
i. Obračun povračila stroškov za službeno pot in davčna
obravnava uporabe službenega avtomobila v primeru dela
od doma:Davčno obravnavo povračil stroškov v zvezi z delom ureja
Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 - UPB7). Ta v
44. členu med dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davč-
no osnovo, uvršča tudi povračila stroškov v zvezi s službenim potova-
njem, in sicer pod pogoji in do višin, kijih določi vlada. Višino povračil
ureja Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in dragih dohodkov
iz delovnega razmerja - Uredba (Uradni list RS št. 140/06, 76/08), ki
določa, da se dejanski stroški goriva, če se uporablja službeno vozilo za
prevoz na službenem potovanju, ne vštevajo v davčno osnovo dohodka
iz delovnega razmerja. Povračilo stroškov prevoza na službenem po-
tovanju se ne všteva v davčno osnovo, če je dokumentirano s potnim
nalogom in z računi. S potnega naloga mora biti razvidna odobritev
delodajalca za posamezno vrsto prevoza.
Če zaposleni uporablja službeno vozilo tudi v zasebne namene, podjetje
pa mu ne zagotavlja goriva za opravljene poti v zasebne namene, je
treba dejanske stroške goriva sorazmerno razmejiti. Razmejitev stro-
škov goriva med stroški za službene in stroški za zasebne vožnje mora
biti pregledna in dokumentirana z verodostojnimi dokazili. Menimo,
da se pri izračunu lahko uporabljajo tudi podatki o povprečni porabi
goriva za posamezen tip vozila. Ob tem pa je treba upoštevati podatke
o prevoženih kilometrih v službene namene, dokumentirane s potnimi
nalogi, dejanski strošek goriva, dokumentiran z računom, in veljavno
ceno goriva.
Če zaposlenega, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za opravlja-
nje dela na domu, delodajalec na podlagi potnega naloga napoti z
namenom, da opravi določena dela ali naloge, na sedež delodajalca, se
opravljena pot šteje za službeno pot.
Uredba v 3. členu določa, da je mesto opravljanja dela po tej uredbi
mesto, kjer se delo opravlja oziroma se začne opravljati. V obravnava-
nem primera mesto opravljanja dela, skladno s pogodbo o zaposlitvi,
ni sedež delodajalca, temveč opravlja delavec delo od doma. Če dela-

vec opravi pot od mesta opravljanja dela (v konkretnem primera od
doma) do sedeža podjetja s službenim vozilom, to ne predstavlja rabe
vozila v zasebne namene, če delodajalec predhodno izda potni nalog za
opravljanje del in nalog izven mesta opravljanja dela, opredeljenega v
pogodbi o zaposlitvi. Če pa delavec v določenem dnevu svoje delo začne
dejansko opravljati na sedežu delodajalca, se vožnja od njegovega pre-
bivališča do sedeža delodajalca šteje za vožnjo v zasebne namene.

2. Izvajanje 66.a člena za gradbene storitve in račune, ki so
v reklamaciji: Kako je z uveljavljanjem odbitka DDV pri računih za
gradbene storitve, če je v pogodbi določeno, da se za 10 oziroma 5 od-
stotkov pogodbene vrednosti zadrži plačilo do primopredaje del ozi-
roma do končnega zapisnika z investitorjem? Račun se plača le delno,
razlika se plača, ko so izpolnjeni pogoji za to. Ali se ta razlika šteje za
zapadli del računa, za katerega se uporabijo določbe ZPreZP in je treba
za ta del povečati davčno obveznost?
Določba 66.a člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-i
(Uradni list RS, št. 13/11 - UPB3 in 18/11) predstavlja podporo ukre-
pom, določenim v Zakonu o preprečevanju zamudpri plačilih - ZPre-
ZP (Uradni list RS, št. 18/11), zato je treba najprej ugotoviti, ali se v
navedenih primerih uporabijo določbe ZPreZP.
Roki po ZPreZP tečejo od dneva dobave blaga oziroma izvedbe storitve.



Šteje se, daje blago dobavljeno oziroma storitev izvedena, ko je upnik
prevzel izpolnitev. Pred primopredajo torej obveznost dolžnika ni na-
stala. Iz navedenega izhaja, da se za ne zapadli del računa ne uporabijo
določbe 66.a člena ZDDV-i, kar pomeni, da davčnemu zavezancu za ta
del ni treba povečati davčne obveznosti.
Roki za plačilo začnejo v skladu z ZPreZP teči, ko je blago dostavljeno
oziroma storitev izvedena. Če se zavrnitev računa šteje za zavrnitev
sprejema, potem ni prišlo do začetka teka rokov po ZPreZP, saj storitev
ni bila opravljena. Če je bilo blago izročeno oziroma storitev izvedena
le delno, potem je treba obveznost poravnati le delno. Tako se določba
66.a člena ZDDV-i uporabi le za del obveznosti, ki mora biti poravnana.


