
Ni nujno, da podjetje zaposli poslovodjo ali prokurista, z njima lahko sklene tudi
drugačno pogodbo. Vendar ta prinese nekatere posebnosti pri obdavčitvi dohodkov.
Mojca Kunšek

Vpraksi je veliko primerov, ko se
pojavi dilema, kako obravnavati
dohodke poslovodij in proku-

ristov. Pri obdavčitvi dohodkov po-
slovodnih organov, ki so v delovnem
razmerju v družbi, je stvar dokaj jasna,
precej bolj pa se zaplete pri obdavčitvi
dohodkov za vodenje družbe s strani
poslovodje ali prokurista, ki z družbo ni
v delovnem razmerju.

Pri obravnavi obdavčitve je namreč
treba izhajati iz funkcije, ki jo ta ose-
ba opravlja, in vrste pogodbe, ki je s to
osebo podpisana. Pogodba o poslovo-
denju in pogodba o prokuri sta namreč
pogodbi civilnega prava, ki ju je treba
obravnavati v skladu z določbami Za-

člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2)
kot dohodek iz drugega pogodbenega
razmerja, medtem ko se dohodek iz
poslovodenja obdavčuje v skladu s 37.
členom (ZDoh-2) kot dohodek iz delov-
nega razmerja, kamor se uvrščajo tudi
dohodki, prejeti za vodenje družbe na
podlagi pogodbe o poslovodenju, in
sicer ne glede na to, ali je poslovodja
dejansko tudi v delovnem razmerju ali
ne. Prejemki fizične osebe za vodenje
družbe se namreč obdavčijo kot doho-
dek iz delovnega razmerja, od katerega
se akontacija dohodnine izračuna, od-
tegne in plača po stopnji 25 odstotkov,
če se izplačevalec dohodka ne šteje za
glavnega delodajalca v smislu ZDoh-2.

in nočitve v zvezi z opravljanjem dela
ali storitev, in sicer do določene višine
po Uredbi o davčni obravnavi povračil
stroškov iz delovnega razmerja (v na-
daljevanju Uredba). Povračila stroškov
so obračunana pri obračunu njegove-
ga dohodka in mu v trenutku izplačila
povečujejo davčno osnovo. To pomeni,
da se v skladu s 127. členom ZDoh-2 ob
izplačilu tudi izračuna in plača akonta-
cija dohodnine. Vendar pa se pri izra-
čunu akontacije dohodnine, skladno s
četrtim odstavkom 41. člena ZDoh-2,
upošteva zmanjšanje davčne osnove
v višini 10 odstotkov normiranih stro-
škov.

V skladu z 289. členom Zakona o
davčnem postopku (ZDavP-2) lahko
prokurist dejanske stroške prevoza in
nočitev višje od priznanih glede na
Uredbo, uveljavlja v ugovoru zoper in-
formativni izračun dohodnine. Dejan-
ski stroški prevoza in nočitve v zvezi z
opravljanjem dela ali storitve se na letni
ravni namreč zavezancu priznajo kot
dodatno zmanjšanje davčne osnove od
dohodkov iz drugega pogodbenega raz-
merja - poleg že med letom upošteva-
nega zmanjšanja v višini 10 odstotkov
normiranih stroškov.

Ker prokurist ni v delovnem raz-
merju, pač pa gre za opravljanje dela
za plačilo v okviru drugega pravnega
razmerja, pri katerem je prejemnik
tega plačila obvezno zavarovan za in-
validnost, telesno okvaro ali smrt, ki je
posledica poškodbe pri delu ali poklic-
ne bolezni, mora izplačevalec dohodka
skladno z drugim odstavkom 27. člena
Zakona o pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju (ZPIZ-1) pri izplači-
lu dohodka prokuristu obračunati tudi

Če se izplačevalec šteje za glavnega de-
lodajalca, pa se akontacija dohodnine
izračuna tako, da se za posamezni do-
hodek uporabijo stopnje dohodnine in
lestvica iz 122. člena ZDoh-2, preraču-
nana na 1/12 leta. To velja tudi za do-
hodke prokurista, če prokurist vodi po-
slovni subjekt in opravlja funkcijo po-
slovodenja, vendar formalno ne zaseda
poslovodstvenega položaja (npr. če v
času, ko družba nima formalno imeno-
vanega poslovodje ali ko formalno ime-
novani poslovodja ne opravlja funkcij,
ki jih poslovodja opravlja po zakonu, te
funkcije opravlja prokurist).

Kako je z dejanskimi
stroški?
V nasprotnem primeru, ko proku-

rist podjetja ne vodi, je prokurist ob-
davčen po 38. členu ZDoh-2. Pri tem
velja omeniti, da lahko prokurist uve-
ljavlja tudi dejanske stroške prevoza

kona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
kar pomeni, daje:

• prokurist poslovni pooblaščenec,
ki ima funkcijo zastopanja proti tretjim
osebam in ni organ odločanja niti or-
gan vodenja v družbi,

• poslovodja pooblaščen, da vodi
posle dražbe, kar je tudi osnova za
opredeljevanje do obdavčitve njegovih
dohodkov iz tega naslova. Pri tem je
pravni temelj pridobitve pooblastila za
vodenje poslov družbe imenovanje na
vodstveno funkcijo v družbi, kar je tudi
nujen pogoj za vpis v sodni register, saj
mora družba skladno z drugim odstav-
kom 47. člena ZGD-1 ob prijavi za vpis
v register priložiti akt o ustanovitvi in
akt o imenovanju poslovodstva, če to ni
določeno že z aktom o ustanovitvi.

Prokurist tako praviloma nima po-
slovodstvenega položaja v poslovnem
subjektu, zato se njegov dohodek ob-
davčuje skladno s prvim odstavkom 38.

Pogodba o poslovodenju in pogodba o prokuri sta namreč pogodbi
civilnega prava, ki ju je treba obravnavati v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah.



šestodstotni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje.

O razmejevanju obdavčitve poslovodje od obdavčitve
prokurista je podala Davčna uprava RS tudi pojasnilo DURS,
št. 4210-5839/2011, v katerem opozarja na pomembnost
razmejevanja obdavčitve predvsem z vidika funkcije, ki jo te
osebe opravljajo:

• če prokurist podjetje vodi, se dohodki prokurista obrav-
navajo v skladu z določbami 37. člena ZDoh-2, saj gre za
dohodke na podlagi sklenjene pogodbe o poslovodenju. Pri
tem se povračila stroškov ne vštevajo v davčno osnovo tega
dohodka, in sicer pod pogoji in do višine, ki jo določa Uredba
o davčni obravnavi povračil stroškov iz delovnega razmerja,

nih oseb (ZDDPO-2) se izplačila poslovodnim delavcem, pro-
kuristom in delavcem s posebnimi pooblastili iz naslova plač,
drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo (npr. bonitet) ter nado-
mestil plač za čas odsotnosti zaradi izrabe letnega dopusta in
zaradi drugih odsotnosti z dela priznajo kot odhodek v obra-
čunanem znesku. ■

Povračila stroškov so obračunana pri obračunu
njegovega dohodka in mu v trenutku izplačila

povečujejo davčno osnovo.

• če je prokurist pooblaščen za zastopanje družbe, vendar
pa podjetja ne vodi, pa se štejejo prejeti dohodki v skladu z
določbami 38. člena ZDoh-2 za dohodke iz drugega pogod-
benega razmerja. Med te dohodke se štejejo tudi izplačila za
povrnitev stroškov v zvezi z opravljanjem dela, kar pomeni,
da mora zanje plačnik davka (izplačevalec) ob izplačilu iz-
računati in plačati akontacijo dohodnine v skladu s 127. čle-
nom ZDoh-2. Pri izračunu akontacije dohodnine se skladno
s četrtim odstavkom 41. člena ZDoh-2 upošteva zmanjšanje
davčne osnove v višini 10 odstotkov normiranih stroškov.

V skladu s 35. členom Zakona o davku od dohodkov prav-


