PRILOGA 9
Zavezanec za davek:
Davčna številka:
PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVAMI ZA ZAPOSLOVANJE pod zap. št. 15.6, 15.8 in 15.14 obračuna
TABELA A: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje invalidov (prvi in drugi odstavek 62. člena ZDoh-2)
Vrsta olajšave za
Datum sklenitve
Zap.
zaposlovanje
delovnega
Izplačana plača
50% izplačane
št.
invalida
razmerja
zaposlenega
plače
Ime in priimek
Davčna številka
1
2
3
4
5
6
7=6*0.5
1
2
3
4
5
6
Skupaj
TABELA B: Podatki v zvezi z olajšavo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (64. člen ZDoh-2)

Zap.
št.
1
1
2
3
4
5

Ime in priimek
2

Število mesecev
izvajanja
Davčna številka praktičnega dela
3
4

6
Skupaj
*V siva polja se podatki ne vpisujejo.

Višina plačila
5

80% povprečne mesečne
plače zaposlenih v Sloveniji
št. mesecev iz stolpca 4
6

70% izplačane
plače
8=6*0.7

Nižji znesek od
zneskov iz stolpca
5 in 6
7

TABELA C: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje brezposelnih oseb (61.a člen ZDoh-2)
Datum sklenitve
Zap.
Vrsta olajšave za
delovnega
Izplačana plača
št.
zaposlovanje
razmerja
zaposlenega
Ime in priimek
Davčna številka
1

2

3

4

5

6

45 ali 55
odstotkov
izplačane plače
zaposlenega
7 = 6 * 0,45 ali
0,55

1
2
3
4
5
6
Skupaj
* V siva polja se podatki ne vpisujejo.
 IZJAVA
Izjavljam, da delavci, ki so vpisani v TABELI C in za katere uveljavljam davčno olajšavo za zaposlovanje po prvem odstavku 61.a člena ZDoh-2
v obdobju zadnjih 24 mesecev niso bili zaposleni pri meni ali moji povezani osebi, in da je njihova zaposlitev pomenila v davčnem obdobju, v
katerem so bili ti delavci na novo zaposleni, povečanje skupnega števila zaposlenih delavcev v skladu s tretjim odstavkom 61.a člena ZDoh-2.

Kraj in datum

Podpis zavezanca

METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 9
PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE
(zap. št. 15.6, 15.8 in 15.14 obračuna)
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje se izpolnjuje, če ima zavezanec vpisan podatek
pod zap. št. 15.6 in/ali, 15.8 in/ali 15.14 V. dela obračuna akontacije. Na obrazcu se razkrivajo podatki
v zvezi z olajšavo za zaposlovanje invalidov v skladu z 62. členom ZDoh-2, v zvezi z olajšavo za
izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju v skladu s 64. členom ZDoh-2 in v zvezi z
olajšavo za zaposlovanje v skladu z 61.a členom ZDoh-2.
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje je sestavljen iz treh delov:
TABELA A – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje invalidov (prvi in drugi odstavek 62.
člena ZDoh-2)
TABELA B – Podatki v zvezi z olajšavo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem
izobraževanju (64. člena ZDoh-2)
TABELA C – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje (61.a. člen ZDoh-2)
Medsebojno se za istega delavca izključujejo olajšava za zaposlovanje invalidov v TABELI A (62. člen
ZDoh-2), olajšava za zaposlovanje po prvem odstavku 61.a člena ZDoh-2 ter olajšava za
zaposlovanje po četrtem odstavku 61.a člena ZDoh-2 v TABELI C (61.a člen ZDoh-2).
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje se izpolnjuje v eurih s centi.
Stolpec 1 – Zaporedna številka
V stolpcu 1 je predhodno navedena zaporedna številka zaposlenega.
Stolpec 2 – Ime in priimek
Vpišeta se ime in priimek osebe, za katero zavezanec za davek uveljavlja olajšavo.
Stolpec 3 – Davčna številka
Vpiše se davčna številka osebe, za katero zavezanec za davek uveljavlja olajšavo.
TABELA A – stolpec 4 – Vrsta olajšave za zaposlovanje invalida
Vpiše se ustrezna oznaka:
C - invalid (po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov),
D - invalidna oseba s 100-odstotno telesno okvaro ali gluha oseba,
E - invalid, ki ga zaposli zavezanec nad predpisano kvoto po zakonu, ki ureja zaposlitveno
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov in čigar invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali
poklicne bolezni pri istem delodajalcu.
TABELA A – stolpec 5 – Datum sklenitve delovnega razmerja
Vpiše se datum sklenitve delovnega razmerja zaposlenega pri zasebniku, v obliki dd.mm.ll. Če gre za
zasebnika, ki nadaljuje z opravljanjem dejavnosti po 51. členu ZDoh-2, se vpiše datum sklenitve
delovnega razmerja zaposlenega pri zasebniku, ki je prenehal opravljati dejavnost.
TABELA A – stolpec 6 – Plača zaposlenega
Vpiše se znesek plače, ki je bila zaposlenemu invalidu izplačana v davčnem obdobju.
TABELA A – stolpec 7 – 50% plače
Vpiše se 50% izplačane plače pri tistih zaposlenih, ki imajo v stolpcu 4 oznako C.

TABELA A – stolpec 8 – 70% plače
Vpiše se 70% izplačane plače pri tistih zaposlenih, ki imajo v stolpcu 4 oznako D ali E.
Seštevek skupnih zneskov iz stolpcev 7 in 8 TABELE A je večji ali enak znesku pod zap. št. 15.6
V.dela obračuna.
TABELA B- stolpec 4 – Število mesecev izvajanja praktičnega dela
Vpiše se število mesecev izvajanja praktičnega dela s strani posamezne osebe v strokovnem
izobraževanju.
TABELA B– stolpec 5 – Višina plačila
Vpiše se višina plačila za praktično delo.
TABELA B-stolpec 6 – 80% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS
Vpiše se znesek, ki se izračuna tako, da se 80 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v
Sloveniji množi s številom mesecev izvajanja praktičnega dela v stolpcu 4.
TABELA B – stolpec 7 – Nižji od zneskov
Vpiše se nižji od zneskov iz stolpca 5 in 6 v posamezni vrstici.
Skupni znesek v stolpcu 7 TABELE B je večji ali enak znesku pod zap. št. 15.8 V. dela obračuna.
TABELA C
Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo iz prvega odstavka 61.a člena le, če so kumulativno izpolnjeni
pogoji iz prvega, drugega in tretjega odstavka 61.a člena ZDoh-2:
1. da je novo zaposlena oseba mlajša od 29 ali starejša od 55 let oziroma gre za osebo v poklicu,
za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve,
2. da novo zaposlena oseba v obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri njem ali pri
njegovi povezani osebi,
3. da je zaposlitev novo zaposlenih oseb pomenila v davčnem obdobju, v katerem so bili ti
delavci na novo zaposleni, povečanje skupnega števila zaposlenih delavcev pri zasebniku v
skladu s tretjim odstavkom 61.a člena ZDoh-2.
4. Zaposlitev osebe v poklicu, za katero na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitev, se lahko
uveljavlja le če je takšno pomanjkanje opredeljeno na seznamu, ki ga s pravilnikom določi
minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, vsaj vsaki dve leti
enkrat, pri tem pa upošteva razpoložljivost kandidatov, poklice, raven usposobljenosti, delovne
pogoje in druge strukturne dejavnike.
Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo iz četrtega odstavka 61.a člena, če zaposli osebo, mlajšo od 25 let, ki
se zaposluje prvič, v skladu z 61.a člena ZDoh-2.
TABELA C- stolpec 4 – Vrsta olajšave za zaposlovanje
Vpiše se ustrezna oznaka:
A – novo zaposlena oseba mlajša od 29 let
B – novo zaposlena oseba starejša od 55 let
C – osebo v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve
D – oseba mlajša od 25 let, ki se zaposluje prvič
TABELA C– stolpec 5 – Datum sklenitve delovnega razmerja
Vpiše se datum sklenitve delovnega razmerja zaposlenega pri zasebniku, v obliki dd.mm.ll. Če gre za
zasebnika, ki nadaljuje z opravljanjem dejavnosti po 51. členu ZDoh-2, se vpiše datum sklenitve
delovnega razmerja zaposlenega pri zasebniku, ki je prenehal opravljati dejavnost.
TABELA C-stolpec 6 – Plača zaposlenega
Vpiše se znesek plače, ki je bila novo zaposlenemu delavcu izplačana v davčnem obdobju.
TABELA C – stolpec 7 – 45 % ali 55 % plače
Vpiše se znesek, ki predstavlja 45 % izplačane plače pri tistih zaposlenih, ki imajo v stolpcu 4 vpisane
oznake A, B ali C oziroma znesek 55 odstotkov plače pri tistih zaposlenih, ki imajo v stolpcu 4 vpisano
oznako D.
Skupni znesek v stolpcu 7 TABELE C je večji ali enak znesku pod zap. št. 15.14 V. dela obračuna.

