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Obrazec Vloga za uveljavljanje stroškov – delo v tujini  

 

 

Navodilo za izpolnjevanje obrazca Vloga za uveljavljanje stroškov v 
zvezi z delom v tujini pri tujem delodajalcu - odmera dohodnine za 
leto  _____  
 
Pravna podlaga 

Davčnim zavezancem - rezidentom Slovenije, ki prejemajo dohodke iz delovnega razmerja s tujimi 

delodajalci za delo v tujini, se skladno s 45. členom Zakona o dohodnini - ZDoh-2  v davčno osnovo 

od tega dohodka ne všteva dohodek: 

• v višini stroška prehrane med delom in  

• v višini stroška prevoza na delo in z dela  

glede na dejansko prisotnost na delovnem mestu v tujini do višine, določene v Uredbi o davčni 

obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljevanju: Uredba). Pri 

tem se stroški prehrane med delom priznajo do višine, povečane za 80 % glede na višino, kot je 

določena z Uredbo. 

 
Način uveljavlja stroškov  

Rezident Slovenije, ki prejema dohodke iz delovnega razmerja v tujini pri tujem delodajalcu, mora 

dohodke napovedati sam v »Napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega 

razmerja in pokojnine za rezidente« (obrazec napovedi za odmero akontacije dohodnine je skupaj z 

navodilom za izpolnjevanje objavljen na spletni strani Finančne uprave RS). V napoved se vpiše 

skupni znesek dohodka v višini stroška prehrane med delom in stroška prevoza na delo in iz dela. Ob 

tem zavezanec kot pripomoček uporabi ta obrazec - Vloga za uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v 

tujini pri tujem delodajalcu.  

    

Finančna uprava RS davčnim zavezancem rezidentom Slovenije najkasneje do 31. maja tekočega 

leta pošlje informativni izračun dohodnine za preteklo leto, v katerem so upoštevani tudi podatki iz 

napovedi za odmero akontacije dohodnine. Stroški prehrane med delom in stroški prevoza na delo in 

iz dela, ki jih je davčni zavezanec uveljavljal v napovedi za odmero akontacije dohodnine in so mu bili 

na podlagi predloženih dokazil o dejanski prisotnosti na delovnem mestu v tujini v posameznih 

mesecih tudi priznani, se priznajo tudi v informativnem izračunu dohodnine. 

 
Če davčni zavezanec po pregledu informativnega izračuna dohodnine ugotovi, da je treba podatke o 

dohodkih iz tujine ustrezno spremeniti ali dopolniti, vloži ugovor zoper informativni izračun dohodnine 

v roku 15 dni od vročitve informativnega izračuna dohodnine. V ugovoru lahko zavezanec uveljavlja 

tudi vse spremembe in dopolnitve v zvezi s stroški. 

   

Če davčnemu zavezancu informativni izračun dohodnine za preteklo leto ni vročen do 15. junija 

tekočega leta, mora zavezanec sam vložiti napoved za odmero dohodnine za preteklo leto do 31. julija.  

 

Informativni izračuna dohodnine, ugovor zoper informativni izračun dohodnine in napoved za odmero 

dohodnine so objavljeni med obrazci na spletnih straneh Finančne uprave RS. 

 

Odmera dohodnine za leto 

V naslovu obrazca se obvezno izpolni leto, za katerega se odmerja dohodnina.   

 

Stroški prehrane med delom  

V skladu z 2. členom Uredbe in ob upoštevanju 45. člena ZDoh-2 se rezidentu Slovenije, ki prejema 

dohodke iz delovnega razmerja pri tujem delodajalcu v tujini za delo v tujini, za prisotnost na delu štiri 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4359
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4359
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/dohodnina_dohodek_iz_zaposlitve/#c1108
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/#c1075
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/#c1075


Obrazec Vloga za uveljavljanje stroškov – delo v tujini  

ure in več dnevno prizna strošek prehrane v višini 11,02 evra (za obdobja do vključno avgusta 2022) 

oziroma 14,33 evra (za obdobja od septembra 2022).  

 

Za dneve, ko je na delu prisoten deset ur ali več, se priznajo stroški prehrane za dodatnih 1,37 evra  

(za obdobja do vključno avgusta 2022) oziroma 1,78 evra (za obdobja od septembra 2022) za vsako 

dopolnjeno uro prisotnosti na delu nad osem ur. Zavezanec lahko te stroške uveljavlja le, če izpolni 

tudi preglednico na tretji strani obrazca »Število dopolnjenih ur prisotnost na delu po 8 urah prisotnosti 

na delu v dnevih prisotnosti na delu nad 10 ur«.  

 

Stroški prevoza na delo in iz dela 

Po prvem odstavku 3. člena Uredbe se delojemalcu, ki dosega dohodek iz delovnega razmerja iz 

tujine, prizna strošek prevoza na delo in z dela do višine 0,18 evra (za obdobja do junija 2022) oziroma 

do višine 0,21 evra (za obdobja od julija 2022) za vsak polni kilometer razdalje med prebivališčem in 

mestom opravljanja dela. 

 
Če se zavezanec na delovno mesto v tujini pri tujem delodajalcu vozi iz dveh prebivališč (npr. iz 

prebivališča v tujini, kjer prebiva med delovnim tednom, enkrat tedensko pa iz prebivališča v Sloveniji, 

kjer prebiva s svojo družino), je upravičen do zmanjšanja davčne osnove od doseženih dohodkov iz 

delovnega razmerja za stroške prevoza na delo in z dela, kamor sodi tudi vožnja od prebivališča v 

Sloveniji, kjer prebiva njegova družina, v drugo državo, do mesta, kjer dejansko opravlja delo, in nazaj. 

To v skladu s stališčem Vrhovnega sodišča (sodbi: št. X Ips 34/2022 in X Ips 42/2021) velja ne glede 

na določbe 3. člena Uredbe, torej ne glede na to, ali se od tega prebivališča vozi vsaj štirikrat tedensko.  

 

Priložena dokazila 

Zavezanec je dolžan v zvezi z uveljavljanjem zmanjšanja davčne osnovo za prej navedene stroške v 

zvezi z delom v tujini davčnemu organu dokazati, da so mu ti stroški dejansko nastali ter njegovo 

dnevno prisotnost na delovnem mestu, saj se stroški v zvezi z delom v tujini priznajo glede na 

zavezančevo dejansko prisotnost na delovnem mestu v tujini.  

 

Zavezancu se stroški prehrane med delom in stroški prevoza na delo in z dela priznajo na podlagi 

predloženih dokazil o dnevni prisotnosti na delovnem mestu v tujini, npr.: 

- s plačilno listo, izdano s strani tujega delodajalca, iz katere je razviden podatek o številu dni 

dejanske prisotnosti delavca na delovnem mestu v posameznem mesecu v koledarskem letu ali 

- s potrdilom tujega delodajalca o številu dni prisotnosti delavca na delovnem mestu v določenem 

mesecu v koledarskem letu ali 

- s predložitvijo drugega dokumenta, ki nedvoumno dokazuje dejansko prisotnost zavezanca na 

delovnem mestu v tujini. 

 

Če zavezanec za določen delovni dan uveljavlja zmanjšanje za dodatni znesek povračila stroškov 

prehrane (točka 1.2. vloge), mora predložiti ustrezno dokazilo o številu ur dnevne prisotnosti na delu, 

npr. potrdilo delodajalca. 

 

Nastanek stroškov prevoza na delo in z dela zavezanec pri davčnemu organu dokazuje s predložitvijo 

pisne izjave o opravljenem prevozu na delo in z dela z navedbo točnega števila kilometrov razdalje 

med prebivališčem, na katerem prebiva med delovnim tednom v tujini oziroma prebivališčem v 

Sloveniji, kjer biva s svojo družino in mestom opravljanja dela ter drugimi dokumenti, ki dokazujejo 

dejansko opravljen prevoz na delo in z dela (npr. potrdilo o plačilu za uporabo avtoceste, avtocestnega 

predora).  

S podpisom izpolnjenega obrazca zavezanec potrjuje resničnost in pravilnost navedenih podatkov.  


