Kratek opis- REK-1a obrazec

REK-1A – OBRAČUN DAVČNIH ODTEGLJAJEV OD PLAČIL VAJENCEM, DIJAKOM IN
ŠTUDENTOM ZA OBVEZNO PRAKTIČNO DELO
KDO predloži obračun REK-1a
Podatke na tem obračunu predložijo davčnemu organu vsi plačniki davka, ki izplačujejo dohodke
dijakom in študentom za obvezno praktično delo. Plačnik davka lahko pooblasti drugo osebo, da
v njegovem imenu izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj. Za ravnanje druge osebe
odgovarja plačnik davka, kakor da bi obveznost izpolnjeval sam.
Obračun REK-1a plačniki davka predložijo tudi, kadar je osnova za davčni odtegljaj enaka nič (0).
KDAJ mora zavezanec predložiti obračun REK-1a
Plačnik davka mora davčnemu organu predložiti obračun REK-1a na dan izplačila dohodkov.
Plačnik davka mora davčne obveznosti plačati na dan izplačila dohodka v 5 dneh od izplačila
dohodka (velja za izplačila dohodka od 1. 1. 2017 dalje).
KJE IN KAKO predložiti obračun REK-1a
Obračun REK-1a se predloži prek sistema eDavki na spletni naslov: http://edavki.durs.si/.
Obračun in navodilo
Plačnik davka v obračunu REK-1a posreduje podatke, kot jih predpisuje Pravilnik o vsebini in
obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - Pravilnik. V
prilogi Pravilnika (priloga 1: Oblika in način predložitve podatkov) so podrobneje opisana in
obrazložena vsa polja zbirnega REK-1a obrazca kot tudi vsa polja iz obračuna davčnih
odtegljajev, ki so izkazani individualno po posameznem davčnem zavezancu.
Podatke mora plačnik davka predložiti v elektronski obliki. Tehnična navodila za predlaganje REK
obrazcev so objavljena na sistemu eDavki. Podatki morajo biti zapisani v predpisani sestavi XML,
ki je objavljena na sistemu eDavki v razdelku PODO – Prispevki in davni odtegljaji, v katerem je
določena sestava za posamezne obrazce.
TAKSA
Takse ni.
SANKCIJE
V skladu z drugo točko prvega odstavka 397. člena ZDavP-2 se z globo od 800 do 10.000 eurov
kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z
globo od 1.200 do 15.000 eurov se kaznuje pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki
ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se kaznuje z globo
od 3.200 do 30.000 eurov,če ne predloži obračuna davčnega odtegljaja ali ne predloži obračuna
davčnega odtegljaja na predpisan način oziroma v predpisanih rokih (četrti, peti in deveti
odstavek 57. člena, 284., 307.g, 336. člen, drugi in tretji odstavek 352. člena, drugi odstavek 353.
člena, 374. člen ZDavP-2).
V skladu z osmo točko prvega odstavka 397 člena ZDavP-2 se z globo od 800 do 10.000 eurov
kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z
globo od 1.200 do 15.000 eurov se kaznuje pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki
ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se kaznuje z globo
od 3.200 do 30.000 eurov, če v obračunu davka navede neresnične, nepravilne ali nepopolne
podatke (prvi odstavek 10. člena ZDavP-2).
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Za navedena prekrška se z globo v višini od 400 do 4.000 eurov kaznuje tudi odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost. Z globo v višini od 600 do 4.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko
gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo od 800 do 4.000
eurov.
Posebno hudi davčni prekrški
Ne glede na navedene določbe se v primeru, če je znesek premalo plačanega davka višji od
5.000 eurov, z globo v višini 20 % od premalo plačanega davka, vendar ne manj kot 1.200 eurov
in ne več kot 50.000 eurov, kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo v višini 30 % od premalo plačanega
davka, vendar ne manj kot 1.500 eurov in ne več kot 150.000 eurov, se kaznuje za prekršek
pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo
ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo v višini 45 % od premalo
plačanega davka, vendar ne manj kot 2.000 eurov in ne več kot 300.000 eurov.
Z globo v višini od 500 do 5.000 eurov se za posebno hud davčni prekršek kaznuje tudi
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo v višini od 700 do 5.000 eurov se za takšne prekrške kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo
ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe za takšne prekrške kaznuje
z globo od 900 do 5.000 eurov.
PRAVNE PODLAGE
─

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve
davčnemu organu - Pravilnik.

─

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2

─

Zakon o dohodnini – ZDoh-2
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