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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 1-2011 – 31.03.2011

ZELO POMEMBNO – PROSIM PREBERITE!

- A. Sprememba vplačil davkov in prispevkov – novi davčni računi ter sklici
- B. Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih
- C. Zamude plačil računovodskih storitev

Spoštovane stranke, poslovni partnerji.

V mesec marcu 2011 smo dobili dve pomembni spremembi, ki bosta bistveno vplivali 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 vplačil davkov in prispevkov

Davčna uprava RS (v nadaljevanju DURS) je na svoji spletni strani objavila nov način
plačevanja davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev.
Nov način plačevanja se začne izvajati z dnem 01.07.2011.
DURS je tako ukinil vrsto številnih računov, na katere so se plačevali davki in prispevki –
predvsem za plačevanje dajatev na prispevke iz naslova plač, katerih vplačilni računi so se
bistveno zmanjšali.

Ker vam kot pogodbeni servis pripravljamo tudi sezname za nakazil vseh dajatev na DURS,
vam za navedeno spremembo ni potrebno skrbeti, saj boste v mesecu juliju že dobili nove,
popravljene sezname ali plačilne naloge.

Vsem, ki pa ste dolžni plačevati akontacije (davek od dohodka pravnih oseb ali davek od
dohodka iz dejavnosti) smo seznam že vročili ob bilanci. Nov transakcijski račun vam bomo
posredovali pred mesecem julijem.

B. Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih

Zakon je bil objavljen dne 15.03.2011 v Uradnem listu številka 18/2011 ter velja od
16.03.2011 naprej.

Bistvene novosti, ki nam jih prinaša zakon:

a) zakonsko določen plačilni rok:
- med gospodarskim subjekti ne sme biti daljši od 60 dni, lahko je izjemoma do 120 dni,

če je tako pisno dogovorjeno;
- če je dolžnik javni organ, plačilni rok ne sme biti daljši od 30 dni.
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b) Povrnitev stroškov izterjave:
- če je dolžnik v zamudi, je upnik brez predhodnega opomina za vsako terjatev od
dolžnika upravičen zahtevati plačilo stroškov izterjave v višini 40,00 EUR

c) Obvezen večstranski pobot
- po nastanku zamude plačila mora dolžnik denarno sredstev elektronsko prijaviti v
prvi krog obveznega večstranskega pobota, ki sledi datumu nastanka zamude.
- obvezen pobot bo izvajal Ajpes enkrat mesečno in zato zaračunal provizijo,

d) Kazenske določbe:
- od 100,00 do 10.000,00 EUR se kaznuje gospodarski subjekt, ki ne prijavi svojih

obveznosti v obvezni pobot,
- od 50,00 do 5.000,00 EUS se kaznuje odgovorna oseba gospodarskega subjekta.

Novost v Zakonu na dodano vrednost nastala na podlagi sprejetja Zakona o
preprečevanju zamud pri plačilih:

V primeru, da svojih obveznosti ne prijavite v obvezen večstranski pobot vam moramo v
davčnem obdobju nastanka zamude pri plačilih opraviti odbitek vstopnega DDV, ki ste ga
uveljavljali v obdobju prejema računa.
Primer:
Prejmete račun za opravljeno storitev dne 10.04.2011, valuta je 10.05.2011, če računa ne
poravnate in ne prijavite v obvezni pobot se z dnem valute t.j 10.05.2011 odbiti DDV popravi.
(Po domače stornira se že uveljavljen DDV).

POVZETEK IN NAVODILA

Po Zakonu je večstranski pobot obvezen in ga je potrebno izvajati v skladu s
terminskimi plani Ajpesa enkrat mesečno.

Obvezen pobot tako lahko izvajate sami preko spletnega portala Ajpesa z uporabo
digitalnega podpisa ali pooblastite nas, da ga opravljamo po vašem pooblastilu.

Če se boste odločili, da boste obvezen pobot izvajali sami, najdete vse informacije na spletni
strani: www.ajpes.si, kjer boste dobili tudi informacije o tem, kako si pridobiti digitalni podpis.

Če se boste odločili, da obvezen pobot vršimo mi, nam vrnite potrjeno priloženo pooblastilo
za Ajpes, ki ga bomo sami poslali naprej, pri čemer bomo kopijo obdržali zase.
Ker gre za storitev, ki ni v okviru naše pogodbe in za katero prevzemamo tudi velik del
odgovornosti vas obveščamo, da bomo za izvedbo oziroma prijavo v obvezen pobot
zaračunali dodaten znesek v obliki pavšala, mesečno v višini 30,00 EUR (brez DDV), pri
čemer se pridržujemo pravico, da pavšal spremenimo v dejansko število prijavljenih
obveznosti v obvezen pobot in za vsako prijavo zaračunavamo po dejanskem številu vaših
prijavljenih upnikov v pobot.
Posebej še opozarjamo, da z vrnjenim in podpisanim pooblastilom za Ajpes, sprejemate in
potrjujete tudi ceno naši storitvi.

Ker se prvi obvezen pobot začne že 02.04. – 15.04.2011 potrebujemo podpisano pooblastilo
najkasneje do 08.04.2011, da ga še pravočasno pošljemo ter pridobimo dovoljenje.

http://www.ajpes.si
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Vsem, ki nam boste do navedenega datuma vrnili potrjeno pooblastilo, bomo vnašali podatke
za obvezen pobot in skrbeli za pravilno obračunavanje DDV,

Vsi tisti, ki pa boste obvezen pobot vršili sami pa nam morate zaradi pravilnega knjiženja
DDV pravočasno dostaviti prijavo v obvezen pobot, saj moramo v nasprotnem primeru
popravljati že odbiti – vstopni DDV.

OBVEZNA DOSTAVA POSLOVNE DOKUMENTACIJE

Ker se v obvezni pobot vključujejo vse zapadli obveznosti do dneva pobota (če je pobot npr.
15.04.2011 se pobot vključijo tudi zapadle obveznosti na dan 14.04.2011), posebej
opozarjamo, da ne moremo pravilno prijavljati podatkov o vaših upnikih, če nimamo redno
dostavljene dokumentacije v knjiženje.

Zato vas prosimo, da nam vso poslovno dokumentacijo prinesete ali pošljete vsaj enkrat
tedensko, v tednu pobota pa vse tekoče do dneva pobota.

Vse stranke, katerim bomo v skladu s pooblastilo vršili pobot mi, bomo sproti obveščali o
manjkajoči dokumentaciji ter o rokih za oddajo oziroma prijavo v obvezen pobot.

Kljub vsemu, pa bomo zaradi naše odgovornosti, ki jo s prijavo prevzemamo, uvedli
določene novosti pri prevzemu vaše poslovne dokumentacije;
Vsak dokument, ki ga boste prinesli osebno v naš servis bomo označili z žigom, na katerem
bo datum prevzema dokumentacije v našem servisu ter vaš podpis.
Vsem, ki pa nam boste dokumentacijo poslali po Pošti, pa bomo prevzem potrdili z dnevom
dospele pošte.

Edino tako se lahko izognemo morebitnim nevšečnostim pri manjkajoči dokumentaciji,
predvsem pa zaradi pravilnosti vnosa v obvezen pobot ter pravilnem obračunavanju DDV.

Zahvaljujemo se vam, da ste prebrali to naše obvestilo in upamo, da razumete tudi našo
situacijo, saj nam na žalost naša država nalaga vse več obveznosti, ki smo jih dolžni v izogib
predpisanim globam upoštevati.
_________________________________________________________________________

C. Zamude plačil pri plačilih računovodskih storitev

Zaradi vse večje zamude plačil naših storitev vas obveščamo, da v primeru zamude plačila
naših faktur za dva zaporedna meseca obveznosti brez predhodnega obvestila servisu ali
dogovora s servisom ne bomo več vršili pogodbenih obveznosti.
Prav tako bomo prisiljeni enostransko prekiniti pogodbo in pričeti s postopki izterjave preko
sodišča.

Lepo vas pozdravljamo,

Petka Pušnjak Strižič d.n.o.
Pušnjak Anka
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