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Plače, Honorarji . – spremembe zaradi novega Rek-O in novele Zakona o dohodnini 
(ZDoH-2AA) 

 

Največja novost v programih PLAČE in HONORARJI za leto 2023 je uvedba novega REK-O obrazca, ki bo 
nadomestil REK-1, REK-1a, REK-2 in PNIPD obrazce. Novi REK-O se uporablja za izplačila od 1.1.2023 dalje. 

Druga sprememba, ki stopi v veljajo 1.1.2023 je novela zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), objavljena v 
Uradnem listu št. 158/2022, 19.12.2022. 

Za obe novosti potrebujete različico programa PLAČE in HONORARJI datuma 21.12.2022 ali novejšo. Pri 
plačah različica »V-8.92.6.27«. Verzija bo novosti samodejno aktivirala z vstopom v program od vključno 
28.12.2022 dalje. Vse verzije kasnejšega datuma bodo novosti aktivirale takoj. Če bi dohodninske spremembe 
potrebovali prej, pa obstaja rešitev. 

Dohodninske spremembe so: 

1. Sprememba splošne letne olajšave iz 4.500,00 € na 5.000,00€. Za predhodno ročno ponastavitev v 
meniju 5.5, zavihek »Dohodnina«, gumb »Samodejna nastavitev lestvice«, izberete leto 2023, 
potrditev z F9 in nato sledi še dvakrat potrditev odprte maske oziroma menija. 

2. Zvišanje stopnje najvišjega dohodninskega razreda iz 45% na 50%. 

3. Uskladitev osebnih in posebnih olajšav za delavce (olajšave za otroke, vzdrževane družinske člane, 
PDPZ,…) Za izračun nove višine osebnih in posebnih olajšav je na voljo meni 5.F.4, načeloma samo 
potrdite vsebino menija. Ročna ponastavitev je potrebna le v primeru, da to želite ponastaviti pred 
28.12.2022. 

4. Uskladitev dodatnih olajšav za delavce po 3. odstavku 111. člena ZDoh-2.  

5. Nova olajšava za rezidente do dopolnjenega 29. leta starosti. Zakon predvideva uveljavljanje 
olajšave na letnem nivoju (FURS pri izdaji letne dohodninske odločbe). Za morebitno koriščenje 
olajšave za mlade pri obračunu plače je potrebno v meniju 2.1 na delavcu, na zavihku 3. Ostalo, vklopiti 
parameter »Olajšava za mlade do 29. leta starosti« in nato obvezno malce nižje klikniti na gumb »(F6) 
Ponovni izračun olajšav«. 

6. V programu HONORARJI se stopnja dohodnine pri obračunu najemnine spremeni iz 15% na 25% in 
sicer samodejno za tip 4 in 14. Za morebitno predhodno spremembo v meniju 3.B pri tipu obračuna 
Najemnine, ročno popravite procent. 

Kreiranje novega REK-O in njegova oddaja na eDavke sta vezana na datum izplačila. Na eDavkih so objavili, 
da bo oddaja možna od 3.1.2023 dalje (vsi upamo da ne bo večjih težav, vseeno spremljajte objave na eDavkih 
in tudi naši spletni strani). V primeru težav pri oddaji, brez panike, izplačila lahko brez težav izvedete, obrazce 
pa boste oddali ko bo to mogoče. Nihče vas v tem primeru ne bo sankcioniral. 

Programa PLAČE in HONORARJI bosta torej za vsa izplačila po 1.1.2023 pripravila REK-O, ki ga na eDavke oddate 
po ustaljenem postopku. 

Vse nastavitve za novi REK-O, tudi sklop S – Dodatni podatki o plači, se bodo uredile samodejno z menjavo 
verzije. Sklop S – Dodatni podatki o plači se izpolnjujejo le za izplačane plače in nadomestila plač, ki bremenijo 
delodajalca in so vključena v podatek v polju P01a. 

V polje S02 se vpiše 3-mestna šifra kolektivne pogodbe, zato OBVEZNO v Plačah v meniju 5.9 preverite polje 
»Štev. kolektiv. pogodbe«. Če nimate »svoje pogodbe« v polje vpišite »999«, sicer seveda vpišite šifro KP, ki 
jo upoštevate (primer 280 KP med delavci in družbami drobnega gospodarstva). 

S 1. januarjem 2023 bo na Ajpes-u vzpostavljeno prehodno obdobje, v katerem bo potekalo vzporedno 
poročanje podatkov o plačah v zasebnem sektorju, tako na novem REK-O obrazcu kot na obrazcu ZAP/M. 

Za gospodarstvo se morebitne ponastavitve poročanja sklopa S naredi na posameznem VP-ju v meniju 5.3 in 
sicer to velja za VP-je od 1 do 99. 
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Objava Ajpes: 

 

 

Objava eDavki: 

 

 

Če boste naleteli na kakršnekoli težave, nas pokličite in pomagali vam bomo. 

 

Ostanite zdravi! 

Ljubljana, 21.12.2022 


