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Zadeva:

5 dnevni zamik pri plačilu davčnih odtegljajev in prispevkov za socialno
varnost

Po spremembi Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (z novelo ZDavP-2J) je uveden 5-dnevni
zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se obračunavajo
v obračunu davčnega odtegljaja (obrazec REK, ODO-1). Sprememba se nanaša na plačilo
obračunanega davčnega odtegljaja ter prispevkov za socialno varnost od vseh izplačil dohodka od 1.
januarja 2017 dalje. Tako je v prvem odstavku 283. člena ZDavP-2 določeno, da mora plačnik davka
davčni odtegljaj izračunati in odtegniti ob obračunu dohodka, plačati pa najpozneje v petih dneh od
izplačila dohodka. Rok, v katerem mora plačnik davka predložiti obračun davčnega odtegljaja
davčnemu organu, ostaja nespremenjen: plačnik davka mora to storiti najpozneje na dan izplačila
dohodka (284. člen ZDavP-2).
Osnovni namen uvedbe 5-dnevnega zamika pri plačilu je izboljšanje likvidnosti zavezancev za
davek. S podaljšanjem roka za plačilo davčnih odtegljajev in prispevkov za socialno varnost se
plačnikom davka omogoči boljšo likvidnost in plačilno sposobnost in s tem tudi lažje poplačilo davkov
in prispevkov.
V mesecu januarju 2017, ko so plačniki davka že lahko upoštevali 5-dnevni zamik pri plačilu
davčnega odtegljaja in prispevkov za socialno varnost, ugotavljamo, da predvsem proračunski
uporabniki (pri tem mislimo tudi na posredne proračunske uporabnike) te možnosti niso izkoristili in
te obveznosti še vedno plačujejo na dan izplačila dohodka oziroma na dan predložitve davčnega
obračuna.
Predvsem pri največjih plačnikih davka se zato pogosto dogaja, da v primeru plačila obveznosti na
isti dan, kot so tudi predloženi obračuni, prihaja do velikih preplačilih, kar povzroča težave ne le
Finančni upravi RS, ampak tudi plačnikom davka. Ob velikem številu delojemalcev, za katere se
predlagajo individualni obračuni, je običajno tudi večje število popravkov obračunov, kar povzroča še
dodatne težave. Zaradi navedenega pa prihaja do napak tudi pri razkritjih podatkov o obveznih
prispevkih za socialno varnost, ki jih v skladu z zakonskimi določili zahtevajo fizične osebe.
Ne glede na to, da si z upoštevanjem 5-dnevnega zamika pri plačilu tudi proračunski uporabniki
lahko še zboljšajo svojo likvidnostno situacijo (predvsem ker gre praviloma po obsegu za zelo velika
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sredstva), pa apeliramo, da se to upošteva predvsem z vidika učinkovitosti delovanja davčnega
organa, s tem pa tudi zagotavljanja hitrih in pravilnih informacij oziroma storitev vsem uporabnikom,
ki jih od nas zahtevajo in ki jih moramo v skladu z zakonodajo tudi zagotoviti.
Naslovna ministrstva prosimo, da dopis posredujejo tudi javnim zavodom in drugim subjektom iz
delokroga ministrstva, ki samostojno predlagajo davčne obračune in izplačujejo plače.
S spoštovanjem,

Jana Ahčin,
generalna direktorica
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