PETKA PUŠNJAK STRIŽIČ d.n.o.
Ljubljanska cesta 069, 2310 Slovenska Bistrica, tel.: 02 818 1111, fax: 02 818 1175,
e-mail: rs.petka@siol.net, spletna stran: www.petka.si
Računovodske storitve, davčno in poslovno svetovanje

NOVICE 1-2012 – 03.04.2012
-

A. Sprememba Pravilnika o izvajanju ZDavP-2
B. Dokumentacija za leto 2012
C. Informativni izračun dohodnine za leto 2011
D. Obletnica

Spoštovane stranke, poslovni partnerji.
V uradnem listu dne 30.03.2012 je bila objavljena »pričakovana sprememba« Pravilnika o
izvajanju Zakona o davčnem postopku – 23. člena Pravilnika, ki zajema višino gotovinskega
plačila, kar bo bistveno vplivalo na vašo poslovanje, ne glede na vrsto dejavnosti.
V prilogi vam tako posredujemo kratek povzetek in vas vljudno prosimo,
da si NUJNO preberete.
Potrudili smo se, da je besedilo spisane kratko in jedrnato, kljub vsemu pa bomo vse
nejasnosti reševali z vsako stranko posebej ob vašem prvem obisku v našem servisu.

A. Sprememba Pravilnika o izvajanju ZDavP-2

V Uradnem listu RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012, je bil objavljen Pravilnik o
spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki je začel veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, torej dne 31. 3. 2012. Sprememba
Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju: Pravilnik) se
nanaša na določbo 23. a člena Pravilnika, ki določa primere, v katerih se plačila za
dobavljeno blago in opravljene storitve ne nakazujejo na transakcijske račune.
V 7. točki prvega odstavka 23. a člena Pravilnika se meja za izplačilo prejemkov od
kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov ter izdelkov domače in umetnostne obrti, do
katere je še mogoče izplačilo fizični osebi v gotovini, zvišuje s 50 evrov na 125 evrov.
Hkrati se v navedeni točki širi nabor izplačil z navedeno omejitvijo tudi na prejemke
od odpadkov, ki jih lahko prodajajo fizične osebe.
V drugem in tretjem odstavku 23. a člena Pravilnika se znesek, ko se sme
plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve med poslovnimi subjekti
izvesti v gotovini, s 50 evrov dviguje na 420 evrov.
PRIČETEK VELJAVE IN UPORABE SPREMEMBE PRAVILNIKA:
Od vključno 31.01.2012 dalje.
_________________________________________________________________________
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B. Dokumentacija za leto 2012

Vljudno prosimo, da nam dokumentacijo za tekoče leto dostavljate sledeče:
mesečni zavezanci za davek na dodano vrednost: najkasneje do 20. v
naslednjem mesecu za pretekli mesec
- tri mesečni zavezanci za davek na dodano vrednost: najkasneje zadnji mesec
ob oddaji do 20. v mesecu, priporočljivo pa je mesečno, zaradi spremljanja
poslovanja in davčne osnove
Ker se je v letu 2011 pogosto zgodilo, da so bile težave pri bolniških staležih ob
obračunavanju osebnih dohodkov, ali prispevkov samostojnega podjetnika, vas
vljudno prosim, da v primeru, ko se imeli vi ali vaš zaposlenec v tekočem mesecu
bolniški stalež – nujno do 10. v mesecu dostavite bolniški list v računovodstvo ; lahko
ga tudi skenirate in pošljete po mailu ali po faxu..
-

-

C. Informativni izračun dohodnine za leto 2011

Odposlan je bil prvi sveženj obračunov dohodnine za leto 2011
Davčna uprava RS je v prvem svežnju z datumom odpreme 30. 3. 2012 poslala
527.366 informativnih izračunov dohodnine za leto 2011. Zavezanci so jih na dom
prejeli po navadni pošti.
Rok za ugovor se izteče 30. aprila 2012, rok za doplačilo premalo plačane
dohodnine je 31. maj 2012, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem
nakazana na TRR 28. maja 2012. Naslednji sveženj informativnih izračunov bo
odpremljen 31. maja 2012.
Ugovor – obrazec najdete na spletni strani Durs-a:
povezava: http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Davkipredpisi_in_pojasnila/Dohodnina/Dohodnina_2011/Ugovor_2011.pdf
in je dostopen tudi na vseh davčnih uradih oziroma izpostavah.
V kolikor ga ne boste našli, javite in vam ga posredujemo mi.
Zavezanci, ki ste na dom po navadni pošti prejeli informativne izračune dohodnine,
jih natančno preglejte in preverite, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki
so obdavčeni z dohodnino. Nato te navedene podatke primerjajte s svojimi podatki
oziroma podatki o dohodkih, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca.
V kolikor ugotovite, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so
pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena,
morate v 30 dneh od datuma odpreme podati ugovor. V nasprotnem primeru storite
davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 400 do 1.200 EUR.
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Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancu izdal dohodninsko odločbo.
Če pa se z informativnim izračunom strinjate, torej ocenite, da je dejansko stanje
takšno, kot je navedeno na informativnem izračunu dohodnine, vam ni treba storiti
ničesar, ker bo informativni izračun v 30 dneh od odpreme samodejno postal
odločba.
Novost
Zaradi strojnega odčitavanje plačilnih nalogov bodo za zavezance nižje provizije ob
doplačilu dohodnine za leto 2011.
Plačilni nalogi, ki bodo priloženi informativnim izračunom dohodnine, bodo vsebovali
posebno OCR kodo, ki bo omogočala strojno odčitavanje. Na ta način bo za
zavezanca provizija poravnave obveznosti na poštah in bankah občutno nižja, kot je
bila v preteklosti, svoje obveznosti pa bodo lahko po novem poravnali tudi prek
bankomatov.
Zaradi nekaj centov razlike ni treba vlagati ugovora zoper informativni izračun
dohodnine.
Zavezancem ni treba vlagati ugovorov zoper informativni izračun dohodnine, če
razlika med zneski dohodkov iz IID in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih s strani
izplačevalcev, v skupnem znesku, ne presega 1 EUR. Pri veliki večini zavezancev,
kjer je zaradi zaokroževanja zneskov prihajalo do razlik, te znašajo nekaj centov,
večja razlika (do 1 EUR) pa lahko pride pri zavezancih, ki so imeli v preteklem letu
večje število različnih izplačevalcev.
Da ponovimo bistveno:
Glede na datum odpreme 30. marec 2012 se bo rok za ugovor iztekel 30. aprila
2012, rok za plačilo premalo plačane dohodnine je 31. maj 2012, preveč plačana
dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR 28. maja 2012.
Pomembna informacija – kdaj ste vi vključeni v prejem dohodnine:
Sicer pa bodo informativni izračuni izdani rezidentom Republike Slovenije, ki so
zavezanci za vložitev dohodninskih napovedi. Tako, kot pretekla leta, v prvi tranši ne
bo predvsem zavezancev, ki so uveljavljali vzdrževane družinske člane; potem tistih,
ki so prejemali dohodke iz oddajanja premoženja v najem od fizičnih oseb; tistih, ki so
dosegali dohodke iz dejavnosti; in tistih s katastrskimi dohodki.
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Datum prejema naslednjih informativnih izračunov:
Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen 31. maja 2012.

Kaj storiti, če informativnega izračuna ne prejmete in razlog zakaj ga niste
prejeli:
Informativnih izračunov pa zavezanci ne bodo prejeli, če davčna uprava od
izplačevalcev dohodkov ni prejela podatkov o izplačanih dohodkih.
V tem primeru morajo zavezanci napoved vložiti sami, in to od 15. junija, do 31. julija
2012. Obrazec napovedi je dostopen na vseh davčnih uradih oziroma izpostavah in
na spletni strani DURS.
Pomoč na Durs-u:
Tako kot pretekla leta, zavezanci prejmejo informacijo o morebitni izdaji njihovega
informativnega izračuna od VIDE, Virtualne Davčne Asistentke, ki je dostopna na
spletni strani davčne uprave (http://www.durs.gov.si/) ali preko telefonske številke
01/4000 100. VIDA bo na to vprašanje odgovorila, če ji zavezanec sporoči davčno
številko.
Pomoč servisa:
V kolikor želite ali potrebujete našo pomoč, vljudno prosimo, da informativni izračun
(v kolikor ste ga že prejeli – čimprej ; v kolikor ga še boste na pozabite na zakonski
rok ugovora 30 dni) kopirate in skupaj z kopijami povzetka prejetih obračunov
pošljete ali osebno prinesete v servis, da vam pomagamo sestaviti morebitni ugovor,
ali zgolj preveriti pravilnost podatkov in upoštevanja morebitnih olajšav.
Kot vedno, vam tudi tokrat teh storitev ne bomo posebej obračunavali, razen v
izjemnih primerih, ko bomo morali tudi mi kontaktirati z davčnim svetovalcem zaradi
zapletenosti primera. Vljudno pa vas prosimo za potrpljenje pri reševanju, saj je
zaradi številčnosti zavezancev tudi obseg dela velik.
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D. Obletnica

Za konec še malo bolj prijetna novica, da vas kot vedno samo ne obremenjujemo…
Podjetje Petka Pušnjak Strižič d.n.o. v letu 2012 obeležuje 10 letnico poslovanja!
Veselimo se, da ste nam zaupali in »zdržali« z nami, nekateri celotnih 10 let!
Ker želimo tudi z vami obeležiti jubilej, vam v mesecu obletnice (december 2012)
ponujamo 10% popust na računovodske storitve, ki bo obračunan na fakturi za
navedeni mesec, v poletnem mesecu pa bi združili tudi prijetno z koristnim, se dobili
na »okrogli mizi« in poveselili na družabnem srečanju na Treh kraljih…Zaradi
uskladitve termina, ki bi več ali manj ustrezal vsem vam, predlagam mesec
september 2012, ko je glavna sezona dopustov že mimo…
Veselimo se vaših potrditev udeležbe in morebitnih predlogov tem za »okroglo mizo«.
Vabila vam bomo seveda poslali v mesecu avgustu 2012.

Lepo vas pozdravljamo,
Petka Pušnjak Strižič d.n.o.
Pušnjak Anka

V Slovenski Bistrici, 03.04.2012
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