
Obveznost davka na plače v Nemčiji  
za slovenske delodajalce 

 
Skladno s prvo točko 1. ods. 38. čl. Zakona o davku na dohodek (EStG) načeloma tudi za delodajalce iz tujine velja obveznost odvajanja davka na plače, 
če se smatra kot delodajalec v državi, torej če ima stalno enoto ali stalnega zastopnika v smislu 12. in 13. čl. Zakona o pobiranju dajatev (AO) in zaposluje 
delojemalce. 
Če slovenski delodajalec v Nemčiji zaposluje delojemalce, ureja sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Republiko Slovenijo in ZRN (DBA s 
Slovenijo), ali ima pravico do obdavčitve plače za delo Nemčija kot država dejavnosti ali pa ta pravica ostane v državi bivališča delojemalca. 
 

Plača za delo se mora skladno s sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (DBA) v naslednjih primerih obdavčiti v Nemčiji  
 
 
 
 
pri napotitvi delojemalcev  pri napotitvi/ razporeditvi delojemalcev  
         v okviru       v okviru podjemne pogodbe/ izvajanja gradbenih del 
prepustitve delojemalcev  
 
   
   
  
  stalna enota po DBA v Nemčiji     brez stalne enote po DBA 
  (na primer poslovodstvo, trajanje izvajanja gradnje/ montaže 
  poslovna enota, gradbišče več kot   več kot 6 mesecev 
  12 mesecev)  
 
 pravico obdavčitve ima                                          pravico obdavčitve ima                                                  pravico obdavčitve ima 
 Nemčija Nemčija  Nemčija 
 za vse napotene delojemalce za vse napotene  za vse napotene delojemalce 
 (1. ods. 15. čl. DBA s Slovenijo in delojemalce  (27. čl. DBA Slovenija) 
 zapisnik k DBA št. 4) (2c. ods. 15. čl. DBA s Slovenijo)    
   Izjema: za delojemalce, ki  
   se manj kot 184 dni v 12-mesečnem 
  ne glede na druge pogoje,  obdobju zadržujejo v Nemčiji,  
  kot npr. število dni bivanja  se lahko zahteva oprostitev plačila za delo  
  delojemalca v Nemčiji    (razdelek E vloge za izdajo potrdila za  
    odvajanje davka na plače za delojemalce,  
    ki so omejeno zavezani za plačilo dohodnine) 



Obdavčitev plače delojemalcev se torej opravi v državi sedeža na Poljskem/v Sloveniji, če  

 ni napotitve delojemalcev v okviru prepustitve delojemalcev v Nemčijo   
in  

 se izvede napotitev delojemalcev v sklopu izvajanja podjemne pogodbe brez ustanovitve stalne enote po 5. čl. sporazumao izogibanju dvojnega 
obdavčevanja oz.  
 stalne enote v smislu davka na plače (na primer izvajanje gradnje/ montaže v obdobju več kot 6 mesecev) 
ali 

 napotitev delojemalcev v sklopu izvajanja podjemne pogodbe za delojemalce, ki se ne zadržujejo več kot 183 dni v 12-mesečnem obdobju v Nemčiji 
in delodajalec v Nemčiji ne ustanovi stalne enote po 5. čl. sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja 

 

 Pozor: Če se v Nemčiji izvaja gradnja/ montaža, ki traja več kot 6 mesecev, je potrebna oprostitev plače za delo  
  (vloga za izdajo potrdila za odvajanje davka na plače za delojemalce, ki so omejeno zavezani za plačilo dohodnine 
  - razdelek E) 
 

Od 01.01.2013 se lahko prijava davka na plače posreduje le še z elektronskim certifikatom. Ne glede na izbrano programsko opremo je za to obvezna 
registracija na portalu ElsterOnline. Na naslednji spletni povezavi najdete navodila za prijavo v portal Elsteronline: 
https://www.elster.de/demotour/Demotour.php  
Prosimo, upoštevajte, da bo morda čakalna doba. Priporočamo, da se pravočasno prijavite. 
 
Če je delodajalec iz tujine za svoje delojemalce v Nemčiji dolžan izvajati postopek odvajanja davka na plače, potrebuje za svoje delojemalce, zaposlene v 
Nemčiji, oznake za odvajanje davka na plače, ki  
 

- so pri delojemalcih, ki so neomejeno zavezani za plačilo dohodnine, načeloma na voljo elektronsko v tako imenovanem postopku ELStAM in  
- se pri delojemalcih, ki so omejeno zavezani za plačilo dohodnine, potrdijo s (papirnim) potrdilom za odtegovanje davka na plače pri delojemalcih z 
omejeno obveznostjo za plačilo dohodnine po 4. ods. 1. čl. v povezavi z 2. in 3. ods. 39. čl. Zakona o davku na dohodek (EStG). 
 

Pri neomejeni davčni obveznosti delojemalcev potrebuje delodajalec identifikacijsko številko ter datum rojstva delojemalca za poizvedbo elektronskih 
oznak za odvajanje davka na plače. 
Identifikacijsko številko prejme delojemalec po prijavi na prijavnem uradu od Zveznega centralnega urada za davke (Bundeszentralamt für Steuern).  
Če delojemalci nimajo več svoje ID-št. (ker na primer ne najdejo več dopisa), lahko delojemalci pri Zveznem centralnem uradu za davke zahtevajo, da jim 
ta ponovno posreduje dopis z ID-št.; ID-št. se ne sporoča po telefonu. Novi dopis se pošlje na naslov, ki je shranjen pri Zveznem centralnem uradu za 
davke  
(več informacij dobite na: http://www.bzst.de/DE/Steuern_National/Steuerliche_Identifikationsnummer/steuerid_node.html)  
 
Za delojemalce z omejeno davčno obveznostjo (BREZ bivališča, stalnega bivanja v Nemčiji), ki zahtevajo davčni razred 1, lahko delodajalec zahteva 
potrdila o plači z »Vlogo za izdajo potrdila za odvajanje davka na plače za delojemalce, ki so omejeno zavezani za plačilo davka na plače«. Pri več 
delojemalcih, ki so omejeno zavezani za plačilo davka na plače, se lahko odda zbirna vloga (prim. prilogo zbirno potrdilo po 39. čl. Zakona o davku na 
dohodek –EStG) 
 
Dokler delojemalec delodajalcu za potrebe poizvedbe elektronskih oznak za odvajanje davka na plače (1. stavek 4. odstavka 39e. čl.) po lastni 
krivdi ne sporoči identifikacijske številke (ID-št.), ki mu je bila dodeljena, in datuma rojstva ali Zvezni centralni urad za davke odkloni sporočilo 
elektronskih oznak za odvajanje davka na plače in delodajalec nima na voljo (papirnega) potrdila za odvajanje davka na plače, mora delodajalec 
davek na plače izračunati po davčnem razredu VI (1. ods. 39c. čl. Zakona o davku na dohodek – EStG). 


