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1. Nove omejitve za pridobitev statusa s.p.
Od 1.1.2016 začnejo veljati nove dodatne omejitve zaradi katerih oseba ne bo mogla
pridobiti statusa s.p., in sicer obstaja omejitev, če:
-

je oseba objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih
obračunov za zadnjih 12 mesecev (do 1.1.2016 se preverja samo zadnji objavljeni
seznam),
so na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov za
zadnjih 12 mesecev (do 1.1.2016 se preverja samo zadnji objavljeni seznam)
objavljene družbe, v katerih ima oseba delež višji od 25%,
je bila oseba udeležena z več kot 50 % neposrednim deležem v kapitalu d.o.o., ki je
bila v zadnjem letu izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije na podlagi Zakona o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
je bila osebi v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata RS za delo ali
FURS dvakrat izrečena globa v zvezi s prekrškom za delo in zaposlovanjem na črno.

Omejitev zaradi pravnomočne obsodbe na kazen zapora zaradi kaznivih dejanj, ki so
naštete v 1. točki prvega odstavka 10. a člena ZGD-1, ki že velja, ostane enaka tudi po
1.1.2016.
Omejitve iz prvih treh alinej se preverjajo v informacijskem sistemu eVEM, omejitev iz
zadnje alineje in omejitev zaradi pravnomočne obsodbe na kazen zapora, pa preverja
AJPES pred vpisom s.p. v Poslovni register Slovenije.
Objava prenehanja opravljanja dejavnosti
Hkrati ponovno obveščamo s.p., ki nameravajo prenehati opravljati dejavnosti, da morajo
najmanj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na spletni strani AJPES objaviti
namero o prenehanju. Obvestilo za objavo lahko podjetnik pošlje AJPES prek aplikacije
OOPS, po e-pošti na objava.prenehanja@ajpes.si, odda na točki VEM ali prinese osebno ali
pošlje po pošti na katerokoli izpostavo AJPES. Obvestilo ne sme vsebovati osebnih podatkov
podjetnika (davčna številka, prebivališče…), mora pa vsebovati podatek o datumu
prenehanja opravljanja dejavnosti.
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2. Nova višina prispevkov za leto 2016- sprememba minimalne osnove za
prispevke samozaposlenih
SAMOZAPOSLENI - SP
Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2015 znaša 56% zadnje znane
povprečne plače. To je:
56% od 1.540,26€ = 862,54€ bruto
Prispevki za samozaposlene se obračunajo in plačajo v višini 38,20% od osnove, vendar se
za osnovo za prispevek za zdravstveno zavarovanje upošteva zavarovalna osnova v višini
924,15€ bruto.
Prispevek za zdrav. zavarovanje znaša 13,45%.
Na mesečni ravni to pomeni:
Prejšnji neto znesek za plačilo: 330,15€ neto /mesečno
Novi neto znesek za plačilo: 337,77€ neto /mesečno
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT
POSTRANSKI POKLIC /POPOLDANSKI SP
Pavšalni prispevki se spremenijo tudi za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot
postranski poklic / popoldanski sp kot ga imenujemo pogovorno
Prejšnji neto znesek za plačilo:
PIZ prispevek: 32,20€
ZZ prispevek: 32,72€
SKUPAJ: 64,92€ /mesec
Novi neto znesek za plačilo:
PIZ prispevek: 32,20€
ZZ prispevek: 32,67€
SKUPAJ: 64,87€ /mesec
Ti prispevki se torej z mesecem januarjem 2016 znižajo za 0,05€/mesečno.
3. Dokumentacija za izdelavo zaključnega računa za leto 2015
Do 31.03.2016 je potrebno pripraviti in oddati zaključni račun za leto 2015.
Kot do zdaj se oddaja obračun davka od dohodka iz dejavnosti na Furs in bilanca
stanja in izkaz poslovnega izida na Ajpes. Nadomestilo za javno objavo na Ajpes za
leto 2016 znaša po ceniku Ajpes:
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Gospodarske družbe in zadruge
Nadomestilo v EUR z 22 % DDV
Vrsta letnega poročila

podpisano s kvalificiranim
digitalnim potrdilom

potrjeno z
Obvestilom za AJPES

1.

Letno poročilo, predloženo na
poenotenih obrazcih

38,43

42,09

2.

Letno poročilo, predloženo v
neenotni obliki

56,12

59,78

3.

Revidirano ali konsolidirano
letno poročilo

92,72

96,38

Samostojni podjetniki
Nadomestilo v EUR z 22 % DDV
Vrsta letnega poročila

podpisano s kvalificiranim
digitalnim potrdilom

potrjeno z
Obvestilom za AJPES

1.

Letno poročilo, predloženo na
poenotenih obrazcih

10,37

14,03

2.

Letno poročilo, predloženo v
neenotni obliki

56,12

59,78

Nadomestilo stroškov javne objave letnih poročil plačajte po prejemu računa.
AJPES je s 1.1.2015 pričel izdajati tudi elektronske račune. Vsem poslovnim subjektom, ki so
ali še bodo poslali soglasje za prejemanje elektronskih računov bo AJPES poslal elektronske
račune prek Uprave RS za javna plačila (UJP) v spletno banko ali na elektronski naslov.
Vsem ostalim bodo računi na voljo v papirni obliki. Podrobnejše informacije o elektronskih
računih so vam na voljo na spletni strani eRacuni.
POMEMBNO!
Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo:
- osebne gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ustanovljeni v zadnjem
poslovnem letu, ki še niso začeli poslovati in v predloženem letnem poročilu ne
izkazujejo nobenega podatka in
- samostojni podjetniki, izbrisani na dan 31.12.2015.
Nadomestilo je obvezno plačati po 58. Členu Zakona o gospodarskih družbah!
Nadomestila ne plačajo tisti zavezanci, ki imajo status normiranca, saj niso zavezani k
oddaji bilance stanja in izkaza poslovnega izida na Ajpes, razen gospodarskih družb.
Zaradi pravočasnosti izdelave zaključnih računov, priprave finančnih poročil in
uskladitev salda in optimizacije dobička vas vljudno prosim, da mi dokumentacijo za
leto 2015 dostavite v najkrajšem možnem času, v kolikor še tega niste storili.
4. Obvezno urejanje socialnih zavarovanj preko sistema E-VEM (državni portal za
poslovne subjekte)
Ponovno vas obveščamo, da morajo od 1. 1. 2016 vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v
Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM.
Obvezna uporaba sistema e-VEM je določena v devetem odstavku 7. člena v povezavi s
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109. členom Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja – ZMEPIZ-1.
To pomeni, da v kolikor v letu 2016 zaposlujete nove delavce, odjavljate obstoječe
zaposlene, prijavljate delo družinskih članov, upokojencev ali delo po podjemnih pogodbah,
ali spreminjate svoj status zavarovanja morate to urediti obvezno elektronsko!

V kolikor razpolagate z digitalnim potrdilom (Si.genca, Poštarca, Halcom) lahko to uredite ,
tako, da se registrirate na portalu E-VEM.
V kolikor z digitalnim potrdilom ne razpolagate ga morate predhodno pridobiti, če želite to
urejati sami.
V kolikor želite, da to za vas opravljamo mi, nam morate izpolniti pooblastilo.
Zaradi množičnosti subjektov, postopkov pri urejanju prijav, odjav, sprememb vas
obveščamo, da v primeru 1 zaposlenega to opravimo brezplačno, za vsako naslednjo prijavo
pa bomo to zaračunali 5€ z DDV na zaposlenega (prijava in morebitna odjava ob prenehanju
pogodbe o zaposlitvi ali drugega razmerja).
5. Uporaba enega računa za poslovni in osebni namen
Nov tretji odstavek 37. člena zakona o davčnem postopku samostojnemu podjetniku
posamezniku in posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost, ne določa več obveznosti
ločenega transakcijskega računa!
Zakaj je bilo treba imeti ločen račun?
Zakon o davčnem postopku je doslej določal, da mora imeti samostojni podjetnik ali fizična
oseba, ki samostojna opravlja dejavnost, ločen transakcijski račun. Poleg tega je Ajpes
zahteval, da mora biti transakcijski račun označen z oznako T, saj bi bil le tako javno
dostopen v registru transakcijskih računov. Osebni računi so namreč sicer varovani kot
osebni podatek, skrit transakcijski račun pa bi lahko vzbudil dvome poslovnih partnerjev.
Praktično vse banke so stranke prepričevale, da morajo kot samostojni podjetniki skladno s
predpisi imeti bistveno dražje poslovne račune in niso ponujale osebnih računov s tako
oznako. Več primerov iz prakse pa je pokazalo, da je banka, če je stranka vztrajala,
praviloma tudi samostojnemu podjetniku za poslovni namen odprla osebni račun.
Ajpes pojasnjuje:
V zvezi z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev 37. člena ZDavP-2I v AJPES prejemamo več
vprašanj (tako novinarskih kot tudi s strani fizičnih oseb – zasebnikov, ki opravljajo dejavnost
oziroma so samostojni podjetniki), ki se nanašajo na odpiranje in vodenje transakcijskih
računov.
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Glede navedenega želimo pojasniti, da AJPES vodi register transakcijskih računov (RTR) v
skladu z določili Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) ter Akta o vzpostavitvi in
vodenju RTR (Akt), in sicer na podlagi podatkov, ki nam jih za vodenje RTR posredujejo
banke. Pogojev odpiranja in vodenja transakcijskih računov pri bankah, AJPES ne določa.
Kadar so torej imetniki transakcijskega računa subjekti vpisa v poslovni register, ti
transakcijski računi dobijo v banki posebno oznako vrste računa (vrsta T), kot je to določeno
z Aktom, vodijo pa se v poslovnem delu RTR in so tudi vpisani v Poslovni register Slovenije
in so s tem javni. Podatki o transakcijskih računih fizičnih oseb (vrsta računa A) pa so osebni
podatki, zato za dostop do teh podatkov veljajo pravila, ki jih določa ZVOP-1 in torej niso
javno dostopni.
Glede na navedeno to pomeni, da bodo namesto dveh ločenih transakcijskih računov, lahko
samostojni podjetniki in zasebniki, ki opravljajo dejavnost, imeli le en transakcijski račun
(lahko tudi osebni), ki ga bodo uporabljali za poslovne in zasebne namene.
Vendar pa tudi če nam stranke (s.p. ali zasebniki, ki opravljajo dejavnost) sporočijo, da želijo
javno objavo računa vrste A, ta račun ne more biti javen po obstoječih pravilih. Račun
postane javen le takrat, ko spremeni stranka v banki račun vrste A (osebni) v račun vrste T
(poslovni).
Bodite pozorni na neplačane račune
Če samostojni podjetnik zapre poslovni ali drugi račun v Sloveniji, mu ni treba obvestiti
finančne uprave, če pa je bil račun v tujini, jo mora obvestiti.
Bodite pozorni, če imate že izdane in še neplačane račune s staro številko transakcijskega
računa. V primeru zaprtja namreč plačila ne bo mogoče izvesti.
Če uporabljate predlogo za račune, ne pozabite spremeniti številke transakcijskega računa,
priporočljivo je izplačevalca na spremembo tudi posebej opozoriti.
Odločitev je seveda vaša, vendar bi bilo dobro razmisliti tudi o tem, da vaša zasebna plačila,
ki se bodo vršila preko tega enotnega računa ne bodo več zasebna, Furs bo lažje izvajal
nadzor nad vašim premoženjem in potrošnjo, saj bo imel vse podatke o na enem računu, tudi
mi kot servis bomo videlo vso vašo zasebno potrošnjo in v kolikor se boste želeli izogniti
dodatnemu pojasnjevanju plačil na računu, boste morali sami predhodno označiti vsa
privatna izplačila in vplačila… V kolikor pa na to spremembo gledate zgolj stroškovno pa je
to seveda prihranek.

Pripravila:
Petka Pušnjak Strižič d.n.o.
Pušnjak Anka
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