). V ZDR-1 ni izrecno določeno, kdaj se uporablja institut napotitve de-

lavca na delo v tujino. Iz določb 208. do 209. člena ZDR-1 izhaja, da gre za napotitev v primeru zača-

snega opravljanja dela v tujini, katerega možnost je dogovorjena v pogodbi o zaposlitvi. V kolikor v 

pogodbi o zaposlitvi možnost napotitve na delo v tujino ni dogovorjena, morata v skladu s 3. odstav-

kom 208. člena ZDR-1 delavec in delodajalec skleniti novo pogodbo o zaposlitvi.  

 

Službena pot: 

ZDR-1 ne definira pojma službeno potovanje. Glede povračila stroškov v zvezi z delom na službeni poti 

in za napotitev se uporabljajo določbe 130. člena ZDR-1 (povračila stroškov v zvezi z delom).  

 

2) Posebna davčna osnova - napotitev na čezmejno opravljanje dela 

 

Za dohodke iz delovnega razmerja, ki jih delavec doseže v okviru napotitve na delo izven države po 

01. 01. 2018, je v novem 45. a členu Zakon o dohodnini5 (v nadaljevanju ZDoh-2) določena posebna 

davčna osnova.  

 

V skladu z dodanim novim členom, se v davčno osnovo ne všteva dohodek v višini 20 % plače oz. 

nadomestila plače (bruto znesek), prejete za opravljanje dela v okviru te napotitve, vendar ne več kot 

1.000,00 EUR za izplačila v posameznem mesecu, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji (1. 

odstavek 45. a člena ZDoh-2): 

 

 delavec je napoten na delo iz Slovenije ali v Slovenijo, 

 napotitev na delo traja neprekinjeno več kot 30 dni, pri čemer morebitne vmesne službene ali za-

sebne poti iz kraja napotitve na pogoj neprekinjenosti ne vplivajo, 

 kraj običajnega opravljanja dela pred napotitvijo je po najkrajši cestni povezavi več kot 200 kilome-

trov oddaljen od kraja napotitve, 

 delavec v zadnjih 5 letih pred začetkom prve napotitve na delo ni bil rezident Slovenije pred začet-

kom napotitve na delo v Slovenijo ali rezident druge države pred napotitvijo na delo iz Slovenije, 

 v pogodbi o zaposlitvi je za delo v okviru napotitve zagotovljena plača v višini najmanj 1,5-kratnika 

zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, ki jo objavi Statistični urad Republike 

Slovenije, preračunane na mesec, kar trenutno znaša 2.440,42 EUR. 

 

Bolj ugodna davčna obravnava se lahko uveljavlja za dohodke, izplačane v največ 60 mesecih v ob-

dobju 10 let od prve napotitve, ne glede na to, ali so bile vmes prekinitve zaposlitve ali ne in ali je 

delavec ves čas zaposlen pri enem delodajalcu ali pa ne. Da bi delodajalec lahko pravilno upošteval 

posebno davčno osnovo posameznega delavca je z dopolnitvijo 19. člena Zakona o davčnem postop-

                                                      
4 Zakon o delovnih razmerjih  (Uradni list RS, št. 21/2013 s spremembami). 
5 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/2006 s spremembami). 
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ku6 (v nadaljevanju ZDavP-2) dana pravna podlaga, da davčni organ delodajalcu na njegovo zahtevo 

razkrije podatke o številu mesecev, v katerih je za posameznega zavezanca, ki je zaposlen pri njem, 

že bila uveljavljena posebna davčna osnova. Davčni organ sme te podatke razkriti za obdobje desetih 

let od prve napotitve na čezmejno opravljanje dela. 

 

V zvezi z izpolnjevanjem »časovnega kriterija« je treba pojasniti, da za presojo neprekinjenosti napoti-

tve ni relevantna fizična prisotnost delavca v kraju napotitve v času dela prostih dni oz. v času, ko de-

lavec ne dela. Primeroma torej privatne poti domov ali kam drugam v času trajanja napotitve ne pome-

nijo pretrganja napotitve.  

 

Naknadna sprememba dogovora med delavcem in delodajalcem glede trajanja napotitve spremeni 

naravo celotne napotitve z vidika trajanja in posledično z vidika izpolnjevanja pogoja neprekinjenega 

trajanja napotitve na čezmejno opravljanje dela pri uveljavljanju posebne davčne osnove. V tovrstnih 

primerih se morebiti že obračunane davčne obveznosti, ob upoštevanju drugačne dolžine trajanja na-

potitve, ustrezno popravi. Popravki v zvezi z uveljavljanjem posebne davčne osnove, če je naknadno 

izpolnjen pogoj neprekinjenega trajanja napotitve, niso obvezni, saj gre za ugodnost, ki se lahko uve-

ljavlja. 

 

Za napotitev na delo, za katero se lahko upošteva posebna davčna osnova, se v skladu z drugim od-

stavkom 45. a člena ZDoh-2 šteje napotitev, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: 

 

 delavec je napoten na delo zunaj države sedeža delodajalca, 

 napotitev na delo se opravlja na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi po pravu države, iz ka-

tere se delavec napotuje na delo zunaj te države, 

 pogodba o zaposlitvi je sklenjena med delodajalcem s sedežem v državi, iz katere se napotuje 

na delo, ki dejansko opravlja svojo dejavnost tudi v državi sedeža, in delavcem, ki običajno de-

la za delodajalca v državi sedeža delodajalca, 

 pogodba o zaposlitvi je sklenjena za opravljanje dela v okviru dejavnosti delodajalca v državi 

napotitve na delo v imenu in za račun delodajalca iz prejšnje točke na podlagi pogodbe deloda-

jalca z naročnikom storitve, 

 delavec ves čas napotitve dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca, ki ga napotuje na 

delo. 

 

V skladu s četrtim odstavkom 45. a člena ZDoh-2 se pod pogoji iz prvega odstavka tega člena poseb-

na davčna obravnava uporablja tudi za dohodke delavcev, ki so na delo v tujino napoteni na podlagi 

akta o napotitvi na delo med povezanima družbama po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, razen v 

medsebojno povezane družbe s podjetniškimi pogodbami. Za povezano družbo za namene tega od-

stavka se šteje tudi poslovna enota delodajalca.  

 

 

                                                      
6 Zakon o davčnem postopku  (Uradni list RS, št. 117/2006 s spremembami). 
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3) Povračila stroškov v zvezi z delom - velja od 01. 01. 2018 dalje 

 

V 44. členu ZDoH-2 so določeni dohodki iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. 

 

S spremembo 44. člena ZDoh-2, ki velja za davčna leta od 01. 01. 2018 dalje, se za namene davčne 

obravnave povračil stroškov delavcev napotenih na delo v tujino razlikuje med krajšimi in daljšimi napo-

titvami na delo v tujino.  

 

Povračila stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino 

 

Z dodano 4. b točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se za namene določanja neobdavčenega dela 

povračil stroškov prehrane na začasni napotitvi na delo v tujino, ločeno obravnava krajše začasne na-

potitve na delo v tujino in daljše tovrstne napotitve. 

 

Krajša začasna napotitev: 

V primeru napotitve, ki traja neprekinjeno do največ 30 dni, se povračilo stroškov prehrane za vsak 

delovni dan v času napotitve ne všteva v davčno osnovo do višine in pod pogoji iz Uredbe o davčni 

obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja7 (v nadaljevanju Uredba), kot 

veljajo za povračilo stroškov prehrane na službeni poti (v višini dnevnic). Za napotene, ki opravljajo 

poklic voznika v mednarodnem cestnem prometu se časovna razmejitev določa za neprekinjene napo-

titve do 90 dni. Za napotene, ki opravljajo poklic voznika v mednarodnem cestnem prometu, se za po-

samezno napotitev šteje opravljanje delovnih nalog voznika v mednarodnem cestnem prometu v okviru 

ene odsotnosti s sedeža delodajalca.  

 

V primeru napotitve, ki traja neprekinjeno do največ 30 dni oz. največ 90 dni za napotene, ki opravljajo 

poklic voznika v mednarodnem cestnem prometu, se v davčno osnovo dohodka povračilo stroškov 

prehrane ne všteva do višine cele dnevnice, in sicer za vsak delovni dan delavca ne glede na število 

opravljeni delovnih ur. V delovne dneve pa se ne štejejo povsem prosti dnevi delavca.  

 

Daljša začasna napotitev 

V primeru napotitve, ki traja neprekinjeno nad 30 dni (pri voznikih v mednarodnem cestnem prome-

tu neprekinjeno nad 90 dni), se povračila stroškov prehrane v davčno osnovo dohodka ne vštevajo do 

višine in pod pogoji iz Uredbe, določenimi za povračilo stroškov prehrane med delom, povečane za 80 

% glede na višino, ki jo določi vlada (glede na trenutno veljavno višino tega povračila znesek znaša 

6,12 * 1,80 = 11,02 EUR).  

 

Dogovor o trajanju napotitve 

Davčna obravnava dohodkov v zvezi s posamezno začasno napotitvijo na delo v tujino oz. v zvezi s 

posamezno napotitvijo na čezmejno opravljanje dela je glede obdobja trajanja napotitve vezana na 

dogovor o trajanju napotitve (trajanje do 30 oz. 90 dni ali več) med delavcem in delodajalcem. Za 

                                                      
7 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/2006 s spre-

membami). 
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presojo neprekinjenosti napotitve ni relevantna fizična prisotnost delavca v kraju napotitve v času dela 

prostih dni oz. v času, ko delavec ne dela. Primeroma torej privatne poti domov ali kam drugam v času 

trajanja napotitve ne pomenijo pretrganja napotitve, seveda pa se tudi morebitna povračila stroškov v 

zvezi s tovrstnim potmi davčno ne obravnavajo kot povračila stroškov v zvezi z delom, službeno potjo 

oziroma napotitvijo.  

 

Naknadna sprememba dogovora med delavcem in delodajalcem glede trajanja napotitve spremeni 

naravo celotne napotitve z vidika trajanja in posledično višine in vrste povračil stroškov, ki se ne všte-

vajo v davčno osnovo, zato je treba že izplačana povračila stroškov, ob upoštevanju drugačne dolžine 

trajanja skupne napotitve, ustrezno davčno obravnavati in popraviti obračunane davčne obveznosti.  

 

Če se primeroma napotitev podaljša iz 25 na 40 dni, se povračila stroškov prehrane v davčno osnovo 

dohodka ne vštevajo do višine in pod pogoji, določenimi za povračilo stroškov prehrane med delom, 

povečane za 80 % glede na višino, ki jo določi vlada, za celoten čas napotitve in ne zgolj za čas, ki 

presega 30 dni.  

 

Povračila stroškov prevoza v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino 

 

V skladu s 3. členom Uredbe se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, ne všteva v davčno 

osnovo dohodka iz delovnega razmerja, do višine stroškov javnega prevoza od običajnega prebivališča 

do mesta opravljanja dela, pri čemer je običajno prebivališče delojemalca prebivališče, ki je najbližje 

mestu opravljanja dela in je drugo prebivališče delojemalca običajno prebivališče po tej uredbi le, če se 

delojemalec od tam vsaj štirikrat tedensko vozi na mesto opravljanja dela.  

 

Navedeno pomeni, da v primeru, ko se napoteni delavci v tujini dnevno vozijo na delo iz začasnega 

prebivališča do mesta opravljanja dela, se to prebivališče šteje za običajno prebivališče in so davčno 

priznani le stroški prevoza na delo in z dela med običajnim prebivališčem (med tednom je to prebivali-

šče v tujini) in mestom opravljanja dela, ne glede na to, da ti zavezanci med vikendi, prazniki, dopusti, 

... običajno bivajo v Sloveniji. Pot od običajnega prebivališča (prebivališče v tujini) do doma se 

glede na navedeno ne obravnava kot povračilo stroškov prevoza na delo iz dela. 

 

Na podlagi dopolnjenega 44. člena ZDoh-2, za dohodke, izplačane od 01. 01. 2018 dalje, velja, da se v 

davčno osnovo ne vštevajo povračila stroškov za prevoz v kraj napotitve ob začetku napotitve in za 

prevoz iz kraja napotitve ob koncu napotitve, do višine in pod pogoji, določenimi v skladu s 4. točko 

prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 za povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju. 

 

 

 

Ljubljana, 15. 02. 2018 

 

Mojca Mlakar         Michael Knaus 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4359

