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VSEM ČLANOM MNZ CELJE

Zadeva: Plačevanje sodniško – delegatskih nadomestil - obvestilo
Izvršni odbor MNZ Celje je na svoji 7. redni seji dne 17.6.2016 sprejel sklep, da se od pričetka
tekmovalnega leta 2016/2017 dalje za nadomestila uradnih oseb uporabljajo bruto-bruto zneski.
Omenjeni sklep je bil sprejet s ciljem poenotenja stroškov kluba ne glede na status uradne osebe
(zavarovan, nezavarovan) in načina izplačila (podjemna, študentski servis, račun s.p.). To pomeni
le, da bo strošek uradnih oseb za vse klube v istem tekmovanju enak, kar do sedaj ni bil. Pojasnilo
FURS-a jasno navaja, da za sodniško delegatska nadomestila, katerih bruto vrednost letno ne
preseže 625 EUR ni potrebno plačati posebnega davka na določene prejemke. Zaradi te omejitve
je edini možen način izplačila na relaciji klub-uradna oseba, kajti če bi bil plačnik MNZ ali MDNS, bi
vse uradne osebe presegle omenjeni znesek in bi bilo potrebno plačati še 25% omenjenega davka
od bruto vrednosti pogodbe.
Ker s strani MNZ Celje ne bo možno spremljati nakazil posameznim uradnim osebam bodo morali
klubi sami skrbeti, da posamezni uradni osebi letno ne bo izplačano več kot 625 EUR bruto in o
tem pravočasno obvestiti vodstvo tekmovanja, da se te uradne osebe ne delegira več.
Klub bo moral s posamezno uradno osebo skleniti tudi podjemno pogodbo (razen če bo plačilo
preko študentske napotnice ali izdanega računa s.p.). V primeru, da bo izplačilo izvršeno preko
podjemne pogodbe, klub pripravi podjemno pogodbo, ki jo s sodnikom podpiše pred pričetkom
srečanja, sodnik pa pripravi izpolnjen obrazec obračun nadomestil in izjavo o statusu zavarovanja.
Vse tri omenjene dokumente vam pošiljamo v prilogi. V prilogi vam pošiljamo tudi navodila za
uporabo teh dokumentov.
V primeru, da bo uradna oseba za svojo storitev izdala račun, izda račun za znesek, ki je naveden
v nadomestilih in vključuje tudi DDV (za tiste, ki so zavezanci za DDV).
V primeru, da bo izplačilu izvedeno preko študentskega servisa, uradna oseba predloži klubu
izpolnjen obrazec obračun nadomestil (študentsko delo) in napotnico študentskega servisa.
Lep pozdrav,
Andrej Narat
sekretar MNZ Celje

