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1.1.1 Dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje 

Za dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje je potrebno vnesti podatke opisane v nadaljevanju. 

1.1.1.1 Podatki za vsa podjetja 

V ekran Podatki za vsa podjetja -> Neobdavčeni zneski je potrebno vnesti mejne zneske (npr. 100 EUR) 
in mejne procente (npr. 24%) do katerih se iz premij zavarovanja ne plačuje dajatev. Mejni znesek 
predstavlja nominalno najvišji znesek premije, ki še ni obdavčena, procenti pa predstavljajo najvišji znesek 
premije kot procent od plačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri posameznem 
delavcu. 

Za potrebe izračunavanja ene izmed zgornjih mej za neobdavčene premije dodatnega prostovoljnega 
pokojninskega zavarovanja, je potrebno v nastavitvah programa (administratorske nastavitve Sistem -> 
Nastavitve -> Administrator -> Vnos obračunskih postavk) za postavki Prisp. IZ bruto za SPIZ ter 
Prisp. NA bruto za SPIZ v kolono mejni znesek vnesti X. S tem programu določite, da bo znesek teh dveh 
prispevkov uporabil pri določevanju procentualne meje za neobdavčene premije.  

Če pa so premije zagotovo pod obdavčeno mejo, potem teh nastavitev ni potebno nastavljati, ker programu 
ni potrebno izračunavati zneske premij nad neobdavčeno mejo. 

Dodatna nastavitev obračuna dajatev na premije podjetja 

V nekaterih primerih (npr. javni sektorji) je način določanja in izplačevanja premij tak, da zneski premij niso 
obdavčeni v nobenem primeru. V takem primeru se z nastavitvijo določi, da gre za neobdavčljive zneske. 
Za vsak znesek premije (omogočen je namreč vnos treh različnih premij podjetja) je nastavitev ločena. 
Nastavitve so na nivoju posameznega podjetja v ekranu Nastavitve za obračun na Sistem -> Nastavitve -
> Obračun -> Splošno  v poljih Znesek 1 podjetja za PDPZ ni obdavčljiv, Znesek 2 podjetja za PDPZ 
ni obdavčljiv ter % znesek 3 podjetja za PDPZ ni obdavčljiv. 

Če želite, da se premija ne upošteva pri določitvi obdavčljivega dela dohodka, potem ustrezno nastavitev 
odkljukate. 

1.1.1.2 Podatki po podjetju 

V ekranu Podatki za podjetje -> Skupne konstante določite, ali je pokojninski načrt  oblikovan v skladu z 
določbami 302. d0 305. člena zakona o PIZ. Odkljukano polje pomeni, da oblikovanje pokojninskega načrta 
v skladu z določbami omogoča uveljavljanje določenih olajšav, ki izhajajo iz plačevanja premij. 

1.1.1.3 Podatki za posameznega delavca 

V ekranu Delavci, partnerji -> Evidenca dela v zavihku Prost. dod. pok. zavarovanje vnesete podatke, ki 
se vežejo na  posameznega delavca in sicer: 
§ znesek dodatnega pok. zavarovanja, ki ga podjetje plačuje v imenu delavca na prvega izvajalca 
(zavarovalnico) pokojninskega zavarovanja (znesek podjetja 1) 
§ znesek dodatnega pok. zavarovanja, ki ga podjetje plačuje v imenu delavca na drugega izvajalca 
(zavarovalnico) pokojninskega zavarovanja (znesek podjetja 2) 
§ procent dodatnega pok. zavarovanja, ki ga podjetje plačuje v imenu delavca na tretjega izvajalca 
(zavarovalnico) pokojninskega zavarovanja (% znesek podjetja 3). Znesek se v tem primeru določi kot 
vnešen procent delavčeve obračunane bruto plače tekočega meseca. 
§ znesek, ki ga plačuje delavec v svojem imenu (znesek delavca) 

Istočasno je torej možno nakazovati premije podjetja na tri različne pokojninske družbe.  

Za vsako premijo je potrebno določiti tudi šifro pokojninskega načrta za potrebe izdelave izpisov. 

Za premije podjetja v znesku se lahko določi, ali se premija odbija od delavčeve bruto plače ali ne. Če se 
premija odbija od delavčeve bruto plače, se v polje  znesek se odšteva od bruto plače vpiše kljukico. 
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Lahko vnesete podatke za vse premije ali pa le za nekatere. Prednost imajo zneski podjetja, kar pomeni, da 
se od zneskov podjetja, ki so manjši ali enaki mejnim zneskom ne plačujejo dajatve, podjetje pa lahko 
plačane premije uveljavlja kot davčno olajšavo pri  napovedi dobička. 

Če poleg podjetja plačuje premije tudi delavec sam, lahko delavec v tem primeru uveljavi olajšavo pri 
napovedi dohodnine ob koncu leta, vendar le za zneske, ki predstavljajo razliko med zakonsko določenim 
mejnim zneskom in zneskom, ki ga je že plačalo podjetje. Olajšave lahko zavarovanec uveljavlja v okviru 
predpisanih dohodninskih olajšav, podobno kot tudi za ostale dohodninske olajšave. 

1.1.1.4 Nalogi za nakazovanje pokojninskega zavarovanja po POSAMEZNIH VRSTAH PREMIJ 

Celotno podjetje lahko plačuje dod. prost. pokojninsko zavarovanje (DPPZ) na štiri načine preko štirih vrst 
premij: 
§ na izvajalca DPPZ preko premije podjetja 1: nalog 885 PDPZ znesek podj. 1 po pok. načrtih 
§ na izvajalca DPPZ preko premije podjetja 2: nalog 886 PDPZ znesek podj. 2 po pok. načrtih  
§ na izvajalca DPPZ preko premije podjetja 3 (kot procent bruto plače): nalog 887 PDPZ % znesek 

podj. 3 po pok. načrtih  
§ na poljubnega partnerja kot premijo delavca , ki jo plačuje delavec v svojem imenu: nalog 888 PDPZ 

znesek delavca po pok. načrtih  
Na ta način se za vsako vrsto premije (1,2,3 podjetja in delavec) kreira vedno po 1 nalog, na katerega se 
seštejejo vsi zneski določeni v evidenci dela v okviru posamezne vrste premije, ne glede na morebitne 
različne oznake pokojninskih načrtov.  

Premija delavca 

Ta premija je odbitek od delavčeve neto plače, podobno kot krediti. Če se odločite plačevati premije 
delavcu, kot odbitek od njegove neto plače, je potrebno v programu definirati dodaten odbitek od neto 
plače, ki se ga nato vnese v zavihku Osnovna evidenca dela v ekranu Delavci, partnerji -> Evidenca 
dela.  

Na podlagi tega se bo nalog za omenjeni odbitek avtomatsko kreiral v okviru izpisovanja naloga 867 Ostali 
odbitki od neto. Dodatne podatke za omenjeni nalog (šifra partnerja, sklic na številko) pa se vnese preko 
ekrana Delavci, partnerji -> Evidenca dela v zavihku  Nakazilo odbitkov. 

Pred tem pa je potrebno določiti partnerje na katerih račune se premije posameznih delavcev nakazujejo. 
Partnerje se vnaša v šifrantu partnerjev.  

Premija podjetja 1 in 2 in 3 

Za premijo podjetja 1 se uporablja nalog _48 Dod.pr.pok.zav.podj. premija 1, za premijo podjetja 2 nalog 
_49 Dod.pr.pok.zav.podj. premija 2, za premijo podjetja 3 nalog _66 Dod.pr.pok.zav.podj. % premija 3. 
Če nalogov nimate na seznamu nalogov, jih dodate preko komande Alt-N Nast. seznama izpisov v ekranu 
Izpisi, prenosi -> Plačilni nalogi -> Priprava nalogov.  

Tudi za nakazovanja premij podjetja 1 in 2 in 3 je potrebno določiti ustrezne partnerje. Za vsako vrsto 
premije enega, torej tri partnerje. 

Partnerje, ki se uporabljajo za omenjene naloge se vnese v šifrantu partnerjev. Vsakemu od teh treh 
partnerjev je potrebno v polje se uporablja za vnesti ustrezno šifro naloga, na katerem se bo partner 
uporabljal. Vnese se šifro virmana 48 VIRMAN za partnerja na katerega se nakazuje premije podjetja 1 
oziroma 49 VIRMAN za partnerja na katerega se nakazuje premije podjetja 2, ter 66 VIRMAN za partnerja 
na katerega se nakazuje premije podjetja 3. Šifre virmanov se lahko izbere s seznama s pomočjo tipke F3. 

1.1.1.5 Nalogi za nakazovanje pokojninskega zavarovanja po POSAMEZNIH POKOJ. NAČRTIH 

V večini primerov v predhodnem poglavju opisani način popolnoma zadošča. Lahko pa uporabite naloge, 
pri katerih se seštevanje zneskov premij loči tudi po pokojninskih načrtih. 
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Tudi v tem načinu je za vsako vrsto premije potrebno uporabiti svoj nalog, vendar pa je možno v okviru 
posamezne vrste premije (npr. premija podjetja 1) pri različnih delavcih navesti različne šifre pokojninskih 
načrtov. 

Za vsak pokojninski načrt je nato potrebno kreirati svojega partnerja, ki se mu v polje šifra pokojninskega 
načrta vnese ustrezno šifro. Program bo na podlagi tega za vsako šifro pokojninskega načrta (oziroma 
partnerja) izdelal ločen virman, na katerem bodo seštete vse premije vseh delavcev, ki imajo v okviru iste 
vrste premije določeno isto šifro pok. načrta. 

V tem načinu uporabljate naslednje naloge: 
§ 885 PDPZ znesek podj. 1 po pok. načrtih   
§ 886 PDPZ znesek podj. 2 po pok. načrtih   
§ 887 PDPZ % znesek podj. 3 po pok. načrtih   
§ 888 PDPZ znesek delavca po pok. načrtih   

1.1.1.6 Izpisi 

Podatki o premijah se izpisujejo tudi na izplačilnih listih in na nekaterih rekapitulacijah, kot možne olajšave 
pa se prikažejo tudi na dohodninskih izpisih. 

Izpisovanje prihranjenih dajatev 

V primeru, da ste pri posameznem delavcu določili izplačevanje premij tako, da se premije odštevajo od 
delavčeve bruto plače, se na ta način za podjetje prihrani določene dajatve (prispevke od bruto plače in 
davke na izplačane plače) iz naslova neizplačane premije dodatnega prostovoljnega pokojninskega 
zavarovanja (DPPZ). 

Za izpis tako prihranjenih zneskov sta na voljo dva izpisa: 
§ *01 Znesek podjetja 1 za DPPZ 
§ *02 Znesek podjetja 2 za DPPZ 
§ *03 % znesek podjetja 3 za DPPZ 

Na izpisih so ločeno za posamezne vrste premij prikazani naslednji podatki: 
§ nakazane premije, ki ne znižujejo bruto plače 
§ nakazane premije, ki znižujejo bruto plačo 
§ prihranjeni prispevki od bruto dohodka na račun zmanjšanja bruto plače iz naslova premij DPPZ 
§ prihranjeni davki na izplačane plače na račun zmanjšanja bruto plače iz naslova premij DPPZ 

 

Poročanje o vplačanih premijah zavarovalnicam 

Ker se premije za delavce običajno plačujejo zavarovalnicam v skupnem znesku, so za poročanje 
zavarovalnicam o izplačanih premijah po delavcih na voljo izpisi, ki ustvarijo prenosne datoteke za uvoz 
podatkov v aplikacije posameznih zavarovalnic. 

Zavarovalnica SAVA 

Za vsako posamezno vrsto premije se uporabi svoj izpis: 
§ PDPZ strošek podj. (znesek 1) – SAVA pokoj. 
§ PDPZ strošek podj. (znesek 2) – SAVA pokoj. 
§ PDPZ strošek podj. (% znesek 3) – SAVA pokoj. 
§ PDPZ strošek posam. (znesek delavca) – SAVA pokoj. 

 
Za pravilno pripravo izpisov mora biti za vsako zavarovalnico kreiran partner z vnešeno ustrezno šifro 
pokojninskega načrta in vnešeno številko pogodbe. 
 
Za premije podjetja se ustvari datoteka sezplacf.dat, za premije delavca pa sezplacp.dat. Datoteke se 
ustvarijo na mapi, ki je definirana z nastavitvijo Lokacija izhodnih datotek na Sistem -> Nastavitve -> 
Lokacije datotek. 
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1.1.1.7 Izdelava datoteke VIRPN2.DAT 

Datoteko s katero poročate preko e-Davkov plačane celoletne premije za posamezne delavce, ki jih 
izplačuje podjetje v svoje breme, kreirate preko Izpisi, prenosi -> Dohodnina in celoletni izpisi z 
izdelavo izpisa 163 VIRPN2 – poročanje PDPZ premij podjetja. 
Datoteka se kreira na mapi, ki je določena z nastavitvijo Lokacija izhodnih datotek na Sistem -> 
Nastavitve -> Lokacije datotek. 

1.1.1.8 Obvestila delavcem o plačanih premijah 

Za celo leto lahko izdelate izpis, na katerem delavcem sporočate koliko premij in za katere pokojninske 
načrte je bil oplačanih. Izpis vsebuje tudi podatek, kakšen znesek olajšav lahko delavec uveljavlja pri 
napovedi dohodnine iz premij, ki jih je plačeval v svojem imenu preko podjetja. 

Izpis kreirate preko Izpisi, prenosi -> Dohodnina in celoletni izpisi z izdelavo izpisa 164 PDPZ po 
delavcih – obvestila delavcem. 
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