Na podlagi 5. odstavka 22. člena Splošnega akta o organiziranosti in sistemizaciji univerze in
članic št. A17/2005-2BB, Pooblastila rektorja št. P97/2006-525 TP z dne 28. 9. 2006,
Organizacijskega navodila št. N 23/2007-51 MT z dne 19. 10. 2007 ter v skladu z dopisom
Davčne uprave Republike Slovenije, Generalni davčni urad, z dne 9. 10. 2007, štev. 4210395/2007-01031-04, izdajam naslednje
NAVODILO O POVRAČILU STROŠKOV V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM POGODBENEGA DELA
ŠT.: N 25/2007-524 JR
I.
POGODBE O NAROČILU AVTORSKEGA DELA
Zaposleni na Univerzi v Mariboru






Dohodek za opravljeno delo po pogodbi o naročilu avtorskega dela se šteje za
dohodek iz delovnega razmerja;
Izračunani honorar se prišteje k drugim dohodkom iz delovnega razmerja ( plače,
odpravnine) za izračun skupne dohodninske osnove;
izplačana povračila stroškov v zvezi z delom po pogodbi o naročilu avtorskega dela
se ne vštevajo v davčno osnovo prejemnika;
normirani stroški ne znižujejo davčne osnove;
Delavcu se obračunajo dohodki iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno
osnovo po 44. členu ZDoh-2 in sicer povračila stroškov v zvezi z izdanim potnim
nalogom.

Zunanji sodelavci





Dohodek za opravljeno delo se šteje kot dohodek iz drugega pogodbenega
razmerja;
Dohodek sestavlja honorar za delo po pogodbi o naročilu avtorskega dela +
povračilo stroškov v zvezi s tem delom: stroški prevoza od kraja bivanja do kraja
predavanja (kilometrina ali vozovnica za javni prevoz, cestnina, parkirnina ipd.) in
nočitve;
Priznani so normirani stroški v višini 10 %. Po določbi četrtega odstavka 41. člena
ZDoh-2, lahko prejemnik dohodka poleg normiranih stroškov, ob izpolnjevanju
dohodninske napovedi, uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitev v zvezi z
opravljanjem dela (s predložitvijo dokazil o nastanku teh stroškov) v višini, kot jih
določa Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo.
II.
PODJEMNA POGODBA

Zaposleni na UM in zunanji sodelavci




Dohodek za opravljeno delo se šteje kot dohodek iz drugega pogodbenega
razmerja;
Dohodek sestavlja honorar za delo po pogodbi + povračilo stroškov v zvezi s tem
delom;
Priznani so normirani stroški v višini 10 %. Po določbi četrtega odstavka 41. člena
ZDoh-2, lahko prejemnik dohodka poleg normiranih stroškov, ob izpolnjevanju
dohodninske napovedi, uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitev v zvezi z
opravljanjem dela (s predložitvijo dokazil o nastanku teh stroškov) v višini, kot jih
določa Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo.

III.
DOLOČANJE RAZDALJE
Za izračun razdalje se izbere najhitrejšo pot po Telekomovem imeniku, zaradi natančnega
izračuna kilometrov za odhod iz točno določene ulice ter prihod v točno določeno ulico.
IV.
POROČILO O OPRAVLJENEM DELU
K poročilu o opravljenem delu mora vsak izvajalec (pogodbena stranka) mesečno priložiti
izpolnjen obrazec Poročilo o dejanskih stroških v zvezi z delom po pogodbi. Pravilno in
pravočasno izpolnjen obrazec je podlaga za izplačilo stroškov prevoza.
V.
UPORABA NAVODIL
To navodilo se uporablja od dneva izdaje.
Glavni tajnik
Doc. dr. Boštjan Brumen
Maribor, 20. 11. 2007

