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6. DOKUMENTACIJA  

 
1. Obvestilo o določitvi zavarovalne osnove   
 

 Davčna uprava RS je v teh dneh pričela s pošiljanjem obvestil o določitvi zavarovalne 
osnove za leto 2014. Kot smo vas že obvestili se v letu 2014 zavarovalna osnova določa po 
novem, zaradi ukinitve t.i. lestvice razredov. Podlaga za določitev po novem je Pravilnik 
o določanju zavarovalne osnove, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 89/13.  
Zavarovalna osnova se določi glede na dosežen dobiček (zaporedna št. 9  v Davčnem 
obračunu) k kateremu se prištejejo še obračunani prispevki preteklega leta. Pri  tem se 
za določitev zavarovalne osnove v letu 2014 upošteva 30% znižanje davčne osnove, 
določeno v Pravilniku . Dobiček za določitev najnižje zavarovalne osnove je v letu 2014 
določen najmanj v znesku minimalne letne plače v RS za leto 2013, preračunane na 
mesec.  

V obvestilu boste imeli naveden točen znesek vaše zavarovalne osnove (bruto) za leto 
2014. V mailu »zaključni račun«, ki smo vam ga posredovali že marca ali aprila 2014 je 
ta osnova že izračunana v našem internem obrazcu.  
Zaradi preverjanja točnosti izračuna z obvestilom Durs-a vas PROSIM, da mi obvestilo  

posredujete TAKOJ, ko ga prejmete – lahko tudi po mailu. 

 
 
2. Obvestilo o višini dnevnic za službena potovanja za leto 2014  
 
Na spletni strani www.petka.si smo objavili posebej obvestilo o višini dnevnic za 
službene poti za leto 2014. Prosim preberite! 
 
 
3. Druga tranša informativnih izračunov dohodnine za leto 2013 
  Spomniti vas želimo, da bo Davčna uprava RS konec maja poslala drugo tranšo 
informativnih izračunov dohodnine za leto 2013. Obvestilo Durs: 
 

. TRANŠA z datumom odpreme 30. 5. 2014:  
 

• Rok za ugovor: 30. 6. 2014 

• Datum vračila dohodnine: 25. 7. 2014 

• Rok za doplačilo dohodnine: 30. 7. 2014 
 
Opozoriti vas moramo še na: 
 
Zavezanec pa mora vložiti napoved za odmero dohodnine, če mu informativni izračun ni bil 
vročen do 15. junija 2014, pa je imel v letu 2013 obdavčljive dohodke višje od 3.302,70 eurov 
oziroma je poleg pokojnine, od katere ni bila odtegnjena ali plačana akontacija dohodnine in 
davčni zavezanec pri akontaciji dohodnine ni uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane 
družinske člane, dosegel dohodke, ki presegajo 80 eurov. Rok za vložitev napovedi je v tem 
primeru 31. julij 2014. 
 

http://www.petka.si/
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4. Obračun trošarine za cigarete! 

OBVEZNOSTI IZ UREDBE O DOLOČITVI ZNESKA SPECIFIČNE IN STOPNJE 

PROPORCIONALNE TROŠARINE ZA CIGARETE (URADNI LIST RS, ŠT. 33/14) 

Osebe, ki imajo zunaj trošarinskih skladišč na zalogi cigarete, so dolžne:  

• 15. maja 2014 opraviti popis zalog cigaret in obračunati razliko med zneskom že plačane 
trošarine in trošarine, določene s to uredbo, in sicer ločeno po vrstah cigaret. Obračun se 
sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je priloga k uredbi in njen sestavni del in se predloži 
krajevno pristojnemu carinskemu organu najkasneje do 30. maja 2014; 

• plačati razliko trošarine po predloženem obračunu najkasneje do 14. julija 2014, in sicer v 

dobro podračuna št. 01100-9991000033 – prehodni carinski podračun z nazivom PCP – 

proračun države. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede 
tudi številko sklica, ki je določena z modelom 19: model 19, davčna številka plačnika - 08656. 

  

 Osebe, ki morajo opraviti popis zalog cigaret in plačati razliko trošarine, so: 

• proizvajalci in uvozniki, ki imajo cigarete na zalogi izven trošarinskega skladišča;  
• trgovci in gostinci, ki imajo na zalogi cigarete.  

V skladu z zgoraj navedenim vas prosim (gostince), da mi pripravite popis stanja zalog cigaret 

na dan 15.05.2014 zaradi pravočasnega obračuna trošarin! 

5. FAKTURE ZA JAVNO OBJAVO LETNIH POROČIL – AJPES 

Kot smo vas že obvestili pri posredovanju zaključnega računa za leto 2013 vas ponovno 
obveščamo, da Ajpes pošilja fakture za nadomestilo za objavo letnega poročila za leto 2013 
izključno PO MAILU! Pri oddaji poročil na Ajpes smo tako navedli vaš mail naslov, kamor 
boste v teh dneh prejeli fakturo za javno objavo letnega poročila. Višina fakture:ž 

- za samostojne podjetnike faktura znaša 10,37€ 

- za podjetja, zadruge… razen DRUŠTEV faktura znaša 38,43€ 

- za DRUŠTVA JE OBJAVA BREZPLAČNA!  

Prosim vas, da fakturo prejeto po mailu POSREDUJETE NA NAŠ MAIL: rs.petka@siol.net  

Ne pozabite poravnati fakture!  

Za tiste stranke, ki nimate maila, smo ob oddaji navedli naš mail, in vam bomo položnico za 
plačilo poslali po pošti, skupaj z kopijo fakture, da jo poravnate, ko jo prejmemo s strani 
Ajpesa.  

6.DOKUMENTACIJA 
 
Prvi štirje meseci leta 2014 so za nami, končali so se tudi zaključni računi za leto 2013 
in s tem posledično tudi »gneča«. Nekateri med vami mi še niste dostavili 
dokumentacije za prve štiri mesece leta 2014, zato vas ponovno PROSIM in POZIVAM, 
da to storite čimprej, da bomo lahko pravočasno knjižili vašo dokumentacijo in vam 
pripravili finančna poročila za prve mesece poslovanja v letu 2014!  
 
 
Lepo vas pozdravljamo, 
 
Petka Pušnjak Strižič d.n.o. 

mailto:rs.petka@siol.net

