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ZDRUŽENJE NOTRANJIH REVIZORJEV IIA - SLOVENSKI INŠTITUT
DUNAJSKA CESTA 106
1000 LJUBLJANA

Številka: 0920-11404/2019-2
Datum: 04. 11. 2019 

Zadeva: Vprašanje glede članstva v Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski 
inštitut 

Prejeli smo vaše vprašanje glede tolmačenja 39. člena ZDoh-2. Zanima vas ali se lahko plačilo 
delodajalca za članarino za članstvo notranjega revizorja v IIA-Slovenskem inštitutu v skladu z 2. tč. 
tretjega odstavka 39. člena ZDoh-2 obravnava kot izjemo in ne kot ugodnost oz. boniteto opredeljeno 
v prvem in drugem odstavku istega člena. V preteklosti je Davčna uprava RS (v nadaljevanju DURS) 
že odgovorila na podobno vprašanje v pojasnilu št. 4210-1110/2006-01031-04 z dne 26. 10. 2006. Ker 
je pojasnilo že iz leta 2006, poleg tega pa izpostavlja zgolj obravnavo članarine plačane s strani 
proračunskih uporabnikov kot delodajalcev za notranje revizorje zaposlene v proračunskih 
uporabnikih, prosite za podajo celovitega odgovora. 

Navajate, da je IIA – Slovenski inštitut del mednarodnega inštituta IIA (The Institute of Internal 
Auditors), ki je vodilna strokovna organizacija na področju notranje revizije v svetu. V IIA – Slovenski 
inštitut se lahko včlanijo vsi, ki jih zanima notranje revidiranje. S plačilom letne članarine člani pridobijo 
brezplačen dostop do zaprtega dela spletne strani IIA (tudi do zaprtega dela spletne strani IIA – 
Slovenskega inštituta), in s tem do strokovnega gradiva globalnega IIA, obveznega in priporočenega 
dela strokovnih pravil, brezplačne mesečne tematske sestanke, s predstavitvijo najnovejših metod, 
tehnik in praks notranjega revidiranja in sorodnih področij, elektronsko verzijo revije »Internal Auditor«, 
ki jo izdaja IIA idr. Članstvo v IIA - Slovenskem inštitutu tako notranjim revizorjem omogoča dopolnilno 
izobraževanje in usposabljanje, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca, v katerem notranji revizor 
deluje. Gre za izobraževanja in usposabljanja notranjih revizorjev v skladu s potrebami delovnega 
procesa (izvajanja notranjih revizij in svetovanja) oz. širitvi sposobnosti za delo notranjih revizorjev pri 
delodajalcu in ne za izobraževanja v lastnem interesu. Zato menite, da plačilo članarine ne predstavlja 
ugodnosti, ki spada pod boniteto, temveč gre za izjemo po 2. tč. tretjega odstavka 39. člena ZDoh-2.

V nadaljevanju vam odgovarjamo.

Plačila delodajalca za članstvo zaposlenega notranjega revizorja v Združenju notranjih revizorjev IIA 
– Slovenski inštitut ne predstavljajo bonitete, v kolikor gre za plačila namenjena dopolnilnemu 
izobraževanju in usposabljanju notranjega revizorja, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca. V kolikor 
gre za plačila, namenjena izobraževanju in usposabljanju notranjih revizorjev v lastnem interesu, ki se 
ne prekriva z interesi delovnega procesa, pa navedena plačila za notranjega revizorja pomenijo 
ugodnost, za katero je potrebno obračunati boniteto. 

Po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 so obdavčeni vsi dohodki, razen tistih, ki so v zakonu izrecno 
navedeni kot neobdavčeni oziroma oproščeni plačila dohodnine. Za dohodek obdavčen z dohodnino 
velja tudi boniteta, ki je v prvem odstavku 39. člena ZDoh-2 določena kot vsaka ugodnost v obliki 
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proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu 
zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo. Za zaposlitev se šteje vsako odvisno 
pogodbeno razmerje (delovno in drugo pogodbeno razmerje), v katerega vstopa fizična oseba pri 
opravljanju fizičnega ali intelektualnega dela, vključno z opravljanjem storitev in ustvarjanjem ali 
izvedbo avtorsko delo.

Skladno s 5. točko drugega odstavka 39. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 se stroški izobraževanja 
delojemalca ali njegovega družinskega člana štejejo za boniteto. Ob tem pa je potrebno upoštevati 
tudi 2. točko tretjega odstavka 39. člena ZDoh-2, ki določa, da se plačila delodajalca za dopolnilno 
izobraževanje in usposabljanje, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca, ne štejejo za boniteto. 

Pojasnilo DURS št. 4210-1110/2006-01031-04 z dne 26. 10. 2006 se sicer resda nanaša na 
delodajalce, ki so proračunski uporabniki ter se sklicuje na določbe tedaj veljavnega ZDoh-1, a se 
smiselno uporablja še danes, upoštevaje zgoraj navedene relevantne določbe ZDoh-2 in velja tudi za 
vse preostale delodajalce in ne zgolj za proračunske uporabnike. 

Plačila delodajalca za članstvo zaposlenega notranjega revizorja v Združenju notranjih revizorjev IIA 
– Slovenski inštitut tako ne predstavljajo bonitete, v kolikor gre za plačila namenjena dopolnilnemu 
izobraževanju in usposabljanju notranjega revizorja, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca. Navedena 
plačila članarin torej ne predstavljajo bonitet, če gre za izpolnjevanje in usposabljanje notranjih 
revizorjev v skladu s potrebami delovnega procesa delodajalca oz. širitve sposobnosti za delo na 
njihovem delovnem mestu. V kolikor gre za plačila, namenjena izobraževanju in usposabljanju 
notranjih revizorjev v lastnem interesu, ki se ne prekriva z interesi delovnega procesa, pa navedena 
plačila za notranjega revizorja pomenijo ugodnost, za katero je potrebno obračunati boniteto. 

S spoštovanjem,

Pripravila:
Maja Babič,
višji fin. svetovalec inšp. specialist

Peter Jenko,
namestnik generalne direktorice

Vročiti: polona.pergar@gmail.com
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