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  Ljubljana, 28. julij 2021 
 

 

Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz 

delovnega razmerja 

 

 

Vlada Republike Slovenije je dne 14. 7. 2021, sprejela nove spremembe Uredbe o davčni obravnavi 

povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljevanju: Uredba). 

 

Prvi odstavek 3. člena Uredbe določa znesek, do katerega se povračilo stroškov prevoza na delo in z 

dela ne všteva v davčno osnovo. V skladu s tem členom se v davčno osnovo ne všteva znesek v višini 

0,18 EUR za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, za 

vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od 

delojemalčevega običajnega prebivališča. 

 

Drugi odstavek 3. člena Uredbe pa določa, da če je znesek za posamezni mesec, določen po pravilu iz 

prvega odstavka tega člena, za posameznega delojemalca nižji od 140 EUR v, se v davčno osnovo ne 

všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 140 EUR. 

 

V skladu s pojasnilom Finančne uprave Republike Slovenije, je ta znesek določen na mesečni ravni, ne 

glede na število dni prisotnosti na delu oziroma se kot znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, 

upošteva ob pogoju: 

 

 da je delavec na delu prisoten vsaj en dan v mesecu in 

 

 da je delojemalčevo običajno prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja 

dela. 

 

Z navedenim se odpravlja določanje neobdavčenega dela povračila stroškov za prevoz na delo in z dela 

v višini imenske neprenosne mesečne vozovnice (javni prevoz). 

 

Po novi ureditvi bodo torej povračila stroškov za prevoz na delo in z dela do zneska 140 evrov 

neobdavčena (ne glede na to ali delojemalec prejme ta dohodek iz naslova kilometrine, zneska javnega 

prevoza, nakupa vozovnice, …) pod pogojem, da je delojemalec na delu prisoten vsaj en dan v mesecu 

in da je delojemalčevo običajno prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela. 
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Če je znesek povračila stroškov za prevoz na delo in z dela višji od 140 EUR, se znesek, ki se ne všteva 

v davčno osnovo, v skladu s prvim odstavkom Uredbe, izračuna v višini 0,18 EUR za vsak polni kilometer 

razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, za vsak dan prisotnosti na delu, če 

je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. 

 

Navedene spremembe se začnejo uporabljati: 

 

 za delojemalce, na katere se nanaša Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili 

stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri 

proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Uradni list RS, št. 88/21), za 

povračila stroškov prevoza na delo in z dela pri obračunu za mesec julij 2021, 

 

 za vse ostale delojemalce za povračila stroškov prevoza na delo in z dela pri obračunu za mesec 

september 2021, za povračila stroškov prevoza do vključno meseca avgusta 2021 pa se 

uporablja 3. člen Uredbe (Uradni list, RS 140/06, 76/08, 63/17 in 71/18), torej brez spremembe, 

objavljene v Uradnem listu 104/21. 

 

S spremembo Uredbe se spreminja le davčna obravnava povračil stroškov prevoza na delo in z 

dela oziroma se spreminja le znesek, do katerega se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela 

ne všteva v davčno osnovo, ne spreminjajo pa se pravice in obveznosti delodajalcev in 

delojemalcev v zvezi s povračilom stroškov prevoza na delo in z dela, ki so določene v 

delovnopravnih predpisih, veljavnih kolektivnih pogodbah (na primer panožnih, podjetniških, na 

ravni delodajalca,…) ali pa v pogodbi o zaposlitvi med delojemalcem in delodajalcem. 
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