
1 Akontacija dohodnine 
Obseg davčne obveznosti je odvisen od rezidentskega statusa. 
 
Rezidenti Slovenije so obdavčeni po načelu svetovnega dohodka. Torej kjerkoli na svetu 
prejmejo prihodek, se ga obdavči v Sloveniji. Če mora delavec plačati davek tudi v državi v 
kateri dela, potem lahko ta plačani davek upošteva kot odbitek pri plačilu davka v Sloveniji. 
Akontacijo se obračunava po dohodninski lestvici z upoštevanjem vseh olajšav. 
 
Nerezidenti Slovenije pa so obdavčeni le za dohodek, ki ga prejmejo v Sloveniji. Tudi če je 
nerezident napoten (detaširan) delavec, se šteje, kot da je prejel dohodek v Sloveniji. 
Akontacijo se obračunava po pravilih za nerezidente, torej brez olajšav in 25% stopnja. 
 

2 Plačilo davka v tujini in izogib dvojnemu obdavčevanju 
Kadar slovensko podjetje napoti delavca v tujino, lahko nastopi obveznost plačila davka v 
tujini in pa tudi uporaba možnosti izogiba dvojnemu obdavčevanju. Kakšna so pravila v zvezi 
s tem opisuje Pojasnilo DURS, št. 4217-55/2008, 20. 3. 2008.  Povzetek teksta je opisan v 
nadaljevanju. 
 
Ker je zaposlovalec slovensko podjetje, se smatra, da je vir dohodka delavca v Sloveniji. 
Obravnava se deli glede na to ali je napoteni delavec rezident RS ali nerezident. 
 
Možnosti: 
§ rezident, ki plača del davka v tujini in se ta davek odbije od akontacije dohodnine v RS 
§ nerezident, ki ni dostavil obrazca KIDO-5 in se mu akontacija normalno obračuna 
§ nerezident, ki je dostavil obrazce KIDO-5 in se mu akontacija davka v celoti oprosti  

2.1 Napoteni delavec je rezident RS 

Dohodek se v celoti obdavči (plačilo davka) v državi rezidentstva, če so izpolnjeni določeni 
pogoji (nepreseganje 183 dni, delodajalec ni rezident druge države, prejemka ne plačuje 
stalna poslovna enota). 
 
Če ni izpolnjen le eden izmed pogojev, se davek plačuje tam, kjer delavec dela, torej v tujini. 
Kljub temu pa se lahko zgodi, da si pravico do davka lastita obe državi (RS in tuja država). V 
tem primeru mora država rezidentstva omogočiti da ne pride do dvojnega obdavčevanja. Da 
pa se lahko uveljavlja izogib dvojnega obdavčevanja, mora delavec predložiti dokazilo o 
plačanem davku v tujini.  

2.2 Napoteni delavec je nerezident 

Ti delavci so za davčne namene rezidenti v svoji državi. 
V tem primeru je lahko prejemnik davka samo država v kateri se delo opravlja (torej tuja 
država), v RS pa se davka ne plača. V RS nerezident uveljavlja pravico do oprostitve davka.  
Za sprotno oprostitev že ob samem nakazilu (REK obrazec) se to uveljavlja preko obrazca 
KIDO-5, ki ga mora delavec predložiti izplačevalcu, ta pa FURS-u, ki izda odločbo glede 
oprostitve.   
 


