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Navodilo za izpolnjevanje obrazca Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja
(REK obrazca) v zvezi z izvršitvijo sodbe, izdane v delovnih in socialnih sporih
Obrazec Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazca) v zvezi z
izvršitvijo sodbe, izdane v delovnih in socialnih sporih (v nadaljevanju Obrazec), izpolnijo zavezanci
za davek, ki pri davčnemu organu predložijo popravek REK obrazca na podlagi sodbe delovnega in
socialnega sodišča ali izvensodne poravnave v skladu s 54.a členom ZDavP2.
Najštevilčnejši primeri so, ko delovno in socialno sodišče odloči, da se drugo pravno razmerje, na
podlagi katerega je oseba opravljala delo, prekvalificira v delovno razmerje in je potrebno osebo
vključiti za nazaj v zavarovanje na podlagi delovnega razmerja. V takem primeru mora zavezanec za
davek - delodajalec za nazaj obračunati in izplačati plače, pri čemer upošteva že izplačane dohodke
na podlagi drugega pravnega razmerja. Že izplačane dohodke mora zavezanec prekvalificirati v plačo,
kar se izvede tako, da predloži popravek REK-2 obrazcev z zmanjšanjem, hkrati pa za ista izplačila
predloži REK-1 obrazce za izplačilo plače.
Obrazec se predloži skupaj z REK-1 obrazci za izplačilo plače. Ta obrazec je sestavni del tako
predloženega oziroma predloženih REK-1 obrazcev.
Zavezanec za davek mora v uvodu navesti svoj naziv in davčno številko. Če zavezanec za davek
vlaga več REK-1 obrazcev (za daljše časovno obdobje) po 54.a členu ZDavP-2, lahko priloži k enemu
izmed REK-1 obrazcev skupen Obrazec.
Zavezanec za davek navede številko sodbe ali podatke izvensodne poravnave, na podlagi
katere vlaga popravke REK-1 obrazcev in datum izdaje. Navede se tudi datum pravnomočnosti.
Od datuma pravnomočnosti dalje se v obdobju 2 mesecev obresti ne obračunajo. Po poteku 2
mesecev od dneva pravnomočnosti pa se zaračunajo zamudne obresti, ki jih zavezanec za davek
obračuna in prikaže v Obrazcu.
V stolpcu 1 – je navedena zaporedna številka predloženih popravkov REK obrazca.
V stolpcu 2 – Obdobje – zavezanec za davek navede obdobje, na katerega se nanaša posamezen
REK-1 obrazec.
V stolpcu 3 – Datum izplačila – zavezanec za davek navede datum izplačila dohodka, ki ga je na
podlagi odločitve sodišča prekvalificiral v plačo.
V stolpcih 4 – 14 zavezanec za davek navede obveznosti na podlagi posameznega REK-1 obrazca,
in sicer:
Stolpec 4 - Akontacija dohodnine
Stolpec 5 – Prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje
Stolpec 6 – Prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Stolpec 7 – Prispevek delojemalca za zaposlovanje
Stolpec 8 – Prispevek delojemalca za starševsko varstvo
Stolpec 9 – Prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje
Stolpec 10 – Prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Stolpec 11 – Prispevek delodajalca za zaposlovanje
Stolpec 12 – Prispevek delodajalca za starševsko varstvo
Stolpec 13 – Prispevek za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Stolpec 14 – Prispevek za zavarovalno dobo, ki se šteje s povečanjem
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V primeru, ko zavezanec za davek REK-1 obrazce za prekvalificirane dohodke predloži v skladu s
54.a členom ZDavP-2 po poteku dvomesečnega roka od dneva pravnomočnosti sodbe, mora za
ta čas obračunati in plačati zamudne obresti. Obračun zamudnih obresti zavezanec za davek
prikaže v zadnji vrstici Obrazca.
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