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Fizidne osebe, ki
imajo registrirano
dejavnost, delo pa
opravljajo v odvisnem
razmerju z deiodajal-
cem - problematika
prikazovanja pravno
formalnega pravne-
ga razmerja, ki ni
v skladu s pravno in
ekonomsko vsebino
tazmerla

PoJasntlo FURS. 26 marec )015

Pfavno iotmalna uredrtev razrnerJa
v katerem liziina oseba za delodalalca
opravlja delo v statusu samostojnega
podjeinika (s. p ), de gre .. nlunem raz-
merju deiansko za odvisno pogodbe
no razmerje, nr :akonita Detodatatec
mora sklenilr pogrdbo o :aposlltvi
s tizi6no osebo, kr delo zani opfavlja
v razmerlu, kr rma elemente delovnega
.azmeria.

V praksi s.r vedno bott poqosti
prmefl, ko frzi6ne osebe .egrst falo
status s. p.. aeprav bodo konirrrurra,
no opravijale dela po pogodbi le za
eno podjelje oztroma drug poslovni
sublekt. Delo se.r' tej prjme h opra,
vlJa v delovnih prostorih podjetja,
v delovnem aasu, ki velJa za osiale
zaposleoe 8 ur dnevno pfl tem s p.
uporablja delovno opremo rn ostala
delovna sre.jstva podjetla {na pnmer
delovne pnpomodke potroSni mat€r!
al, raiunalntl.. slu2benr avto iicl I ob
lem pa za uporabo teh sredstev ne
plaaute najemnine. Poleg lega delo
opravlja po navoditih in pod nadzo
rom odgovorne osebe podJetja, ki mu
omogoda delo pri svojih strankah
Samoslolnr podlelnik v ieh pflme,
rih pravilo.na tudi ne sme opravliati
iste dejavnosti, s katero se ukvarja

podJetje za svol raaun, niti za radun
katefe druge pravne alr ,jzidre osebe,
ampak je za radun in v imenu podje
tja (konkurendna prepoved I Storilve
mora opraviiatt sam rn ponuJati stran-
kam p(J cen,ku podjetJa odsoinosl
z dala pa mora uskla,evati z voG,
slvom podietia. Pladjlo je dogovorjeno
po udinku na podlagt rzsta,.4jenega
raiuna enk.at m4sednr) pod;elje 5. p.
rzplaiute dohodek ki mu predstavlla
glavnr In v vedrnt primerov tudi edrni
vir dohodka

/ optsanem pnmeru lz narave
razmerja izhala, da le s p r odnq
su do s\/oJega naroanrka (podjetla,
v odvtsrrem razmeriu ceprav le po
g.€Jem prauro formalnem statusu s
o., torej rrzrdqa oseba k, br pravrloma
morala gospodarsko dejavnost oprav"
Itali samostolno In neodvrsno.

Do takth prrnerov ure,anla prav-
nrh raztne.lj za ,Jelo prjha,a v mnogih
podteljih, kr se odlodato:a racionat!
zacrjo svojega poslovanla na nadin,
da dolodenrm prolilom zaposlenih delc
plaiuisto delno ali r' celori prek sta
tusa s p kl jih ustancvrlo za[,oslenr
s lem da Jtm delovno razmerje pra,;no
lo.malno preneha in op.avltajo enaka
dela In ndloue na enak nadrn prek
slalusa s. p.

Obdavcitev fizidne osebe, ki
opravlja deiavnost (neodvisno
razmerje) in fizicne osebe, ki
dosega dohodek iz zaposlitve
(odvisno razmerje)

Dohodkj. ki jih fiziana oseba dosega
v okviru wojega organizrranega pod-
jeija {lj kot samostojni fodjetnrk) ozi-
ronrd v okvtru organtzi.ane deiavnosti
{lr v okvtru d€lavnoslt fiadne osehe,
kl je fegrst,rrana v sklAdu Z Veljavn'-
mr preoplst, npr. samoslojni novinar),
so obdavdeni z dohodnino kot doho
dek iz delavoosti Zakon o dohodnini
(ZDoh 2\1 v 46 ilenu doloda, da se za
dohodek rz 2,/3 deiavnosti gteje CohG
dek, ki je doseien s samostoinim in
neodvlsnim opravljanjem dejawrosti. lj.

ko gre za tratno neodvisno opfavlJaoje
ekonomske akttvnosli Neodvisnost in
samostoJnost se kaie v opfavt,ariu
Jejavncsti za svol rad& rn nadir
v svolo kor|sl, na svojo odgovornost
in na svo, riziko (,izidna oseba jaqir za
opravtjanje dejavnostl : vsem svojtm
premoZenjern).

Samostolni podjeloik je v sstem
obveznega socialnega zavarovanja
vkllLde. Kor samozapostena oseba
lrazen ae delavnost oplavlja kot
postranskr poklic). Iaka oseba je
sama dol:na obfaiunavatt In plade_
vali obvezne pr,spevxe :a socralio
varnc'sl oc za\,^rovrtne osnnve. dct(!
cene po predptsih o pokolnl skein
In Invalidskern zavarovanlu,,poate_
vale dossZen dohodek iz de)avnosll
v preteklem letu

Dohodkl zavezanca. kt ima !.skla-
.Ju r delovnopravno :akonodalo
2 deloda,alcem sklenleno pogod-
bo o zaposhlvr, ga so obdavdeni
z dofiodnino kot dohodek iz delov_
nega razmerja zDoh-z v drugem
odsiavku 35. 6tena ,1oloaa, da se
za zap.slitev Stete vsako odvtsno
pogo.Jbeno razmerle. v katerega
vstopa lizdna crseba pn opravljanju
fizidnega a| Intejeklualnega d6la,
vkliuano z opravlianiem storitev In
usryaqanJem all tzveclbO avtor_cke-
ga dela I'e glede na das trajanta.
Za odvrsno pogodtreno raznrerje se
Stere delovno razmerje in vsako drugo
poqodbeno ra2merje ki glede nadz}
ra In navoclil ! zvezi : opravljanlem
dela ah stollte'. naiina oprar'ljanja
dela alr stoflle! ln dtugih pravic ler
odgovornostt fizrdne osebe in delo-
dajalca, kazc na odvisno pogodbeno
razmerje med delodajalcem rn lizJdno
osebo Odvisno razmefje med ttzlano
osebo In narodntkom tako obstala
ae obslala element nepretrgaoega
opravtlanta dela po navodilih In pod
nadzorom detodatalca, ae detodala-
lec zagolavlja ,/s( polrebno opr6nto,
sredstva in pogole za delo, ie det+
oalatec prevzema linandna in druga
lveganja ter odgovornoslj v zvezj
z opravljanjem deta ah storitev itd.
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Ureditev po delovno pravnih
predpisih

Opisane situaciie so sporne tudt ! vidi-
ka delovno pravnih razmorii. Pri delov"

nem razmerju gre za razmerje med
delavcem in delodajalcem k ie proslo"

voljno, delavec se vkliuai v organiziran
delovni p.oces delodaialca, delo opra-
vlja za pladilo osebno, nepretrgano In

po navodilih ler pod nadzorom delod+
jalca. Bistveno ;e, da delavec opravlia
d€lo v razmeriu podreienosti do delo-
dajalca, kot del delovnega procesa,

ki ga organizira delodaialec, ki tudi

nosi odgovornost za uspeh podielia

ee so v konkretnem ptavnem razmer-
ju ti elemenli podani, gre za delovno
razmerje, deprav med strankama ni

sklenjena pisna pogodba o zaposlitvi.
ki le sjcer pravilo. Tudi I primeru, 6e

sia pogodbenr stranki pogodbo, ki le
podlaga njunega razmeta oznadili kot

civilno pravno pogodbo tna pnmer kot
pogodbo o delu ). ali e e gte za tazmetie
med narodnikom in s P., v niunem raz-

melu pa d€jansko obstaiaio elementi
delovnega razmafla, se stele, la grs

26 delovno rczme\e. Ptl ugotavltanju
obstoja J€lovnega razmerla so torej

bistvene deianske okolisaln€. ki kaze-
jo kako se pogodbeno fazmerje laiaia
! praksj, in ne pormenovanje ratmerla
s strani pogodbenih strank ali slalus
pogodbenih slrank.

V skladu z 11 alenom Zakona o
dolovnih razmeriih (ZOR-I)2 le deloda-

lalec doltan delavca p.tlavltr v obve-
zno socralno zavarovanle In mu lzIG
6iti totokofrrlo pnlale v 15 dneh od
nastopa dela Delodajalec je dolZan

za delavca obradunali. odlegniti rn pla-

dati prispevke deloj€malca od bruto
plate, nadomestila plade ter dfugih
brulo preiemkov iz delovnega razmer-
ja Od istih osnov je delodajal€c dolian
obradunatr ludi paspevke delodaJalca.

Ukrepanje FURS v postopkih
nadzora - ugotovitve v davdnih
inSpekcijskih nadzorih

V nadaljevaniu so opisant nekateri pri-

mefl neuslrezn€ga ravnanja. ugotc,vlje
ni pri izvajaniu davcnih inipekcijskih
nadzorov davkov in pnspevkov od
dohodkov izidnih oseb iz zaposhtva.

Pn rzvaianju davdnih indpekcijskih
nadzorov davkov in Prispevkov od
dohodkov fizidnih oseb iz zaposlitve je

bilo v vea primerih ugolovlieno. da so
ti delodaialci svojim zaposlenim izpla
devali dodalne dohodke na Podlagi
radunov, ki so jih tr zaposleni izdali kot
s. p. V nadzoru Ie bilo ugotovlleno, da
so bile skleniene pogodbe o poslov"

nem sodelovaniu le navrdeznl posll,
pr katenh se dejanska vsebxta ralt'
kuie od niene oblike. sai so zaposleni
dejansko opravllali enako delo, kol Je

bilo dolodeno v pogodbi o zaposlitvi,
nad redno delovno obveznostjo Na
podlagr leh uqotovitev Je da\,ior organ
rzplacrla kr so bila tzplaaana na pod-

lagr pogodb o poslovnem sodelovanlu
kot prihodek s p obdavdil kol dohod.
ke iz delovnega razmorja. od katerih je

brla odrnerjeria akoniactla dohodnrne
in vs pdspevkr za sooalno varnost

V postopku davcnega rnspekcil-
skega nadzora le brlo ugolovlleno
tudi. da so bili delavq zaposlenr za

kraisi delovnr ias in za minimalno

pla6o hkrali pa so imeli Se slatus s.

p., na podlagi katerega so delodajalcu
mesedno izdajali radun za opravijene
storitve ! viSjem znesku kot le znasala
plada za kraisr delc,vni Cas Tudr v leh
primerih je bilo v davdnem nadzoru
ugolovijeno, da so se vsa opravljena
dela izvaiala na sedezu delodajalca,
s sredstvi delodaialca, pod konlrolo
delodajalca izpladila, kr so jih delavci
preiernalr kot samostolnr podjetniki na
podlagi izdanih.acunov, pa so bila
prekvalificirana v plaao In obracunane
pr rpdsorvuE edla'vc

Finandna ugra,ra v postopkih nad
zora opisanrh pnmero! rzhaia rz nade
la davcnega postopka, ki F dolodeno
v 5 dlenu Zakona o davdnem postopku
(ZDavP-2)3 in po katerem s€ predmel
obdavdive in okolrsdine ter deistva, ki
so brstvenr za obdaveenle, vrednotilo
po svoJr ,lospodarskr lekonomsh)
,/sebini. l-lkrati sE v opisanih pnrne
rih upostovajo tudi dolodila 74 dlena
ZDavP-2, kr doloia. da navideznipravni
poslr ne vplivaio na obdavdenle. Ce
navdeznr pravnr posel pflkiva drug
pfavnr p{rsel, le za obdavaenje mero
dajen pfikril pravnr posel To pomeni,

da de trnaodna uprava ugotovr da gre
za izogrban,e ali zlorabo {npr de se
doloaen del dohodko\. kt bi morali
t! r rzpbeanr kot plada zaposlenemu
izpladuie na raiun nlego,./ega statusa
s. p.) se 6teie, da le naslala davdna
obveznost, kakrsna br nastala ob upo
sievanlu razmerl. nastalh na podlagi
gospodarskih tel.onomskrh) dogodko!
{tl. da se dohodLr rZplacanr :apc!
slenemu na nleqov s. p.. obdavarlo
koi dohod€k iz delo',nega razmala
: vsemi pnpadajoeifi]r obveznostmi).
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I',laceYanj e prlsPevKov
za soclalno varnost za

zavaroyance - osebe,
l' ' I r

Kl oPravrlaJo oelavnost
I t . I l.
Kot PostransKl poKllc

Pojastib FURS, '. aPril 2015

Frzidne osebe So v obvezno sncial'
no zavarovanje v Republiki Slovenili
vkliuaene rz r€slova svojega stalusa
ali delovne aktivnosti, na naein In
pod pogoti, ki iih doloaaio predpisi
s podrodja obveznega socialnega
zavarovanja, in sicel
- Zakon o pokojninskem in tnvald

skem zavarovanju (ZPIZ-2),1

- Zakon o zdravstvenem varstvu
In zdrqvstvenem zavarcvanju
(7ZV7Z\,2

- Zakon o starselskem varslvu In

druzinskih pr€jemkih {ZSDP-1 ),3

- Zakon o uretan,u lrga dela
(;uTD)..

Navedenr zakoni doloialo ludi'
- osnove za Plaeilo Prispevkov za

socralno varnost {v nadauevaniul

Prisf,evki)'
- vrste prispevkov kr se plaiuj6,c)

za posamezne zavalovance,
- zavezance za pladllo prispevkov.

Stopnie prispevkov doloda Zakon
o prispevkih za socialno varnost
(ZPSV) 5 za dolocene zavarolance
pa so stopnje prispevkov doloe€ne
v 2PlZ-2 in 7-ZVZ7.

Prispevks pobrra Finanana uprava
RS (FURS) Nadrn otlraduna In pla
dila Drsrr6vko!' ter roke za obraiun
ln plaiilo plrspe\,kov doloaa Zakon o
davdnem postopku r ZDavP-2) 6

1. Obveznost zavarovania za
osebe, ki opravliaio deiavnost
kot postranski poklic

Osebe, kr samostolno opravljajo p.idq
bitno alr drugo dovolleoo deiavnost rn

v obvgzno zavarovante nso vkliLrdene
na podlagi opravllanla delavnostr, Iern-
vea na drugi podlagi {praviloma na
podlagi delovnega razmeria), se Sts
jeio za os€be, kr delavnosl opravliajo
kot oostranskr ooklrc Te osebe so rz

naslova opravlianja dejavnosti obve
zno zava.ovane za invalidnost in sm.t,
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Fiziine osebe, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljaio v odvisnem razmerju z
delodajalcem - problematika prikazovanja pravno formalnega pravnega razmerja, ki ni

skladno s pravno in ekonomsko vsebino razmerja

Pravno formalna ureditev razmerla, v katerem fizidna oseba za delodajalca opravua delo
v statusu samostojnega podjetnika (v nadaljevanju: s.p.), 6e gre v njunem razmerju
deiansko za odvisno pogodbeno razmerje, ni zakonita. Delodajalec mora skleniti
pogodbo o zaposlitvi s fizidno osebo, ki delo zanj opravlja v razmerju, ki ima elemente
delovnega razmeria.

V praksi so vedno bolj pogosti primeri, ko fiziine osebe regishirajo status s-p., deprav bodo

kontinuirano opravljale dela po pogodbi le za eno podjetje oziroma drug poslovni subjekt. Delo

se v tej primerih opravlja v delovnih prostorih podjetja, v delovnem dasu, ki vel.ja za oslale
zaposlene, 8 ur dnevno, pri tem s.p. uporablja delovno opremo in ostala delovna sredstva
podjetja (npr. delovne pripomodke, potrosni malerial, radunalnik, sluzbeni avto itd.), ob tem pa

za uporabo teh sredslev ne placuje najemnine. Poleg tega delo opravlja po navodilih in pod

nadzorom odgovorne osebe podjetja, ki mu omogoda delo pri svojih strankah. S.p. v teh
primerih praviloma ludi ne sme opravl.iati iste dejavnosti, s katero se ukvarja podjege za svoj

raiun, niti za radun katere druge pravne ali fiziene osebe, ampak le za radun in v imenu podjetja
(konkurendna prepoved). Storitve mora opravljati sam in ponujati strankam po ceniku podjetja,

odsotnost z dela pa mora usklajevati z vodstvom podjetja. Pladilo je dogovorjeno po udinku na
podlagi izstavljenega raduna enkrat mesedno. Podjetje s.p.-ju izplaeuje dohodek, ki mu
predstavlja glavni in v vedini primerov tudi edini vir dohodka.

V opisanem primeru iz narave razmerja izhaja, da je s.p. v odnosu do svojega narodnika
(podjetla) v odvisnem razmerju, deprav je po svojem pravno formalnem statusu s.p., torej fizi6na

oseba, ki bi praviloma morala gospodarsko dejavnost opravljati samostojno in neodvisno.

Do tovrstnih primerov urejanja pravnih razmerij za delo prihaja v mnogih podJetjih, ki se odloaajo

za racionalizacijo svojega poslovanja na nadin, da dolodenim profilom zaposlenih delo plaeuJejo

delno ali v celoti prek statusa s.p., ki jih ustanovijo zaposleni, s tem, da jim delovno razmerje
pravno formalno preneha in opravljajo enaka dela in naloge na enak naain prek statusa s.p.

Obdaveitev fiziene osebe, ki opravlja dejavnost (neodvisno razmerje) in fizidne osebe, ki

dosega dohodek iz zaposlitve (odvisno razmerie)

Dohodki, kijih fizidna oseba dosega v okviru svojega organiziranega pod.ietja (tj. kot samostolni
podjetnik) oziroma v okviru organizirane dejavnosti (tj. v okviru dejavnosti fizidne osebe, ki ie
registrirana v skladu z veljavnimi predpisi, npr. samostojni novinar), so obdav6eni z dohodnino
kot dohodek iz dejavnosti. lq!94-9-98!9914 j4i-;.fQg[! v 46. alenu doloaa, da se za dohodek iz



dejavnosti Steje dohodek, ki je dosezen s samostojnim in neodvisnim opravljanjem dejavnosti,
ti. ko gre za trajno neodvisno opravljanje ekonomske aktivnosti. Neodvisnost in samostojnost se
kaze v opravljanju dejavnosti za svoj radun in naein, v svojo korist, na svojo odgovornost in na
svoj riziko (fizidna oseba jamei za opravljanje dejavnosti z vsem svojim premozenjem).

S.p. je v sistem obveznega socialnega zavarovanja vkljuden kot samozaposlena oseba (razen,

ee dejavnost opravlja kot postranski poklic). Taka oseba je sama dolzna obradunavati in

plaievati obvezne prispevke za socialno vamost od zavarovalne osnove, dolodene po predpisih
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, upostevaje dosezen dohodek iz dejavnosti v
oreteklem letu.

Dohodki zavezanca, ki ima v skladu z delovnopravno zakonoda.io z delodajalcem sklenleno
pogodbo o zaposlitvi, pa so obdavdeni z dohodnino kot dohodek iz delovnega 'azmeia. ZDoh-2
v drugem odslavku 35. elena doloea, da se za zaposlitev Steje vsako odvisno pogodbeno
razmerje, v katerega vstopa fizicna oseba pri opravljanju fizidnega ali intelektualnega dela,
vkljucno z opravljanjem storitev in ustvarjanjem ali izvedbo avtorskega dela, ne glede na eas
lrajanja. Ta odvisno pogodbeno razmerje se Steje delovno razmerje in vsako drugo pogodbeno
rczmeie, ki glede nadzora in navodil v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, naeina opravljanja
dela ali storitev in drugih pravic ter odgovornosti fizi6ne osebe in delodajalca, ka2e na odvisno
pogodbeno razmerje med delodajalcem in fizieno osebo. Odvisno razmerje med fiziano osebo
in naroinikom tako obstaja, de obstaja element nepretrganega opravljanja dela po navodilih in
pod nadzorom delodajalca, ae delodaialec zagotavlja vso potrebno opremo, sredstva in pogoje
za delo, ae delodajalec prevzema finanena in druga tveganja ter odgovornosti v zvezi z
opravl.ianjem dela ali storitev, itd.

Ureditev po delovno pravnih predpisih

Opisane situacije so sporne tudi z vidika delovno pravnih razmedj. Pri delovnem razmerju gre
za razmetje med delavcem in delodajalcem, ki je prostovoljno, delavec se vkljudi v organiziran
delovni proces delodajalca, delo opravlja za plaeilo, osebno, nepretrgano in po navodilih ter pod
nadzorom delodajalca. Bistveno je, da delavec opravlja delo v razmerju podrelenosti do
delodajalca, kot del delovnega procesa, ki 9a organizira delodajalec, ki tudi nosi odgovornost za
uspeh pod.ietja. Ce so v konkretnem pravnem razmerju ti elementi podani, gre za delovno
razmerje, eeprav med strankama ni sklenjena pisna pogodba o zaposlitvi, ki je sicer pravilo.
Tudi v primeru, 6e sta pogodbeni stranki pogodbo, ki je podlaga niunega razmerja, oznadili kot
civilno pravno pogodbo (na primer kot pogodbo o delu), ali de gre za razmerje med narodnikom
in s.p., v njunem .azme(ju pa dejansko obstaiajo elementi delovneg a rczmeia, se steje, da gre
za delovno razmerje. Pri ugotavlianju obstoja delovnega razmerja so torej bistvene dejanske
okolisdine, ki kazejo, kako se pogodbeno razmerje izvaja v praksi, in ne poimenovanje razmerja
s strani pogodbenih strank ali status pogodbenih strank.

V skladu z 11. ilenom Zakona o delovnih razmeriih - ZDR-I je delodajalec dolzan delavca
prijaviti v obvezno socialno zavarovanje in mu izroiiti fotokopijo prijave v 15 dneh od nastopa
dela. Delodajalec je dol2an za delavca obradunati, odtegniti in pladati prispevke delojemalca od
bruto plaee, nadomestila plade ter drugih bruto prEemkov iz delovnega razme(ja. Od istih osnov
je delodajalec dolzan obradunati tudi prispevke delodajalca.

Ukrepanje Finandne uprave RS v postopkih nadzora - ugotovitve v davdnih inspekcijskih
nadzorih

V nadaljevanju so opisani nekateri primeri neustreznega ravnania, ugotovljeni pri izvajanju
davdnih inspekcijskih nadzorov davkov in prispevkov od dohodkov fiziinih oseb iz zaposlitve.



Pri izvajanju davdnih in6pekcijskih nadzorov davkov in prispevkov od dohodkov fizidnih oseb iz
zaposlitve je bilo v ved primerih ugotovljeno, da so ti delodajalci svojim zaposlenim izpladevali
dodatne dohodke na podlagi raaunov, ki so jih ti zaposleni izdali kot s.p, V nadzoru je bilo
ugotovljeno, da so bile sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju le navidezni posli, pri

katerih se dejanska vsebina razlikuje od njene oblike, saj so zaposleni dejansko opravljali enako
delo, kot je bilo dolodeno v pogodbi o zaposlitvi, nad redno delovno obveznostjo. Na podlagi teh
ugotovitev je davdni organ izplaaila, ki so bila izplaaana na podlagi pogodb o poslovnem
sodelovanju kot prihodek s.p., obdavdil kot dohodke iz delovnega razmerja, od katerih je bila
odmerjena akontacija dohodnine ter vsi prispevki za socialno varnost.

V postopku davdnega inspekcijskega nadzora je bilo ugotovljeno tudi, da so bili delavci
zaposleni za krajsi delovni das in za minimalno plado, hkrati pa so imeli 5e status s.p., na
podlagi katerega so delodajalcu mesedno izdajali radun za opravljene storitve v visjem znesku,
kot je znasala plaea za krajsi delovni das. Tudi v teh primerih je bilo v davdnem nadzoru
ugotovljeno, da so se vsa opravl.jena dela izvajala na sede2u delodajalca, s sredstvi
delodajalca, pod kontrolo delodajalca, izplaeila, ki so jih delavci prejemali kot samostojni
podjetniki na podlagi izdanih radunov, pa so bila prekvalif icirana v pla6o in obradunane
pripadajode dajatve.

Finandna uprava v postopkih nadzora opisanih primerov izhaja iz naaela davenega postopka, ki

,e doloaeno v 5. dlenu Zakona o davenem postopku - ZDavP-2 in po katerem se predmet
obdavditve in okolisdine ter dejstva, ki so bistveni za obdavdenje, vrednotijo po svoji
gospodarski (ekonomski) vsebini. Hkrati se v opisanih primerih upostevajo tudi dolodila 74.
Elena ZDavP-2, ki doloda, da navidezni pravni posli ne vplivajo na obdaveenje. Ce navideznr
pravni posel prikriva drug pravni posel, je za obdavdenie merodajen prikrit pravni posel. To
pomeni, da de financna uprava ugotovi, da gre za izogibanje ali zlorabo (npr. de se doloden del
dohodkov, ki bi morali biti izpladani kot plaaa, zaposlenemu izpladuje na raiun njegovega
statusa s.p.), se Steje, da je nastala davcna obveznost, kakrsna bi nastala ob upostevanju
razmerij, nastalih na podlagi gospodarskih (ekonomskih) dogodkov (torej, da se dohodki,
izpladani zaposlenemu na njegov s.p., obdavcijo kot dohodek iz delovnega razmerja z vsemi
pripadajodimi obveznostmi).
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Fizidne osebe, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljaio v odvisnem razmerju z
delodaialcem - problematika prikazovania pravno formalnega pravnega razmerja, ki ni

skladno s pravno in ekonomsko vsebino razmerja

Pravno formalna ureditev razmerja, v katerem fiziena oseba za delodajalca opravlja delo
v statusu samostojnega podjetnika (v nadaljevanju: s.p.), ee gre v njunem razmerju
dejansko za odvisno pogodbeno razmerie, ni zakonita. Delodajalec mora skleniti
pogodbo o zaposlitvi s fizidno osebo, ki delo zanj opravlja v razmerju, ki ima elemente
defovnega razmerja.

V praksi so vedno bolj pogosti primeri, ko fiziane osebe registrirajo status s.p., deprav bodo
kontinuirano opravljale dela po pogodbi le za eno podjetje oziroma drug poslovni subjekt. Delo
se v tej primerih opravlja v delovnih prostorih podjetja, v delovnem dasu, ki velja za ostale
zaposlene, 8 ur dnevno, pri tem s.p. uporablja delovno opremo in ostala delovna sredstva
podjetja (npr. delovne pripomoike, potrosni material, raeunalnik, sluZbeni avto itd.), ob tem pa

za uporabo teh sredstev ne pladuje najemnine. Poleg tega delo opravlja po navodilih in pod

nadzorom odgovorne osebe podjetja, ki mu omogoda delo pri svojih strankah. S.p. v teh
primerih praviloma tudi ne sme opravljati iste dejavnosti, s katero se ukvarja podjetje za svoj

radun, niti za radun katere druge pravne ali fizidne osebe, ampak le za radun in v imenu podjetja
(konkurendna prepoved). Storitve mora opravljati sam in ponujati strankam po ceniku podjetja,

odsotnost z dela pa mora usklajevati z vodstvom podjetja. Pladilo je dogovorjeno po udinku na

podlagi izstavljenega raduna enkrat mesedno. Podjetje s.p.-ju izpladuje dohodek, ki mu
predstavlja glavni in v vedini primerov tudi edini vir dohodka.

V opisanem primeru iz narave razmerja izh{a, da je s.p. v odnosu do svojega narodnika
(podjetja) v odvisnem razmerju, deprav je po svojem pravno formalnem statusu s.p., torej fizidna

oseba, ki bi praviloma morala gospodarsko dejavnost opravljati samostojno in neodvisno.

Do tovrstnih primerov urejanja pravnih razmert za delo prihaja v mnogih podjetjih, ki se odlodajo
za racionalizacijo svojega poslovanja na nadin, da dolodenim profilom zaposlenih delo plaaujejo

delno ali v celoti prek statusa s.p., ki jih ustanovijo zaposleni, s tem, da jim delovno razmerje
pravno formalno preneha in opravljajo enaka dela in naloge na enak nadin prek statusa s.p.

Obdavditev fizidne osebe, ki opravlla deiavnost (neodvisno razmerje) in fiziene osebe, ki

dosega dohodek iz zaposlitve (odvisno razmerje)

Dohodki, kijih fizidna oseba dosega v okviru svojega organiziranega podjetja (tj. kot samostojni
podjetnik) oziroma v okviru organizirane dejavnosti (tj. v okviru dejavnosti fizidne osebe, ki je
registrirana v skladu z veljavnimi predpisi, npr. samostojni novinar), so obdavieni z dohodnino
kot dohodek iz dejavnosti. Zakon o dohodnini - ZDoh-2 v 46. ilenu doloda, da se za dohodek iz



dejavnosti Steje dohodek, ki je dosezen s samostojnim in neodvisnim opravljanjem dejavnosti,

tj. ko gre za trEno neodvisno opravljanje ekonomske aktivnosti. Neodvisnosl in samostojnost se
kaze v opravljanju dejavnosti za svoj radun in nadin, v svojo korist, na svojo odgovornost in na

svoj riziko (fiziena oseba jamdi za opravljanje dejavnosti z vsem svojim premozenjem).

S.p. je v sistem obveznega socialnega zavarovanja vkljueen kot samozaposlena oseba (razen,

6e dejavnost opravlja kot postranski poklic). Taka oseba je sama dolzna obraeunavati in
plaeevati obvezne prispevke za socialno varnost od zavarovalne osnove, doloeene po predpisih

o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, upostevaje dosezen dohodek iz dejavnosti v
preteklem letu.

Dohodki zavezanca, ki ima v skladu z delovnopravno zakonodajo z delodajalcem sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi, pa so obdavieni z dohodnino kot dohodek iz delovnega razmerla. ZDoh-2
v drugem odstavku 35. dlena doloea, da se za zaposlitev iteje vsako odvisno pogodbeno
razmerje, v katerega vstopa fizidna oseba pri opravljaniu fizicnega ali intelektualnega dela,
vklju6no z opravljanjem storitev in uslvar.ianjem ali izvedbo avtorskega dela, ne glede na 6as
i:.alaqa za odvisno pogodbeno razmerje se Steje delovno razme(ie in vsako drugo pogodbeno
razmerje, ki glede nadzora in navodil v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, naeina opravljanja
dela ali storitev in drugih pravic ter odgovornosti fizidne osebe in delodajalca, kaze na odvisno
pogodbeno razmerje med delodajalcem in fizidno osebo. Odvisno razmerje med fizieno osebo
in naroenikom tako obstaja, de obstaja element nepretrganega opravljanja dela po navodilih in

pod nadzorom delodajalca, ae delodajalec zagotavlja vso potrebno opremo, sredstva in pogoje
za delo, de delodajalec prevzema finandna in druga tveganja ter odgovornosti v zvezi z
opravljanjem dela ali storitev, itd.

Ureditev po delovno pravnih predpisih

Opisane situacije so sporne tudi z vidika delovno pravnih razmerij. Pri delovnem razmerju gre
za Gzmetje med delavcem in delodajalcem, ki je prostovoljno, delavec se vklju6i v organiziran
delovni proces delodajalca, delo opravlja za pladilo, osebno, nepretrgano in po navodilih ter pod
nadzorom delodaialca. Bistveno je, da delavec opravlja delo v razmerju podrejenosti do
delodajalca, kot del delovnega procesa, ki ga organizira delodajalec, ki tudi nosi odgovornost za
uspeh podjetja. Ce so v konkretnem pravnem razmerju ti elementi podani, gre za delovno
razmerje,ceprav med strankama ni sklenjena pisna pogodba o zaposlitvi, ki je sicer pravilo.

Tudi v primeru, 6e sta pogodbeni stranki pogodbo, ki je podlaga njunega razmerja, oznacili kot
civilno pravno pogodbo (na primer kot pogodbo o delu), ali ee gre za razmerje med narodnikom
in s.p., v njunem razmerju pa dejansko obstajajo elementi delovnega razmerja, se steje, da gre
za delovno razmerje. Pri ugotavljanju obstoja delovnega razmerja so torej bistvene dejanske
okoliseine, ki kazejo, kako se pogodbeno razmerje izvaja v praksi, in ne poimenovanje razmerja
s strani pogodbenih strank ali status pogodbenih strank.

V skladu z 11. dlenom Zakona o delovnih razmeriih - ZDR-1 je delodajalec dolian delavca
prijaviti v obvezno socialno zavarovanje in mu izroditi fotokopijo prijave v 15 dneh od nastopa
dela. Delodalalec je dol2an za delavca obradunati, odtegniti in plaCati prispevke delojemalca od
bruto plade, nadomestila plade ter drugih bruto prejemkov iz delovnega .azmetja. Od istih osnov
je delodajalec dolzan obradunati tudi prispevke deloda.lalca.

Ukrepanfe Finanene uprave RS v postopkih nadzora - ugotovitve v davinih inSpekcijskih
nadzorih

V nadaljevanju so opisani nekateri primeri neustreznega ravnanja, ugotovlieni pri izvajanju
davdnih inspekcijskih nadzorov davkov in prispevkov od dohodkov fizienih oseb iz zaposlitve.



Pri izvajanju davdnih inspekcijskih nadzorov davkov in prispevkov od dohodkov fizienih oseb iz
zaposlitve je bilo v ved primerih ugotovljeno, da so ti delodajalci svojim zaposlenim izpladevali
dodatne dohodke na podlagi radunov, ki so jih ti zaposleni izdali kot s.p. V nadzoru je bilo
ugotovljeno, da so bile sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju le navidezni posli, pri

katerih se dejanska vsebina razlikuje od njene oblike, saj so zaposleni dejansko opravljali enako
delo, kot je bilo dolodeno v pogodbi o zaposlitvi, nad redno delovno obveznostjo. Na podlagi teh
ugotovitev je davdni organ izplaeila, ki so bila izplalana na podlagi pogodb o poslovnem
sodelovanju kot prihodek s.p., obdaviil kot dohodke iz delovnega razmerja, od katerih je bila
odmerjena akontacija dohodnine ter vsi prispevki za socialno varnost.

V postopku davdnega inspekcuskega nadzora je bilo ugotovljeno tudi, da so bili delavci
zaposleni za kralsi delovni das in za minimalno plado, hkrati pa so imeli Se status s.p., na
podlagi katerega so delodajalcu mesedno izdajali radun za opravljene storitve v visjem znesku,
kot je znaiala plada za kraj5i delovni das. Tudi v teh primerih je bilo v davdnem nadzoru
ugotovljeno, da so se vsa opravljena dela izvajala na sedeZu delodajalca, s sredstvi
delodajalca, pod kontrolo delodajalca, izplaaila, ki so jih delavci prejemali kot samostojni
podjetniki na podlagi izdanih radunov, pa so bila prekvalificirana v plado in obraaunane
pripadajode dajatve.

FinanCna uprava v postopkih nadzora opisanih primerov izhaja iz nadela davdnega postopka, ki
je dolodeno v 5. dlenu Zakona o davdnem postopku - ZDavP-2 in po katerem se predmet
obdavditve in okoliidine ter dejstva, ki so bistveni za obdavaenje, vrednotUo po svoji
gospodarski (ekonomski) vsebini. Hkrati se v opisanih primerih upostevajo tudi dolodila 74.
alena ZDavP-2, ki doloda, da navidezni pravni posli ne vplivajo na obdavdenje. Ce navidezni
pravni posel prikriva drug pravni posel, je za obdavdenje merodajen prikrit pravni posel. To
pomeni, da ee finanena uprava ugotovi, da gte za izogibanje ali zlorabo (npr. ie se doloien del
dohodkov, ki bi morali biti izpladani kot plaaa, zaposlenemu izpladuje na ra6un njegovega
statusa s.p.), se Steje, da je nastala davdna obveznost, kakr5na bi nastala ob upo5tevanju
razmerij, nastalih na podlagi gospodarskih (ekonomskih) dogodkov (torej, da se dohodki,
izplaaani zaposlenemu na njegov s.p., obdaveijo kot dohodek iz delovnega razmeia z vsemi
pripadajodimi obveznostmi).


