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1. Zadnja informacija o davčnih blagajnah
Povzeto po Obrtni zbornici:

Za uvedbo elektronskih blagajn (ki ne bodo povezane on-line z davčnim uradom) je
potrebno spremeniti Zakon o davčnem postopku, vendar te spremembe še niso
pripravljene - o vsem bodo davčni zavezanci pravočasno obveščeni.
- Vsi, razen izjem (izjeme naj bi bili tudi tisti, ki imajo majhen obseg prometa) bodo
uporabljali takšne elektronske blagajne, ki bodo imele vgrajeno revizijsko sled. Še
vedno se bo dalo popravljati vpise, vendar pa bo blagajna takšne popravke beležila.
- Vsak bo lahko, če se mu bo blagajna pokvarila, uporabljal tudi paragonske
bloke/račune. Ti bodo morali biti oštevilčeni. MF razmišlja o tem, da bi poleg davčnih
uradov te račune zavezancem prodajala tudi pooblaščena stanovska druženja (verjetno
so mišljene s tem Zbornice).
2. Prepoved sprejemanja plačil v gotovini nad 5.000,00€

V Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07,
19/10, 77/11 in 108/12 – ZIS-E; v nadaljevanju: ZPPDFT), se je na podlagi Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
(Uradni list RS, št. 19/14), ki stopi v veljavo 1. aprila 2014, spremenil 37. člen, ki po novem
določa, da osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga ali opravljajo storitve v Republiki
Sloveniji, od stranke ali nekoga tretjega pri prodaji posameznega blaga ali opravljanju
posamezne storitve ne smejo sprejeti plačila v gotovini, če to plačilo presega vrednost 5.000
€. Med osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga, se štejejo tudi pravne in fizične osebe, ki
organizirajo ali izvajajo dražbe, trgujejo z umetninami, se ukvarjajo s prometom plemenitih
kovin in dragih kamnov ter izdelkov iz le-teh ter druge pravne in fizične osebe, ki pri prodaji
blaga sprejemajo plačila v gotovini. Med osebe, ki opravljajo storitve, se štejejo tudi pravne in
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost davčnega svetovanja, posredovanja pri sklepanju
kreditnih in posojilnih poslov, računovodskih storitev, fiduciarnih storitev, pravnega
zastopanja ter druge pravne in fizične osebe, ki pri opravljanju storitev sprejemajo plačila v
gotovini.
Na podlagi drugega odstavka 37. člena ZPPDFT omejitev sprejemanja gotovinskih plačil
velja tudi, če se plačilo za prodano blago ali opravljeno storitev opravi v več med seboj
povezanih gotovinskih transakcijah, ki skupaj presegajo vrednost 5 000 eurov.
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3. Sprejet Zakon o inšpekciji dela!
ZAKON JE V CELOTI V PRIPONKI V PDF OBLIKI – PREBERITE GA!

Inšpekcija dela z novo kaznovalno politiko
Državni zbor je sprejel nov Zakon o inšpekciji dela (ZID-1). Inšpekcija dela bo sedaj bolj
učinkovita pri izvajanju nalog ter kaznovalni politiki. V nadaljevanju preberite ključne novosti.

Kaznovalna politika se zaostruje
Inšpektor kot prekrškovni organ lahko izreče globo v katerikoli višini predpisanega razpona, pri
čemer upošteva težo in okoliščine prekrška.

Administrativne razbremenitve
Zakon uvaja »strokovnega pomočnika«, ki bo inšpektorje razbremenil administrativnih nalog ter
opravljal lažje naloge.

Nadzor bo opravljal CURS
Pristojnost za nadzor nad zaposlovanjem na črno se prenaša na CURS, Inšpektorat za delo pa
bo ohranil možnost izdaje t.i. prepovedne odločbe. Ta se lahko izda v primeru hujših kršitev
predpisov varnosti in zdravja pri delu in kadar delodajalec onemogoča inšpekcijski pregled.

Vključenost socialnih partnerjev
Inšpekcija dela bo vključevala tudi socialne partnerje. Svet inšpekcije dela bo namreč sestavljen
iz dveh predstavnikov vlade, dveh predstavnikov delodajalcev in dveh predstavnikov
delojemalcev.
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4. Sprememba prispevkov za posebne primere zavarovanja!
V Uradnem listu RS, št. 20/14, z dne 21. 3. 2014 je bil objavljen Sklep o določitvi prispevkov za posebne
primere zavarovanja, ki od 1. 4. 2014 dalje, na podlagi 143. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12), določa nove zneske pavšalnih prispev kov za zavarovance
iz 20. člena ZPIZ-2.
Novi zneski pavšalnih prispevkov so razvidni iz spodnje tabele, prav tako so v tabeli razvidni zneski
prispevkov za posebne primere zavarovanja veljavni do 31. 3. 2014.

Vrsta pavšalnega prispevka

Sklep o določitvi Znesek od
Znesek od
prispevkov
1. 4. 2013 do 31. 3. 1. 4. 2014 dalje
2014

- za zavarovance iz druge, tretje, četrte, pete in 3. člen
šeste alinee tretjega odstavka 20. člena ZPIZ -2

6,45

- za zavarovance iz prve in desete alinee 4. in 5. člen
tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (dijaki,

9,64 EUR
letno

- za zavarovance iz četrtega odstavka 20. člena 6. člen
ZPIZ-2 (os e be na pre s tajanju kaze ns kih s ankcij,

12,85

EUR 12,72

EUR

- za zavarovance iz prve alinee prvega odstavka 7. člen
20. člena ZPIZ-2 (os e be , ki s amos tojno

32,17

EUR 31,85

EUR

(osebe, ki opravljajo praktično delo, prostovoljno
prakso po končanem šolanju poklicno
re habilitacijo, us pos abljanje . itd.)

študenti na obvezni in prostovoljni delovni
praksi, delu po študentski napotnici)

mladoletniki proti katerim se izvršuje vzgojni
ukre p)

mesečno

mesečno

mesečno

EUR 6,38

mesečno

EUR

9,54 EUR
letno

mesečno

mesečno

opravljajo de javnos t, pa nis o zavarovane po 15.
členu ZPIZ-2) in za zavarovance iz drugega
odstavka 20. člena ZPIZ-2 (os e be , ki opravljajo
kme tijs ko ali gozdars ko de javnos t, pa nis o
zavarovane po 17. ali 25. členu ZPIZ-2)
- za zavarovance iz petega odstavka 20. člena 9. člen
ZPIZ-2 (osebe v času opravljanja organiziranih

3,21 EUR
letno

3,17 EUR
letno

aktivnos ti)
- za zavarovance iz osme alinee tretjega 8. člen
odstavka 20. člena ZPIZ-2 (s obodajalci, ki

160,85
letno ali
13,40

EUR 159,25
letno ali
EUR 13,26

EUR

občasno oz. največ 5 mesecev opravljajo
EUR
de javnos t kot s obodajalci in nis o zavarovani po
mesečno
mesečno
15. členu ZPIZ-2)
Zavezanci, ki prispevke za posebne primere zavarovanja plačujejo v pavšalnem znesku mesečno, do 15. v
mesecu za pretekli mesec, le-te po novih zneskih prvič plačajo za april 2014, in sicer do 15. 5. 2014.
Navedene prispevke za posebne primere zavarovanja, katere zavezanci plačujejo na dan izplačila
prejemka, pa je treba v novi višini plačevati pri izplačilih od 1. 4. 2014 dalje.

5. ODSTOTNOST

Obveščam vas, da sem od 04.04.2014 do 15.04.2014 odstotna!
V tem času se lahko obrnete na sodelavko Sandro na tel. st. 02 8181 111, vsak delovni
dan od 08.do 16. Ure!
Za nujne primere pa sem dosegljiva na mail:
anka.pusnjak@gmail.com
Lepo vas pozdravljamo,
Petka Pušnjak Strižič d.n.o.
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