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Spoštovane stranke, poslovni partnerji.

Decembra je v uradnih listih RS izšlo kar nekaj sprememb davčne zakonodaje. Dobili smo
tudi v celoti nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki pa zaradi obsežnosti ni
tema tega obvestila.

V prilogi vam tako posredujemo kratek povzetek in vas vljudno prosimo,
da si jih tokrat NUJNO preberete, saj so resnično pomembne!

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. ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2) - sprememba zakona velja
od 01.01.2013!

BISTVENE NOVOSTI
NORMIRANCI ali PAVŠALISTI – GOSPODARSKE DRUŽBE IN ENOTE NEREZIDENTOV
Gospodarske družbe in poslovne enote nerezidentov bodo od 01.01.2013 imeli možnost
drugačnega obračunavanja davčne osnove. Družbe dobo davčno osnovo lahko
ugotavljale kot razliko med prihodki in vsemi zaračunanimi prihodki in 70% (od prihodkov)
normiranimi odhodki, če njihovi prihodki ugotovljeni po računovodskih predpisih ne
presegajo 50.000,00€ in bodo svojo odločitev priglasile Durs-u.
To pomeni, da davčna osnova znaša 30% dejanskih prihodkov. Družba bo tako plačala
»davek od dobička« ne glede na glede dejanski poslovni izid, tudi če posluje z izgubo.
Poenostavitev obdavčitve je izpeljana z uporabo že znanega mehanizma normiranih stroškov
(kar poznamo že pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost – pridelovalci hrane, vinarji,
medarji, samostojni kulturni delavci,..). Višina davčne stopnje bo do leta 2015 še padala:

- Za leto 2013 znaša 17% (torej je 5,1% dejanskih prihodkov obdavčenih)
- Za leto 2014 znaša 16% (torej je 4,8% dejanskih prihodkov obdavčenih)
- Za leto 2015 znaša 15% (torej je 4,5% dejanskih prihodkov obdavčenih)

http://www.petka.si


Vseeno pa ne smemo pozabiti, da to ni dokončna davčna obremenitev gospodarskih družb,
saj ob izplačilu deleža v dobičku dohodninskim rezidentom (lastnikom družb) dodatno
obdavči s 25% davkom od dividend in deležev v dobičku (končna dohodnina).

Vodenje poslovnih knjig:
Za družbe, ki se bodo odločile za poenostavljeno obdavčitev, še vedno velja, da morajo voditi
poslovne knjige in pripravljati letna poročila. Sama davčna osnova se bo ugotavljala na
podlagi vseh prihodkov, znižanih za 70% -e-teh. Dobiček za obdavčitev na kratko povedano
predstavlja 30% prihodkov.

Po računovodskih pravilih zraven prihodkov zajemajo tako prihodki iz prodaje (izdane
fakture za opravljene storitve in prodajo proizvodov ali blaga, prodajo sredstev,….) finančne
prihodke (prevrednotenje, obresti, tečajne razlike…) kot tudi druge prihodke (subvencije,…).
Pričakuje se sprememba Zakona o gospodarskih družbah (ki določa vodenje poslovnih knjig),
ki bi naj za »pavšaliste oz. normirance« ukinila obveznost vodenja poslovnih za družbe (kot
je to urejeno in velja za samostojne podjetnike – normirance).

Ne gre pa pozabiti, da mora zavezanec-družba (če preseže prag prometa 50.000,00€)
ponovno preiti na splošni način ugotavljanja davčne osnove. V takem primeru se bo
potrebovalo podatke o obstoječih sredstvih, ki jih bo družba ob ponovnem prehodu na
»dejanske podatke« imela.
Za primer: amortizacija sredstev .
Le-ta se v normiranosti ne obračunava, ob ponovnem prehodu na ugotavljanje davčne
osnove po splošnem načinu, pa bo potrebno ugotoviti dejanske podatke (kot da se je tudi v
času normiranosti amortiziralo) .

PROBLEMATIKA PAVŠALNE OBDAVČITVE PO ZGD-1 (Zakonu o gospodarskih družbah):
ZGD trenutno še ne sledi tem zakonskim spremembam. Pričakuje se torej tudi sprememba
ZGD, ki bo dopustila opustitev vodenja poslovnih knjig in sestavi letnega poročila
normirancem.
V kolikor družba dve zaporedni koledarski leti preseže 50.000,00€ prihodkov, jo bo davčni
organ avtomatsko v tretjem letu prerazvrstil nazaj med »navadne zavezance«. Se pa lahko
vsak normiranec tudi sam odloči in se prerazvrsti nazaj.
Za potrebe javne objave in statistike v tem trenutku še vedno velja, da je tudi za
»normirance« potrebno voditi poslovne knjige po Zakonu o gospodarskih družbah
(poročanje Ajpes); dokler ne bo prišlo do kakšnih sprememb.

Rok za priglasitev DURS-u o novem načinu vodenja ugotavljanja davčne osnove
(»normiranosti«) je DO 31.03. vsakega leta za »normiranost« v tekočem letu. Ko ste enkrat
normiranec, ponovnih priglasitev za vsako leto ni potrebno oddajati.

Vrsta obrazca in priloge: obrazec za priglasitev ugotavljanja davčne osnove na podlagi
normiranih odhodkov še ni objavljen, predvideva se elektronska oblika obrazca, ki se bo
oddajala preko sistema e-davki.



UGOTAVLJANJE IN DELITEV (IZPLAČILO) ČISTEGA DOBIČKA – GOSPODARSKE DRUŽBE

Obdavčitev in izplačilo dobička gospodarski družbi po 01.01.2013 (ne glede na status
normiranci ali ne) se povišuje. Izplačila dobička fizičnim osebam – družbenikom bodo od
01.01.2013 obdavčena s 25% stopnjo davka (do zdaj 20%). Ta davek bo še vedno dokončen
(cedularna obdavčitev).

Izplačilo dobička pravnim osebam rezidentkam ostaja ob predložitvi davčne številke še
naprej neobdavčeno.

OMEJITEV UPOROBE DAVČNIH IZGUB IZ PRETEKLIH LET

Gospodarske družbe po 01.01.2013 lahko v preteklosti natečeno davčno izgubo, še vedno
» pokrivajo« - z njo zmanjšujejo davčno osnovo, ki jo ugotovijo v obračunu davka od
dohodka pravnih oseb. Vendar od 01.01.2013 velja, svoje davčne osnove družbe s preteklo
davčno zakonodajo ne bodo smele več znižati na O. Vsako leto bodo lahko koristile preteklo
davčno izgubo LE v višini 50% izkazane davčne osnove (in ne več 100%).

Družbe, ki se bodo odločile za sistem normiranosti, dobička oz. davčne osnove ne morejo
zniževati s preteklimi davčnimi izgubami! Seveda pa tudi ne z olajšavami! Preteklo davčno
izgubo bodo lahko ponovno koristili, ko bodo prešli iz normiranosti nazaj na splošen način
obdavčitve.

DAVČNE OLAJŠAVA ZA DONACIJE – RAZŠIRITEV

Zakonodajalec je po novi zakonodaji razširil možnost koriščenja davčne olajšave za dane
donacije za dejavnosti, ki se opravljajo za splošno korist – zlasti prostovoljstvo, pod pogojem,
da so splošnokoristne organizacije vpisane v za to predpisan register.
Spisek teh je mogoče preveriti na spletni strani Ajpes.

B. ZAKON O DOHODNINI (ZDOH-2) – sprememba zakona velja od 01.01.2013!
BISTVENE NOVOSTI

DOHODNINSKA LESTVICA 2013

Spet se spreminja dohodninska lestvica (sprememba je vsako leto glede na rast cen
življenjskih potrebščin), nova lestvica bo objavljena na spletni strani Ministrstva za finance :
www.durs.gov.si.
Novost je dodaten 4.razred, ki zajema 50% stopnjo obdavčitve – lestvica je sestavljena iz
fiksnega in variabilnega dela, prag za 50% obdavčite je 69.313€ davčne osnove! Ta novost
velja 2 leti (poskusno obdobje).

http://www.durs.gov.si


ŠTUDENTSKO DELO 2013 IN OBDAVČITEV

Študentom se znižuje višina splošne olajšave na 75% vrednosti splošne olajšave, ki velja za
vse dohodninske zavezance. Če bo dohodek dijaka ali študenta v letu 2013 presegal 75%
splošne olajšave bo le-ta prejel informativni izračun dohodnine.

SPREMEMBE PRI OBDAVČITVI PRI ODDAJANJU NEPREMIČNIN V NAJEM

Pri oddajanju nepremičnin v najem – fizične osebe pravnim osebam ali fizične osebe fizičnim
osebam se zniža odstotek normiranih stroškov iz do zdaj 40% na 10%!
Sprememba je tudi v načinu obdavčitve, stopnja davka 25% ostaja enaka, vendar se šteje
kot dokončni davek (cedularna obdavčitev) – to pomeni, da se ne bo več upoštevala v
dohodninski napovedi!

SPREMEMBE NA PODROČJU BONITET ZA UPORABO SLUŽBENEGA VOZILA

Z dopolnitvijo drugega odstavka 43. člena ZDoh-2 je odpravljeno različno
vrednotenje bonitete za uporabo službenega osebnega vozila za privatne namene,
glede na način pridobitve. V nabavno vrednost vozila se, ne glede na na način
pridobitve, všteva davek na dodano vrednost. Glede na predhodno veljavno določbo,
se v primeru pridobitve vozila s poslovnim najemom, v nabavno vrednost ni všteval
davek na dodano vrednost, če je imel najemodajalec v poslovnih knjigah (zaradi
pravice do odbitka DDV) vrednost vozila izkazano brez DDV. To je pomenilo
neenako davčno obravnavo zavezancev, ki so imeli v privatni rabi službeno vozilo,
saj je bila višina bonitete odvisna od načina pridobitve.

OBDAVČITEV DOHODKOV IZ DEJAVNOSTI

S spremembo drugega odstavka 47. člena ZDoh-2 se določa, da se za ugotovitev
izpolnjevanja pogojev za obvezen prehod iz pavšalne obdavčitve dohodka iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (na podlagi katastrskega
dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj) na ugotavljanje davčne osnove od
dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih
prihodkov in odhodkov oziroma normiranih odhodkov, namesto enoletnega dohodka
upošteva povprečni skupni dohodek dveh zaporednih davčnih let. Na podlagi te
spremembe so kmečka gospodinjstva, katerih povprečni skupni dohodek iz osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti dveh zaporednih let preseže 7.500 eurov,
dolžna pri davčnem organu priglasiti ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov
in odhodkov oziroma normiranih odhodkov.
Rok, ki določa obvezen prehod kmečkih gospodinjstev na vodenje knjig, se na
podlagi 34. člena ZDoh-2L zamika za eno leto, in sicer s 1. 1. 2013 na 1. 1. 2014



POSEBNOSTI DOLOČANJA DAVČNE OSNOVE PIR OSNOVNI KMETIJSKI IN GOZDARSKI
DEJAVNOSTI

Dodan je nov četrti odstavek 58. člena ZDoh-2, ki določa, kdaj se šteje, da je
zavezanec začel na novo opravljati osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnost. Tako
se šteje za novo začeto opravljanje osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti tudi
prehod ugotavljanja davčne osnove iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti iz ugotavljanja davčne osnove po predpisih o ugotavljanju katastrskega
dohodka v ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in
odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Ne bo pa se
štelo za začetek nove osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, če se je v okviru
kmečkega gospodinjstva pred prehodom že opravljala tudi druga kmetijska ali
dopolnilna dejavnost na kmetiji, kot jo določajo predpisi o kmetijstvu. V teh primerih
se bodo med prihodke po tretjem oziroma šestem odstavku 48. člena zakona šteli
prihodki zavezanca in članov kmečkega gospodinjstva iz druge kmetijske in
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ugotovljeni po pravilih o računovodenju in doseženi
v obdobju iz tretjega oziroma šestega odstavka 48. člena zakona.

C. ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1H)- sprememba zakona ni bila
sprejeta!

Predvidevala je zvišanje davčne stopnje za posamezne vrste dejavnosti iz 8,5% na 20%,
prav tako je predvidevala dvig praga za identifikacijo za namene davka na dodano
vrednost iz 25.000,00€ na 50.000,00€ - tukaj še čakamo na soglasje EU- po pridobitvi
soglasja bo sprememba pričela veljati tudi v Republiki Sloveniji in sicer v roku 30 dni od
objave v Uradnem listu EU.

D. SAMOSTOJNI PODJETNIKI – SPREMEMBA ZAKONODAJE!

Sprememba Zakona o dohodnini, Zakona o davčnem postopku se navezuje tudi na
samostojne podjetnike in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost!
Z 01.01.2013 se prav tako uveljavlja zakonska podlaga za ugotavljanje davčne osnove na
podlagi normiranih stroškov za vse samostojne podjetnike in fizične osebe, ki opravljajo
dejavnost kot to velja za gospodarske družbe!
Veljajo enaki pogoji:

- Prag prihodkov pod 50.000,00€ letno
- lahko zaposlujejo delavce
- odpade obveznost vodenja poslovnih knjig!
- Ob pričetku opravljanja dejavnosti mora davčni zavezanec, ki želi postati normiranec

le-to priglasiti v roku 8 dni od vpisa v primarni register (npr. Ajpes)



Davčna osnova po upoštevanju 70% normiranih odhodkov je 30%, ki je obdavčena z 20%,
ta obdavčitev pa je dokončna (cedularna) in se ne upošteva ponovno v dohodninskem
izračunu.

KAKO VPLIVA NA OBDAVČITEV POSAMEZNIKA NOVA OBDAVČITEV?
Najprej je potrebno upoštevati dejstvo, da ta nova obdavčitev velja samo za tiste davčne
zavezance ki imajo prihodke nižje od 50.000,00€. Tisti, ki bo razmišljal o tem, da bi postal
normiranec je lahko ta, ki se že zdaj ubada z dejstvom, da njegovi odhodki (stroški) že zdaj
niso ravno visoki in da zaradi tega že zdaj plačuje relativno visoki davek (dohodnino)- to so
predvsem: vsi svetovalci, računalničarji in drugi »storitveniki« z visoko dodano vrednostjo –
prodajajo znanje!
Ob zgoraj navedenem naj omenim, da v kolikor se najdete v tem tekstu bomo skupaj opravili
preračune in ugotovili smiselnost prehoda!

ROK ZA ODDAJO VLOGE:
Priglasitev za normirane odhodke: 31. Marec tekočega leta za tekoče leto! (torej za leto
2013 po oddanih zaključnih računih za leto 2012)
Zakon o dohodnini (48. Člen – 8. odstavek) pa predvideva tudi omejitve normirancev:

1. ponovni pričetek opravljanja dejavnosti, če je le-ta prenehala pred 6 meseci pred
ponovnim začetkom opravljanja dejavnosti

2. ustanovitev družbe ali zavoda ali primerljive osebe po tujem pravu
3. začetek opravljanja dejavnosti na podlagi prenosa podjetja ali dela podjetja od druge

osebe
4. je prišlo do preoblikovanja zavezanca s prenosom dela podjetja na družbo, s

pridobitvijo lastniškega deleža ali fizično osebo, ki opravlja dejavnost

Ko ste enkrat normiranec, ponovnih priglasitev za vsako leto ni potrebno oddajati!

OBVEZNOST IZSTOPA IZ STATUSA NORMIRANCA:
V kolikor dve leti zapored ne izpolnjuje pogojev za normiranca mora tretje davčno leto
ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.

E. SPREMEMBA ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU – OBJAVA DAVČNI GREŠNIKOV

Z 01.01.2013 bodo davčni dolžniki deležni javne objave davčnih dolgov in sicer bo
Generalni davčni urad in Generalni carinski urad enkrat mesečno, najkasneje do 10. V
mesecu na svojih spletnih straneh objavil podatke o zavezancih za davke, ki:

1. Ne predlagajo obračunov davčnega odtegljaja v predpisanih rokih po zakonu (rek
obrazci, ddv obrazci, ostali obrazci)

2. Objavljeni bodo naslednji podatki za nepredlagatelje obračunov:
- Firma in ime
- Sedež in poslovni naslov
- Davčna številka
3. Imajo zapadle neplačane davčne obveznosti (meja je več kot 5.000,00€ dolga, ki je

starejši od 90 dni in obstaja na 25. Dan v preteklem mesecu)
4. Objavljeni bodo naslednji podatki za davčne neplačnike:



- Firma in ime za pravno osebo oz. osebno ime in /ali firmo za fizično osebo, ki opravlja
dejavnost in datum njegovega rojstva

- Sedež in poslovni naslov
- Davčna številka
- Dejanski lastnik – fizične osebe – na 25. Dan v preteklem mesecu, ki imajo posredno

ali neposredno več kot 25% v osnovnem kapitalu pravne osebe (osebno ime in datum
rojstva); podatke zagotavlja Ajpes

- Možnost vpisa tudi občine začasnega/stalnega bivališča oz. države za nesporno
identifikacijo dolžnika – fizične osebe.

F. DRUŠTVA

Zakon o dohodnini (ZDOH-2) po 01.01.2013 prinaša tudi spremembe, ki obravnava druge
dohodke – to so tudi dohodki prostovoljcev, ki so prisotni najbolj pri društvih.
Temelj spremembe v delu prostovoljstva je v tem, da je bil v letu 2011 sprejet Zakon o
prostovoljstvu ( v nadaljevanju : ZProst).
KAJ SE ŠTEJE ZA PROSTOVOLJNO DELO?

1. Za prostovoljno delo se ne šteje brezplačno opravljanje dela:
- Za katero je pogoj ali se prejme plačilo, druga premoženjska korist, oprostitev

materialne obveznosti ali nagrada,
- Ki je namenjeno zadovoljevanju zgolj osebnih interesov članov v članski organizaciji in

ni v splošno družbeno korist
- Za katero je glede na naravo dela potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi
- Če obveznost opravljanja temelji na pravnem poslu, ki ga ne določa ta zakon, ali pa ga

je ena oseba dolžna izvajati za drugo fizično ali pravno osebo na temelju zakona ali
drugega predpisa ali na podlagi sodne odločbe

- Ki je običajno v sorodstvenih ali prijateljskih odnosih
- Z namenom strokovnega usposabljanja brez sklenitve pogodbe o zaposlitvi

(volontersko pripravništvo) v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja ali drugim
zakonom.

Prostovoljec je upravičen do povračila stroškov, ki so nastali zaradi ali v zvezi z izvajanjem
prostovoljnega dela, če je z dogovorom o prostovoljnem delu tako dogovorjeno.
Ti stroški so:

- Potni stroški, stroški prehrane in nastavitve
- Stroški prevoza in drugi stroški povezani s potjo in bivanjem v tujini, če gre za

prostovoljsko delo v tujini
- Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev, če gre za sredstva, ki so značilna, nujna in

običajna za opravljanje določenega prostovoljnega dela in so kot taka določena v
predpisih, ki urejajo delovna razmerja, ali v posebnih predpisih in internih aktih
prostovoljske organizacije.

Prostovoljska organizacija lahko po 34. Členu tega zakona prostovoljcu podeli letno nagrado
za izjemne dosežke, če ima v splošnem aktu vnaprej določena merila, ki opredeljujejo
izjemne dosežke ter postopek in kriterije za izbor.



Vse dodatne ugodnosti veljajo izključno za prostovoljce v prostovoljnih organizacijah, kot jih
opredeljuje ZProst in ki so vključene oz. vpisane v vpisnik prostovoljnih organizacij pri
Ministrstvu za javno upravo!
Za ostale organizacije, ki so lahko prav tako prostovoljne, pa niso vključene v vpisnik pri
Ministrstvu za javno upravo, se teh ugodnosti ne more upoštevati, saj niso prostovoljne
organizacije!

G. ZAKON O DAVKU NA FINANČNE TRANSAKCIJE

NOVOSTIH, KI JIH PRINAŠA ZDFS

(Pojasnilo DURS, št. brez številke, 14.12.2012 (datum objave))

V Uradnem listu RS št. 94/12 je bil dne 10. 12. 2012 objavljen Zakon o davku na
finančne storitve. Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Z novim Zakonom o davku na finančne storitve se uvaja obveznost plačevanja davka
na finančne storitve, po katerem bodo predmet obdavčitve finančne storitve, ki so po
obstoječi ureditvi oproščene plačila DDV v skladu z zakonom, ki ureja sistem DDV ter
storitve zavarovalnih posrednikov in zastopnikov. Predmet obdavčitve so tako:
a) dajanje kreditov oziroma posojil v denarni obliki in posredovanje pri sklepanju teh
poslov ter upravljanje kreditov oziroma posojil v denarni obliki, ko te storitve opravlja
kreditodajalec oziroma posojilodajalec,
b) izdajanje kreditnih garancij in drugih denarnih jamstev ter upravljanje kreditnih
garancij s strani kreditodajalca,
c) transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z depoziti in tekočimi oziroma
transakcijskimi računi, plačili, nakazili, dolgovi, čeki in drugimi plačilnimi instrumenti,
d) transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z valuto, bankovci in kovanci, ki so
zakonito plačilno sredstvo,
e) storitve zavarovalnih posrednikov in zastopnikov.
Predmet obdavčitve niso transakcije in posredovanje z delnicami, deleži v podjetjih
ali združenjih, obveznicami in drugimi vrednostnimi papirji ter upravljanje
investicijskih skladov, čeprav so te storitve oproščene plačila DDV.
Davčni zavezanec je vsaka oseba, ki na območju Republike Slovenije izvaja finančne
storitve, ki so predmet obdavčitve z davkom na finančne storitve. Svojo obveznost
mora davčni zavezanec izkazati v obračunu davka na finančne storitve. Davčni
zavezanci za davek na finančne storitve bodo torej banke, druge finančne institucije
in druge osebe, ki izvajajo finančne storitve, za katere je predvidena obdavčitev po
tem zakonu, vključno s podružnicami tujih bank in poslovnimi enotami tujih pravnih
oseb v Republiki Sloveniji ter vključno s tistimi tujimi osebami, ki po materialni
zakonodaji lahko opravljajo finančne storitve v Republiki Sloveniji neposredno.
Davek na finančne storitve je transakcijski davek, zato se bo obračunaval od
opravljenih storitev. Davčna obveznost nastane v trenutku, ko je finančna storitev
opravljena, finančna storitev pa se šteje za opravljeno takrat, ko je zanjo plačano
nadomestilo (provizija).
Davčna stopnja je 6,5 odstotka od davčne osnove.



Zakon določa oprostitev plačila davka za nekatere finančne storitve, in sicer za
storitve, ki so obdavčene z DDV in davkom od prometa zavarovalnih poslov ter za
finančne storitve, ki jih opravijo določeni subjekti, npr. BS, ECB, EU, evropski
instrument za finančno stabilnost, mednarodna finančna institucija, ki jo ustanovita
dve ali več držav članic EU, Evropska skupnost za atomsko energijo, EIB,
mednarodne organizacije ter diplomatska in konzularna predstavništva tujih držav.
Stran 2/2
Za davčno obdobje se šteje obdobje enega koledarskega meseca. Davčni
zavezanec mora obračunati davek za vsako posamezno davčno obdobje, v katerem
je opravil finančne storitve, ki so predmet obdavčitve po zakonu o davku na finančne
storitve. Davčnemu organu mora predložiti obračun davka za vsako davčno obdobje,
v katerem je nastala obveznost obračuna davka, in sicer najpozneje zadnji delovni
dan meseca, ki sledi davčnemu obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun
davka.
Podrobnejša vsebina in oblika obrazca za obračun ter način njegove izpolnitve bo
predpisana v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
Davčni zavezanec mora davek plačati najpozneje zadnji delovni dan meseca, ki sledi
davčnemu obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun davka.
Davčni zavezanci bodo prvič obračunali davek po tem zakonu za tretji mesec, ki sledi
mesecu, v katerem je bil zakon uveljavljen (torej za davčno obdobje marec 2013).
Glede popravljanja napak iz preteklih davčnih obdobij v tekočem obračunu in
naknadni predložitvi obračuna po preteku predpisanega roka za njegovo predložitev
ter glede predlaganja davčnih obračunov pri postopku prenehanja davčnih
zavezancev, pri postopku prisilne poravnave, pri stečajnem postopku, pri postopku
likvidacije in ob smrti davčnega zavezanca, se smiselno uporabljajo določbe Zakona
o davku na dodano vrednost.
Vir: Spletne strani Davčne uprave Republike Slovenije [14.12.2012].
Vsebina pojasnila / mnenja DURS-MF temelji na naslednji zakonodaji (zakonski in
podzakonski predpisi):
Zakon o davku na finančne storitve – ZDFS (Uradni list RS, št. 94/12).
OPOMBA: Zapis zakonodaje, na katerem temelji mnenje DURS-MF, je pripis uredništva-
SUPERDAVKI.COM

H. RAZNO

Še nekaj splošnih obvestil, ki vam bodo morda v pomoč:

1. Urnik pobotov Ajpes za leto 2013:

Izvedba pobota Sprejem prijav za pobot
Zap.št. kroga Mesec Prvi dan sprejemanja prijav Datum izvedbe pobota

1 JANUAR 18.1.2013 25.1.2013*
2 FEBRUAR 15.2.2013 22.2.2013*
3 MAREC 15.3.2013 22.3.2013*
4 APRIL 19.4.2013 26.4.2013*



5 MAJ 17.5.2013 24.5.2013*
6 JUNIJ 14.6.2013 21.6.2013*
7 JULIJ 19.7.2013 26.7.2013*
8 AVGUST 16.8.2013 23.8.2013*
9 SEPTEMBER 20.9.2013 27.9.2013*
10 OKTOBER 18.10.2013 25.10.2013*
11 NOVEMBER 15.11.2013 22.11.2013*
12 DECEMBER 13.12.2013 20.12.2013*

* Zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.

2. JAVNI POZIV ZA VLOŽITEV NAPOVEDI ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD
DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM ZA LETO 2012

Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,
št. 13/2011-UPB4, 32/2012) izdaja Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike
Slovenije,
Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja

premoženja v najem za leto 2012
Zavezanci, ki so v letu 2012 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično
premoženje, morajo vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz
oddajanja premoženja v najem najpozneje do 15. januarja 2013. Napovedi niso dolžni vložiti
zavezanci, ki so dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah
(npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov.
Zavezanec rezident Republike Slovenije je dolžan napovedati vse dohodke iz oddajanja
premoženja v najem, ki imajo vir v Republiki Sloveniji, kot tudi od tistih, ki imajo vir izven
Slovenije.
Zavezanec, ki je nerezident Republike Slovenije, je dolžan napovedati le dohodek iz
oddajanja premoženja v najem, ki ima vir v Republiki Sloveniji.
Navedena napoved se vloži preko portala eDavki ali na predpisanem obrazcu »Napoved za
odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem«.
Zavezanec za akontacijo dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem je
kaznovan za prekršek, če nepravočasno vloži davčno napoved, če v nasprotju z zakonom ne
vloži davčne napovedi ali če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali
nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto.

3. OBJAVA RAZPISA ZA JAVNA DELA ZA LETO 2013

Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) je na spletni strani objavil javno povabilo za izbor
programov javnih del za leto 2013. Na voljo je okvirno 22 milijonov EUR.
Predvidena je vključitev več kot 3.000 brezposelnih v programe javnih del pri
neprofitnih delodajalcih.
»Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem
spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih,

http://edavki.durs.si/
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-101-04336-OB~P005-0000.PDF
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-101-04336-OB~P005-0000.PDF


izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti,« je povedala Mojca Ulaga,
skrbnica programa javnih del v centralni službi Zavoda.
Javno povabilo omogoča sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v
programih javnih del pri neprofitnih delodajalcih. Programi se lahko izvajajo na
področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale,
kmetijstva in drugih sorodnih področjih. Na javno povabilo se lahko prijavijo
neprofitni delodajalci, ki so izvajalci programov javnih del.
V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot dve leti
prijavljeni pri Zavodu, brezposelni, mlajši od 30 let ali starejši od 50 let, brezposelni
prejemniki denarnega nadomestila ali denarne socialne pomoči, brezposelni brez
poklica, brezposelni starši invalidnih in dolgotrajno bolnih otrok, brezposelni po
prestani zaporni kazni, brezposelni, ki živijo sami in imajo enega ali več vzdrževanih
članov, brezposelni invalidi in Romi.
Izvajalci predložijo ponudbo za program javnih del na območno službo Zavoda, v
kateri se bo program izvajal. Javno povabilo je odprto od objave do porabe
razpoložljivih sredstev, najkasneje do 7. 10. 2013 do 13. ure, ko se izteče končni rok
za predložitev ponudb.
Če bodo razpoložljiva sredstva razdeljena pred iztekom končnega roka za
predložitev ponudb, bo zaključek javnega povabila objavljen na spletni strani
Zavoda.

4. PAVŠALNA DOVOLJENJA ZA LETO 2013 – POJASNILO DURS

Davčna uprava RS bo dovoljenja za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila za
leto 2013 vsem upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev dovoljenja podaljšala
po uradni dolžnosti.

Dovoljenja za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila in tudi Obvestila o
nepodaljšanju dovoljenja za leto 2013 bomo pričeli pošiljati na pošto zadnje dni v
decembru 2012 in predvidevamo, da jih bodo upravičenci/naslovniki na domače naslove
dobili najkasneje do 11.01.2013. V primeru, da do tega datuma ne prejmete Dovoljenja
ali Obvestila, vas prosimo, da se obrnete na pristojni davčni urad, kjer boste dobili vse
potrebne informacije. Vsa dovoljenja, ki jih bomo podaljšali po uradni dolžnosti bodo
veljala za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2013.

Letos k dovoljenjem/obvestilom ne bodo priloženi obrazci DDV- OPN- obračun
pavšalnega nadomestila za obdobje leta 2012, ker je obvezna oddaja le tega v elektronski
obliki in sicer do 31. januarja 2013. Za vlaganje obračuna DDV-OPN upravičenec
potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga je pred prvo oddajo obračuna treba
registrirati v sistem eDavki. Za posredovanje davčnih podatkov prek sistema eDavki je
lahko pooblaščen tudi drug poslovni subjekt ali fizična oseba, ki posreduje obračun DDV-
OPN v imenu davčnega zavezanca – upravičenca do dovoljenja za uveljavljanje pravice do
pavšalnega nadomestila. Informacije o poslovanju prek sistema eDavki so objavljene na
spletni strani http://edavki.durs.si/.

V zadnjem času opažamo večje število vlog za pridobitev Dovoljenja za uveljavljanje
pravice do pavšalnega nadomestila za leto 2012 in sicer s strani upravičencev

http://edavki.durs.si/


oz. njihovih pooblaščencev za primere, ko želijo pridobiti prepis dovoljenja za leto 2012
(izdaja duplikata), ker so original izgubili.
Sporočamo vam, da za oddajo vloge za »prepis dovoljenja za uveljavljanje pravice do
pavšalnega nadomestila«, le te ne oddajajte kot nove vloge, ampak to lahko storite z pisno
vlogo pri pristojnem davčnem uradu ali pa z oddajo obrazca »NF- LD - Lastni dokument«
preko eDavkov .

Obveščamo vas, da zimski dopust od 24.12.2012 do 08.01.2013 odpade in bomo v servisu
delali do vključno 31.12.2012. Prav tako odpadejo vse aktivnosti v zvezi z 10- letnico
podjetja, da pa se vsaj malo poveselimo, bomo v mesecu januarju organizirali
»Zimske radosti na Treh kraljih«, če bo dovolj snega seveda, zraven potrebujete še samo
topla oblačila in dobro voljo! Vabljeni tudi vaši štirinožni prijatelji!
Predviden je delovni dan, da »smo« za vikend prosti v dopoldanskih urah, prigrizek in
»borovničke« zagotovljene!

Želimo vam mirne, prijetne in lepe praznične dni!

Viri za pripravo obvestila:
- Spletna stran Durs
- Uradni list
- Spletna stran Racunovodja.com
- Gradivo iz seminarjev Bilans trade d.o.o.
- Spletna stran »Superdavki.com«
- Podjetje za davčno svetovanje: Aliter d.o.o.
- Računovodski servisi: Tanini d.o.o., Simona Knez s.p.

Lepo vas pozdravljamo,

Petka Pušnjak Strižič d.n.o.
Pušnjak Anka

V Slovenski Bistrici, 12.12.2012
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