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1. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU

Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/16, z dne 7. 10. 2016, je bil objavljen
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J),
ki začne veljati 22. 10. 2016, razen izjem pa se začne uporabljati 1. januarja
2017.
V nadaljevanju vam predstavljam samo nekaj pomembnih novosti:
K 43., 46., 52. in 54. členu ZDavP-2J (Uvedba 5-dnevnega zamika pri plačilu
davčnega odtegljaja in prispevkov za socialno varnost)
Novela ZDavP-2J s spremembo 283., 325. in 374. člena ZDavP-2 uvaja 5-dnevni
zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost, ki
se plačujejo v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazci, ODO-1). Sprememba se
nanaša na plačilo obračunanega davčnega odtegljaja ter prispevkov za
socialno varnost od vseh izplačil dohodka od 1. januarja 2017 dalje. Rok, v
katerem mora plačnik davka predložiti obračun davčnega odtegljaja davčnemu
organu, ostaja nespremenjen: plačnik davka mora to storiti najpozneje na dan
izplačila dohodka.
Izjema je z novim drugim odstavkom 283. člena ZDavP-2 določena za rok plačila
davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost pri izplačilu
pokojnine v mesecu decembru, in sicer mora Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije za ta izplačila izračunan davčni odtegljaj in prispevke za
socialno varnost plačati najpozneje na dan izplačila dohodka.
Ob tem velja opozoriti, da rok za plačilo posebnega davka na določene prejemke
ostaja nespremenjen oziroma še vedno ostaja določen v treh dneh po izplačilu
dohodka (v skladu z Zakonom o posebnem davku na določene prejemke, v katerega
nova ureditev v ZDavP-2 ne posega). Rok za plačilo dajatve od dohodka za začasno
ali občasno delo upokojencev pa ostaja določen na dan izplačila dohodka (v skladu s
tretjim odstavkom 27.f člena Zakona o urejanju trga dela).
5-dnevni zamik se s spremembo prvega odstavka 353. člena ZDavP-2 uvaja tudi pri
plačilu prispevkov za socialno varnost za zavezance za prispevke, ki morajo po
veljavni ureditvi prispevke za socialno varnost plačati najpozneje do 15. v mesecu za
pretekli mesec. Ta sprememba se začne uporabljati s 1. januarjem 2017, kar
pomeni, da bo zavezanec za prispevke, ki po veljavni zakonodaji plačuje prispevke
za socialno varnost do 15. v mesecu za pretekli mesec, prispevke za socialno
varnost za mesec december 2016 moral plačati najpozneje do 20. januarja 2017.
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Enako velja za zavezanca za prispevke, ki je dolžan za mesec december 2016 do
15. januarja 2017predložiti obračun prispevkov za socialno varnost
(OPSVZ/OPSVL), prispevke za socialno varnost po tem obračunu pa mora plačati
najpozneje do 20. januarja 2017.
Na enak način se tudi na področju davka od dohodkov pravnih oseb z novelo
ZDavP-2-J spreminja rok iz 374. člena za plačilo davčnega odtegljaja od plačil
dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu ZDDPO-2 (plačilo davčne
obveznosti po t.i. ODO-1 obračunu).

K 4., 6., 7., 11., 14., 19., 24. in 25. členu ZDavP-2J (Nova določitev višine
obrestnih mer)
Obstoječ sistem obrestnih mer vezan na medbančno obrestno mero (EURIBOR) se
spreminja, in sicer se določa fiksna višina letne obrestne mere. Pri tem je stopnja
obrestne mere odvisna od sodelovanja zavezanca za davek in ga spodbuja k
pravočasnemu izpolnjevanju finančnih obveznosti. Tako se zavezanec za davek, ki
pravočasno in pravilno izpolnjuje svoje finančne obveznosti, izogne plačilu
morebitnih dodatnih obresti. Glede na stopnjo sodelovanja pa so določene obrestne
mere v višini 2%, 3%, 5% in 7%.
Obrestna mera 2% je določena za primere:
•
•
•
•

odloga davčne izvršbe v primeru vložene pritožbe (87. člen ZDavP-2),
odloga ali obročnega plačila davčne obveznosti (101., 102. ali 103. člen
ZDavP-2),
zadržanja že začete izvršbe (157. člen ZDavP-2),
in velja za fizične osebe, za druge zavezance pa le, če višina referenčne
obrestne mere za izračun državne pomoči, ki jo objavi Evropska komisija, ne
presega 2% - v tem primeru velja ta.
Obrestna mera 3% je določena za primere:

•
•
•

predložitev davčnega obračuna na podlagi samoprijave (55. člen ZDavP-2),
predložitev davčne napovedi po izteku predpisanega roka, če davčni organ
takšne predložitve ne dopusti (62. člen ZDavP-2) in
vložitve davčne napovedi na podlagi samoprijave (63. člen ZDavP-2).
Obrestna mera 5% je določena za predložitev davčnega obračuna v postopku
davčnega inšpekcijskega nadzora (140. a člen ZDavP-2 – nov institut).
Obrestna mera 7% je določena za primere, ko davčni organ v postopku davčnega
nadzora ugotovi davčno obveznost. Za carinske zadeve se glede obračunavanja
obresti uporablja ureditev iz carinskega zakonika Unije (114. člen).
Zamudne obresti ostajajo nespremenjene.
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K 12. členu ZDavP-2J (89. člen ZDavP-2 – obnova davčnega postopka)
Črta se prvi odstavek, ki določa krajevno pristojnost za obnovo davčnega postopka.
ZDavP-2 ne ureja več krajevne pristojnosti posameznih finančnih uradov, ker v
skladu z Zakonom o finančni upravi, Finančna uprava ni organizirana teritorialno,
ampak kot enoten organ. V Uredbi o določitvi Finančnih uradov je določena zgolj
interna, notranja razdelitev nalog med posameznimi finančni uradi.
K 53. členu ZDavP-2J (353.a člen ZDavP-2 - Predizpolnjen obračun prispevkov
za socialno varnost)
Nova določba 353.a člena ZDavP-2 določa, da davčni organ sestavi predizpolnjen
obračun prispevkov za socialno varnost, za zavezance: ki so sami zavarovanci po
zakonih o obveznem zavarovanju in so sami dolžni izračunati in plačati prispevke za
socialno varnost ter za katere davčni organ razpolaga s podatki za določitev osnove
za plačilo prispevkov za socialno varnost.
Gre za zavarovance: samozaposlene osebe, družbenike, zavezance, ki opravljajo
dejavnost kot postranski poklic (t.i. popoldanci), kmečke zavarovance (obvezno in
prostovoljno vključene v obvezno socialno zavarovanje), prostovoljno vključene v
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavarovanje za primer
brezposelnosti.
Davčni organ bo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, za navedene zavezance
sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost ter ga odložil v sistem
eDavki najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Če podatki v predizpolnjenem
obračunu prispevkov za socialno varnost, ki jih je pripravil davčni organ, niso pravilni
in/ali popolni ali če davčni organ v sistem eDavki ni odložil predizpolnjenega
obračuna prispevkov za socialno varnost, mora zavezanec sam predložiti obračun
prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Zavezanec bo moral sam v obračunu prispevkov za socialno varnost posredovati
morebitne spremembe osnov, ki bi bile posledica uveljavljanja določenih pravic
(bolniški stalež, starševski dopust) ali če se odloči za spremembo (povišanje,
znižanje) zavarovalne osnove.
Za zavezance, za katere bodo predizpolnjeni podatki v obračunu prispevkov za
socialno varnost pravilni in popolni, se dodatna aktivnost v zvezi z obračunom
prispevkov za socialno varnost ne bo zahtevala. Po določbi petega odstavka 353.a
člena ZDavP-2 bo v tem primeru predizpolnjen obračun prispevkov za socialno
varnost postal obračun prispevkov za socialno varnost, ki bo tudi izvršilni naslov v
skladu z drugim odstavkom 145. člena ZDavP-2.
Z obračunom prispevkov za socialno varnost za mesec januar 2017 se institut
predizpolnjenega obračuna prispevkov za socialno varnost uvaja za samozaposlene
in družbenike, za ostale zavarovance (osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski
poklic, kmete, prostovoljno vključene v obvezno socialno zavarovanje, osebe, ki
opravljajo versko službo) pa z obračunom prispevkov za socialno varnost za januar
2018.
K 15., 16. in 17. členu ZDavP-2J (97. člen ZDavP-2 - vračilo davka, 97.a člen
ZDavP-2 - pobot in 98. člen ZDavP-2 – vračilo davka v posebnih primerih)
Pobot, ki je bil doslej urejen skupaj z vračilom davka v 97. členu (šesti, sedmi in osmi
odstavek), je po novem urejen v posebnem 97.a členu.
Pobot nastane z dnem, ko ima davčni zavezanec na eni strani preplačilo davka, na
drugi strani pa neporavnane druge vrste davka ali druge denarne nedavčne
obveznosti, ki jih izterjuje davčnih organ, ali stroške postopka. Z dnem zapadlosti
obeh (ali več) obveznosti (obveznosti za plačilo in vračilo davka) se šteje, da je
opravljen pobot, ne glede na to, kdaj davčni organ pobot dejansko evidentira v
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knjigovodski evidenci. S tem dnem – z dnem steka zakonskih pogojev za pobot tudi
prenehajo teči zamudne obresti.
Davčne obveznosti imajo prednost pred drugimi obveznostmi zavezanca za davek.
Zato se v primeru, če davki in druge denarne nedavčne obveznosti ter stroški
postopka prispejo v plačilo istočasno, najprej opravi pobot davkov, ki jim je potekel
rok za plačilo, nato pa pobot drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje
davčni organ in stroški postopka.
Pri ugotavljanju steka pogojev za pobot drugih denarnih nedavčnih obveznosti
davčni organ upošteva dan, ko prejme predlog za izvršbo.
Dopolnjen je tudi veljavni 98. člen ZDavP-2, ki ureja vračilo davka v posebnih
primerih. Tudi v teh primerih se upoštevajo določbe glede pobota iz 97.a člena
ZDavP-2.
K 27. členu ZDavP-2J (160. člen ZDavP-2 – omejitev davčne izvršbe na
dolžnikove denarne prejemke)
Z novelo se razširjajo omejitve davčne izvršbe na dolžnikove denarne prejemke. Na
dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z Zakonom o dohodnini štejejo za
dohodek iz delovnega razmerja, je z izvršbo mogoče seči največ do višine dveh
tretjin, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 76 % minimalne
plače po zakonu, ki ureja minimalno plačo. Če dolžnik preživlja družinskega člana ali
drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa mu mora poleg splošnega
varovanega zneska, ki trenutno znaša 600,95 EUR, ostati tudi znesek v višini
prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih za dodelitev
denarne socialne pomoči, določenih v Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih
(ZSVarPre).
Informativna višina denarne socialne pomoči v letu 2016 (cenzus) za posamezno
kategorijo oseb po merilih ZSVarPre je objavljena na spletni strani Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod rubriko: Delovna
področja/Sociala/Denarna
socialna
pomoč
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/denarna_socialna_pomoc/.
Takšne omejitve veljajo tudi za samostojnega podjetnika posameznika ali
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, in njegove družinske člane ali druge
osebe, ki jih mora preživljati po zakonu.
Upravičenost do višje omejitve zaradi preživljanja se ne upošteva po uradni
dolžnosti, temveč jo mora izkazati dolžnik pri izvrševalcu sklepa o izvršbi (npr. pri
banki oziroma hranilnici ali delodajalcu), s predložitvijo javne listine.
Dolžnik lahko predloži vsako javno listino, s katero lahko izkaže dolžnost preživljanja.
Takšna listina je na primer izpisek iz matičnega registra o rojstvu, iz katerega izhaja,
da je dolžnik eden od staršev mladoletnega otroka, odločba o otroškem dodatku,
odločba o denarni socialni pomoči, odločba o znižanju plačila vrtca in druge odločbe,
izdane na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).
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2. SPREMEMBA PRI OBROČNEM ODPLAČILU PO ZAKONU O PREKRŠKIH

Z dnem 6. 11. 2016, ko stopi v veljavo novela Zakona o prekrških (ZP-1J), se
bo pristojnost za odločanje o vlogah za obročno plačilo glob in drugih
prekrškovnih terjatev, s prekrškovnih organov prenesla na Finančno upravo
Republike Slovenije (FURS).
Po trenutno veljavni ureditvi je moral storilec vlogo za obročno plačilo globe vložiti pri
organu, ki je izrekel globo, in sicer do zapadlosti roka za plačilo globe. Po novi
ureditvi pa bo mogoče prošnjo za obročno plačilo globe vložiti šele po odstopu
zadeve v izterjavo, pri pristojnem finančnem uradu.
Prošnjo, ki bo vložena pri organu, ki je izrekel globo, bo prekrškovni organ poslal v
pristojno reševanje FURS, in sicer skupaj s predlogom za izterjavo.
S spremembo se odpravlja tudi omejitev glede obročnega plačila, ki se nanaša na
višino globe. Tako bo storilec lahko zaprosil za obročno plačilo ne glede na višino
izrečene globe oz. drugih naloženih prekrškovnih terjatev, davčni organ pa bo lahko
dovolil obročno plačilo v največ 12 mesečnih obrokih, pri tem pa bo smel znašati
najmanjši obrok za fizično osebo in odgovorno osebo 20 evrov, za pravne osebe,
samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki samostojno opravljajo
dejavnost, pa 200 evrov.
Če obroki ne bodo poravnani, se bo globa izterjala po določbah zakona, ki ureja
davčni postopek.
Če upravna izvršba ne bo uspešna, bo v določenih primerih možen poseben sodni
postopek za nadomestitev neplačane in neizterljive globe z nadomestnim zaporom.
Nadomestni zapor bo možen takrat, ko bo posamična globa oziroma seštevek dveh
ali več glob, ki ne bodo nižje od 300 evrov, presegel 1.000 evrov. Za vsakih začetih
100 evrov globe bo sodišče določilo en dan zapora, vendar največ 90 dni.
V primerih, ko bo storilcu izrečenih deset ali več glob pod 300 evri, ki v skupnem
seštevku znašajo najmanj 1.000 evrov, zneska pa ne bo mogoče izterjati v upravni
izvršbi, bo sodišče prav tako za vsakih 100 evrov glob določilo dan zapora, vendar v
tem primeru ne več kot 30 dni.
Določbe, ki urejajo roke za plačilo globe, obročno plačilo in način izterjave, se
uporabljajo tudi za stroške postopka o prekršku in odvzem premoženjske koristi s
plačilom denarnega zneska, medtem ko se določbe, ki urejajo nadomestni zapor,
uporabljajo le za neplačano in neizterjano globo.
3. SPREMEMBA ZAKONA O DOHODNINI

Novosti, ki jih prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini
(novela ZDoh-2R)
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/2016, z dne 7. 10. 2016, je bil objavljen
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2R), ki začne
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se
začnejo od vključno 1. januarja 2017.
V nadaljevanju podajamo informacije o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R v
zvezi z obdavčitvijo dohodkov iz zaposlitve.
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Spremembe pri bonitetah
S spremembo 2. točke tretjega odstavka 39. člena ZDoh-2 se za boniteto ne štejejo
izobraževanja in usposabljanja, ki jih delodajalec zagotovi zaposlenim v okviru
izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu v skladu z zakonom, ki ureja varnost
in zdravje pri delu. V okviru smernic za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki jih
je izdalo Ministrstvo za zdravje, gre predvsem za izobraževanje in usposabljanje
zaposlenih na področju krepitve in varovanja duševnega zdravja, dobrega počutja,
zdravega življenjskega sloga in podobno.
S spremembo petega odstavka 39. člena ZDoh-2 se povišuje znesek splošne
oprostitve za bonitete, ki jih delodajalec delavcu ne zagotavlja redno in pogosto, in
sicer tako da znesek bonitete v mesecu ne presega 15 eur (sedaj 13 eurov).
Spremembe pri dohodkih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz
delovnega razmerja
Z dopolnitvijo 3. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se v davčno osnovo ne
všteva tudi mesečni pavšalni znesek za pokrivanje stroškov pri opravljanju funkcije v
zvezi z delom v volilni enoti v skladu z zakonom, ki ureja poslance.
Z dodano 4.a točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se v davčno osnovo dohodka
iz delovnega razmerja ne vštevajo tudi povračila stroškov v zvezi s službenim
potovanjem delavcu, ki mu nastanejo zaradi plačila premij za individualno
zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, pod določenimi
kumulativnimi pogoji, in sicer:
•
•
•
•

zavarovanje velja v vseh državah sveta,
gre za sklenjeno zavarovanje zaradi službene poti v tujino,
povračilo stroškov takega zavarovanja delodajalec zagotavlja vsem delavcem,
ki potujejo v tujino,
tako zavarovanje krije nujno pomoč, prevoze in storitve (najnižji obseg
tveganja oz. najnižjo višino kritja).
Uvedba posebne davčne obravnave dela plače za poslovno uspešnost
• Z novo 12. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se del plače za poslovno
uspešnost izvzema iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do
višine 70 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.
Gre za izplačilo za poslovno uspešnost, ki je po zakonu, ki ureja delovna
razmerja opredeljeno kot sestavni del plače (v praksi se pogosto uporabljajo
termini, ki zakonsko niso posebej opredeljeni: trinajsta plača, božičnica,
novoletna nagrada).
• ZDoh-2R pri opredelitvi dohodka, ki je ugodneje davčno obravnavan, določa
omejitev, in sicer so ugodnejše davčne obravnave deležna le tista plačila za
poslovno uspešnost, ki bodo izplačana enkrat v koledarskem letu vsem
upravičenim delavcem hkrati in pod pogojem:
• 1. da je pravica do tega izplačila določena v splošnem aktu delodajalca, s
katerim so delavci vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi delavci pri delodajalcu
pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost, ali
• 2. da je pravica do tega izplačila določena v kolektivni pogodbi, v kateri so
določena merila za pridobitev pravice do tega izplačila.
• Šteje se, da imajo pravico do dela plače za poslovno uspešnost vsi delavci pri
delodajalcu, če so pogoji za pridobitev pravice do dela plače za poslovno
uspešnost s splošnim aktom delodajalca določeni enotno za vse delavce, npr.
če so do dela plače za poslovno uspešnost upravičeni delavci, ki so imeli
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na določen presečni dan/obdobje. Davčno
ugodnejša obravnava plačila za poslovno uspešnost tako ne velja za vsa
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•

plačila za poslovno uspešnost, ki so dogovorjena v skladu z zakonom, ki ureja
delovna razmerja, temveč se omejuje tako, da bodo ugodnejše davčno
obravnavana le tista plačila za poslovno uspešnost, ki bodo izplačana enkrat v
koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati in pod pogojem, da je
pravica do dela plače za poslovno uspešnost določena ali v splošnem aktu
delodajalca (pogoji za pridobitev pravice do izplačila morajo biti določeni
enotno za vse delavce) ali v kolektivni pogodbi, v kateri ali na podlagi katere
so določena merila za pridobitev pravice do dela plače za poslovno uspešnost
(torej ne nujno enotno za vse delavce).
Posebna davčna obravnava je določena do višine 70 % zadnje znane
povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Izplačilo navedenega dela
plače se torej do te višine ne všteva v osnovo za dohodnino, se pa tudi od
tega izplačila obračunajo obvezni prispevki za socialno varnost. Če bo
izplačilo dela plače za poslovno uspešnost pod navedenimi pogoji izplačano v
višjem znesku, se bo v delu, ki presega 70 % zadnje znane povprečne
mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, vštevalo v davčno osnovo za
dohodnino, prispevke za socialno varnost pa mora delodajalec obračunati od
celotnega bruto zneska. V skladu z novim šestim odstavkom 41. člena ZDoh-2
pa davčno osnovo za dohodnino znižuje samo del prispevkov, ki se nanaša
na del navedenega dohodka, ki se všteva v davčno osnovo (ne pa tudi za del
prispevkov, ki odpadejo na del dohodkov, ki se ne všteva v davčno osnovo v
skladu z 12. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2).

Stroški v zvezi z delom v tujini pri tujem delodajalcu
Zavezanci, ki prejemajo dohodke iz delovnega razmerja s tujim delodajalcem za delo
v tujini, v skladu z veljavnim 45. členom ZDoh-2 lahko uveljavljajo znižanje davčne
osnove za stroške prevoza na delo/z dela (0,18 eur za vsak polni km razdalje med
prebivališčem in mestom opravljanja dela) in stroške prehrane (6,12 eur za vsak dan
prisotnosti na delu).
Po spremembi 45. člena ZDoh-2 se ti stroški ne obravnavajo več kot stroški v zvezi s
pridobivanjem dohodka ampak kot dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo. S tem
se tudi za zavezance, ki so zaposleni pri tujih delodajalcih v tujini, kjer delovno
pravna zakonodaja ni nujno enaka slovenski in je lahko povračilo stroškov del bruto
plače posameznika, omogoči enaka davčna obravnava kot zaposlenim v Sloveniji.
Hkrati pa je s spremembo 45. člena ZDoh-2 določeno tudi povečanje priznanega
zneska stroškov prehrane med delom: veljavni znesek, ki ga določi vlada (trenutno
6,12 eur) se poveča za 80 % (11,02 eur za vsak dan dejanske prisotnosti na delu).
Lestvica za odmero dohodnine, ki v skladu s spremenjenim 122. členom ZDoh-2 velja za davčna leta
od 1. januarja 2017 dalje:

Če znaša neto letna davčna osnova v eurih
Nad
8.021,34
20.400,00
48.000,00
70.907,20

Do
8.021,34
20.400,00
48.000,00
70.907,20

Znaša dohodnina v eurih
16 %
1.283,41 + 27 % nad 8.021,34
4.625,65
+ 34 % nad 20.400,00
14.009,65 + 39 % nad 48.000,00
22.943,46 + 50 % nad 70.907,20
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4. ELEKTRONSKO ODDAJANJE ZAHTEVKOV ZA REFUNDACIJO PREKO
PORTALA E-VEM

S 1. 10. 2016 se bodo refundacijski zahtevki za nadomestila lahko vlagali
elektronsko preko državnega informacijskega sistema e-VEM na naslovu
http://evem.gov.si.
Elektronsko vlaganje zahtevkov preko e-VEM bo prostovoljno, torej bo le ena
izmed možnosti in bodo vlagatelji zahtevkov lahko izbirali, ali bodo koristili e-VEM, ali
pa bodo zahtevke na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju:
ZZZS) še nadalje vlagali v fizični obliki po pošti.
Prek e-VEM bo zaenkrat omogočeno le vlaganje refundacijskih zahtevkov – torej
zahtevkov za izplačilo nadomestila za zaposlene pri delodajalcu, ne pa tudi za
samostojne zavezance same (to pomeni, da bo lahko samostojni podjetnik vložil
refundacijski zahtevek le za svoje zaposlene delavce, če pa je bil sam v »bolniškem
staležu«, pa bo moral enako, kot je to sedaj, poslati na ZZZS »bolniški list«, ki ga na
hrbtni strani izpolni Finančna uprava RS).
Refundacijski zahtevki se bodo lahko vlagali preko sistema e-VEM, torej z
neposrednim vnosom podatkov v elektronski obrazec na spletnem portalu eVEM, ali preko spletnega vmesnika za nadomestila, ki omogoča prenos podatkov
iz uporabnikovega sistema plač na Zahtevek za refundacijo in njegovo pošiljanje
preko e-VEM na ZZZS. Vmesnik za nadomestila bo na voljo po 1. 10. 2016.
Informacije o spletnem vmesniku pa so že na voljo na naslovu:
http://evem.gov.si/info/vmesnik-nadomestila.
Na točkah VEM se zahtevki ne bodo mogli vlagati. Na točki VEM si bo uporabnik
lahko uredil pooblastilo za vlaganje zahtevkov prek portala e-VEM. Pooblastilo bo
lahko neposredno v sistem e-VEM vložil tudi zastopnik poslovnega subjekta, če ima
digitalno potrdilo.
Možnost elektronskega vlaganja refundacijskih zahtevkov preko e-VEM
prinaša številne prednosti, ključne pa so naslednje:
•

•

•

•

omogoča se elektronski vnos zahtevka in pripadajočih obračunov preko
elektronskega obrazca na portalu e-VEM. S tem se manjšim delodajalcem, ki za
obračun plač in nadomestil uporabljajo enostavnejše informacijske rešitve,
omogoči sodobna elektronska pot komunikacije z ZZZS v okviru storitev e-VEM za
podjetja in podjetnike.
omogoča se uvoz podatkov za zahtevek in obračun iz izvornih računovodskih
aplikacij (spletni vmesnik). Ključna korist bo za velike delodajalce, saj odpade
potreba po večkratnem ročnem vnosu podatkov;
omogoča se preverjanje vnesenih podatkov obračuna še pred oddajo
zahtevka in informativni izračun nadomestila za posamezen obračun. S to
funkcionalnostjo se omogoči delodajalcu, da ob vnosu podatkov s pomočjo
formalnih in logičnih kontrol čim bolj zmanjša možnost napak pri vnosu. Prav tako
pa se zmanjšajo napake na strani ZZZS, saj ni potrebno vnašanje podatkov v
interno računalniško aplikacijo.
omogoča se pregledovanje vloženih zahtevkov. Delodajalec, ki je vložil
zahtevek za refundacijo, lahko kadar koli sam preveri v kakšnem statusu je
zahtevek in za katere obračune je bilo izvedeno plačilo.
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Navodila za izvajanje postopka, kontakti za vsebinsko podporo pri izvajanju
postopkov in ostale potrebne informacije za izvajanje postopka prek e-VEM bodo
pred 1. 10. 2016 objavljene na spletnem mestu e-VEM.
5. NAMENITEV DELA DOHODNINE
V temi meseca bomo tokrat pobližje spoznali namenitev dela dohodnine, ki ga
lahko donirate organizacijam, ki delujejo s splošno koristnim namenom
(gasilci, športna društva, invalidske organizacije….)
Vsak zavezanec za dohodnino lahko del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5 %)
nameni za donacije organizacijam, ki delujejo s splošno koristnim namenom.
Kako doniram?
V ta namen mora (kadarkoli želi) izpolniti poseben obrazec, ki se imenuje »Zahteva
za namenitev dela dohodnine za donacije« in ga poslati na svoj pristojni finančni
urad. Zahteva se bo upoštevala za tisto odmerno leto, v katerem je bila poslana.
Povedano drugače: zahteva, ki se pošlje v letu 2016, se bo upoštevala pri odmeri
dohodnine za leto 2016, ki pa se izvaja v letu 2017. Enkrat že vložena zahteva
velja za nedoločen čas. To pomeni, da je ni treba vlagati vsako leto.
Če želi zavezanec svojo odločitev spremeniti in donacijo nameniti komu drugemu,
mora vložiti novo zahtevo, ki bo razveljavila staro. Davčni organ bo torej upošteval
zadnjo veljavno zahtevo, s katero bo razpolagal na dan 31. decembra leta, za katero
se odmerja dohodnina. Pri tem je potrebno dodati, da če upravičenca, ki je bil na
zadnjem objavljenem seznamu upravičencev, v času vložitve zahteve ni na seznamu
upravičencev do donacij za leto, za katero se odmerja dohodnina, postane zahteva v
delu, ki se nanaša na namenitev temu upravičencu, neveljavna.
Ali lahko doniram samo eni organizaciji?
Zavezanec lahko nameni donacijo enemu ali največ petim organizacijam. Te so
objavljene na posebnem seznamu, ki je objavljen na spletni strani FURS. Če se
donacija nameni enemu upravičenci, se mu lahko dodeli največ 0,5 % od odmerjene
dohodnine, če pa se razdeli med 5 upravičencev, pa vsakemu pripada 0,1%.
Kaj donacija pomeni za mojo odmero?
Višina donacije je odvisna od višine odmerjene dohodnine. Donacija ne vpliva na
višino vračila ali doplačila dohodnine zavezanca. Na primer: tisti, ki se odloči za
takšen način doniranja, ne bo v ničemer finančno prikrajšan. Če se za donacijo ne
odloči, gre 0,5 % od odmerjene dohodnine (skupaj z ostalimi 99,5 %) v proračun RS.
Tisti, ki se odloči za takšen način doniranja, ne bo v ničemer finančno prikrajšan. Donacija
namreč ne vpliva na višino vračila ali doplačila dohodnine zavezanca.

Upravičenci za donacije
Na seznamu je objavljenih več kot 5.000 upravičencev za namenitev dela dohodnine
za donacije, med katerimi so npr. humanitarne organizacije, zdravstvene, kulturne,
športne, religiozne, organizacije s področja zaščite in reševanje ter tudi sindikati in
politične stranke.
Če se želi organizacija (ki še ni uvrščena na seznam) uvrstiti na seznam
upravičencev za namenitev dela dohodnine za donacije, se mora obrniti na svoje
pristojno resorno ministrstvo. To je ministrstvo, ki vsebinsko pokriva področje njenega
delovanja.
Ali ste vedeli?
Večja, ko je odmera dohodnine, večja je donacija. Povprečna donacija znaša 10
EUR.
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Za donacijo se je doslej odločil vsak tretji zavezanec za dohodnino.
Skupaj se na leto tako donira okoli 3,5 MIO EUR.

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