Spoštovani
pred vami je datoteka z izborom iz glavnega članka in novic s področij davkov,
računovodstva in financ s povezavami na spletna mesta z dodatnimi
informacijami iz mesečnika DAFIS, št. 1/10. Številka je izšla 14. januarja 2010.
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Koledarček obveznosti poročanj
Tokrat smo se odločili na enem mestu zbrati najpomembnejše oblike poročanj za pravne osebe
in fizične osebe (tudi tiste, ki opravljajo dejavnost). Ker obstaja več možnosti prikaza koledarčka,
smo se odločili za tisto, za katero menimo, da je najbolj pregledna in sicer po časovnici in ne npr.
po institucijah katerim se poroča ali posebej za pravne in posebej za fizične osebe. To pa
predvsem zato, ker se v veliko primerih poroča glede neke stvari podobno tako za pravne kot za
fizične osebe.
V koledarčku bomo stvari zajeli na osnovi meseca (torej mesečne, trimesečne in nekaj dnevne
oblike poročanja), v nadaljevanju pa tudi tiste, ki se jih oddaja le enkrat na leto. Na koncu
dodajamo še primere, ko je potrebno poročati le ob točno določenih priložnostih in jih imajo
nekatere osebe seveda večkrat, nekatere morda le enkrat, nekatere pa sploh ne.
Bolj pomembne seveda najdete tudi v rubriki Poslovni koledarček, ki jo mesečno objavljamo na
koncu revije, vendar pa v njej niso zajete vse oblike. Prav tako smo o številnih že pisali
podrobneje (npr. o poročanjih Banki Slovenije), vendar je namen tega članka prav v združitvi
večine oblik poročanja, zato da je dejansko kar se da pregleden in natančen. Za nekatere
specifične kategorije posameznikov poročanj raznim Agencijam nismo umestili, kot npr.
poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev in drugim, so pa zato zajeta glavna poročanja
DURS-u, AJPES-u, ZPIZ-u, ZZZS-ju, Banki Slovenije in Zavodu RS za zaposlovanje.

SPLOŠNO O POROČANJIH POSAMEZNIM INSTITUCIJAM IN
PODROČNA ZAKONODAJA
POROČANJA DURS-u – www.durs.gov.si
Poročanja DURS-u so pravzaprav najpomembnejši segment poročanj, ki jih morajo v skladu z
zakonodajo opraviti pravne ali fizične osebe. Najpomembnejši iz dveh vidikov. Prvi pomeni, da se
na ta način ugotavlja davčna obveznost osebe, ki poroča ali pa ta oseba ugotovi obveznost za
plačilo davkov ali prispevkov neke (poslovno) povezane osebe. Z vsakim poročilom sproti tako
zavezanec ugotovi, koliko je dolžan vplačati v državno blagajno iz naslova davkov in prispevkov,
kar posledično pomeni, da ugotovi svojo finančno obveznost do države. Po drugi strani pa so ta
poročanja pomembna tudi zato, ker od vseh vrst poročanj, ravno v tem primeru zakonodaja
predvideva najostrejše sankcije za neizpolnitev ali napačno izpolnitev teh obveznosti.
Poročanja se v veliki večini primerov opravlja izključno v elektronski obliki preko sistema eDavki
in z uporabo digitalnega kvalificiranega potrdila, oziroma preko pooblaščene osebe, ki tako
potrdilo ima. …. VEČ V MESEČNIKU DAFIS, št. 1/10.

POROČANJA PO DNEVIH POROČANJA

(izbrani primer)

OBVEZNOSTI MESEČNIH POROČANJ - IZBRANI DAN: 15. v mesecu
Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki
www.durs.gov.si nimajo plače in izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene
z zakoni, ki urejajo to področje. Mesečni obračun do 15. v mesecu za pretekli
mesec. Plačilo in poročanje DURS-u, preko eDavkov na obrazcu ZPSVL (pdf). DURSova
pojasnila.

DURS

Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki izračunavajo
www.durs.gov.si obvezne prispevke za socialno varnost najpozneje do 15. v mesecu za pretekli
mesec. Plačilo in poročanje DURS-u, preko eDavkov na obrazcu ZPSVZ (pdf).
DURSova pojasnila.

DURS

INTRASTAT Statistika blagovne menjave med državami članicami EU.
www.carina.si Oddajajo gospodarski subjekti na podlagi obvestila Carinske uprave Nova
Gorica, ki:
- trgujejo z blagom z gospodarskimi subjekti v drugih državah članicah EU,
- skupna vrednost njihovih odprem/prejemkov blaga v/iz države članice EU je v preteklem letu
presegla prag 200.000 EUR za odpreme blaga in 120.000 EUR za prejeme blaga.
Še več podatkov sporočajo osebe, ki presežejo posebni prag, ki predstavlja vrednost blagovne
menjave z državami članicami za posamezen tok blaga, nad katero je podjetje poleg obveznih
podatkov dolžno poročati tudi podatke o pogojih dobave, vrsti transporta in statistično vrednost.
Posebni prag znaša 9.000.000 EUR za odpreme blaga in 4.000.000 EUR za prejeme blaga.
Poročevalska enota je dolžna poročati samo za tisti tok blaga (odpreme blaga, prejeme blaga),
pri katerem je presegla vključitveni prag. Obveznost poročanja traja do prejema obvestila o
prenehanju obveznosti poročanja. Poročevalska enota lahko delno ali v celoti prenese izvajanje
poročanja na tretjo osebo-deklaranta.
Predložitev do 15. v mesecu za pretekli mesec. Podatke se predlaga Carinskemu uradu Nova
Gorica, Oddelek za Intrastat, Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba, SI-5290 Šempeter pri Gorici,
Slovenija, ki podatke zbira v imenu Statističnega urada RS. Povezave na www.carina.gov.si. Če
15. v mesecu ni delovni dan, je rok za dostavo podatkov zadnji delovni dan pred tem datumom.
Oddajo se vrši elektronsko ali v papirni obliki. Dodatne informacije tudi na spletnih mestih:
intrastat-surs.gov.si ali www.stat.si/intrastat. Navodila za leto 2010 (pdf).

CURS

Napoved za odmero dohodnine od dividend morajo do petnajstega v
mesecu za preteklo trimesečje oddati davčni zavezanci, če oseba, ki izplačuje
www.durs.gov.si dividende ni plačnik davka. Obrazec se posreduje DURS-u, na obrazcu
DOHKAP št. 3 (pdf), DURS nato v roku 30 dni od napovedi izda odločbo, ki jo je potrebno plačati
v 30 dneh od vročitve. DURSova pojasnila.

DURS

VEČ V MESEČNIKU DAFIS, št. 1/10

VEČ O TEMI
http://www.durs.gov.si/ – Davčna uprava RS
edavki.durs.si - sistem eDavki
www.ajpes.si – AJPES
www.zpiz.si – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
http://www.ess.gov.si/ – Zavod RS za zaposlovanje
www.bsi.si – Banka Slovenije
www.zzzs.si – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
mesečnik DAFIS

NOVOSTI IN OBVESTILA
davčne, računovodske in finančne novice in obvestila ter nova
zakonodaja
V nadaljevanju podajamo kratke koristne informacije in novice, ki jih pri svojem delu ne smete
spregledati. Gre za novice s področij, ki jih v osnovi pokrivamo, torej davkov, računovodstva in
financ, ter pregled v zadnjem obdobju sprejete zakonodaje.

DAVKI
DURS je objavil seznam najvidnejših novosti, ki jih prinašajo spremembe Zakona o davčnem
postopku in drugi davčni predpisi in se nanašajo na dohodnino za leto 2009 – tudi tukaj (doc
dokument):
- VEČ V MESEČNIKU DAFIS, št. 1/10
Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2009
Kot smo omenili že večkrat je zopet vzpostavljena obveznost dostave podatkov za odmero dohodnine
za leto 2009, za vse izplačevalce dohodkov. Zakonsko podlago za to najdemo v zadnjem lanskem
Uradnem listu UL RS, št. 114/09 z dne 31. 12. 2009 s predpisi, ki jih predstavljamo v nadaljevanju v
razdelku Zakonodaja. Vrsta, oblika in načini poročanja so zajeti v tej povezavi (pdf datoteka), na voljo
pa je tudi že program, kot vsako leto doslej – WDOHOD2009.
DURS je objavil tri javne pozive, katerih rok za oddajo je tokrat 1 marec 2010, in sicer (vse
povezave so *.doc datoteke):
1.) Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in
hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, doseženih v letu 2009
2.) Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih
instrumentov za leto 2009
3.) Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih
papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2009
DURS je pripravil napoved za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev
in nadzornih organov za leto … (osnutek obrazca - pdf) kjer se vpisuje dohodek za obdavčitev in
prispevke za socialno varnost, ki se nanašajo na ta dohodek za oznake dohodkov 7100 do 7230 v
skladu z Zakonom o davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in
gospodarske krize – ZDDDČPNO (UL RS, št. 78/2009), ki jih je potrebno vložiti do 31. marca za
preteklo leto. Osnutek obrazca in pripadajočega Pravilnika sta objavljena na spletni strani DURS-a, v
Uradnem listu pa še nista bila objavljena in torej še nista veljavna.
VEČ V MESEČNIKU DAFIS, št. 1/10

RAČUNOVODSTVO
Spremembe Slovenskih računovodskih standardov
Ministrstvo za gospodarstvo je dalo soglasje na spremembe SRS 2006, ministrstvo za finance
soglasje na vse spremembe razen na spremembe SRS 35. Spremembe SRS 2006 so objavljene v
prvem letošnjem Uradnem listu RS (UL RS, št. 1/10) - povezava.
VEČ V MESEČNIKU DAFIS, št. 1/10

ZAKONODAJA
IZBOR POMEMBNEJŠIH OBJAVLJENIH PREDPISOV med 14. 12. 2009 in 07. 01. 2010 s
področij davkov, računovodstva in financ /razvrščeni od najnovejšega nazaj/ - mestoma s kratko
razlago sprememb in novosti - UL RS, št. 114/09 – 103/09:

-

Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu
napovedi
za
odmero
dohodnine za leto 2009
UL RS
Pravilnik
o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2009 – kot
114/09
smo
že
napovedali
–
dostava
do 1. februarja 2010
31.12.2009
Pravilnik o obliki in načinu dostave podatkov o dohodku od prihrankov
v obliki plačil obresti
Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in
vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko
dejavnost za leto 2009
Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o
obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala

VEČ V MESEČNIKU DAFIS, št. 1/10

VEČ O TEMI
www.uradni-list.si - zakonodaja
www.durs.gov.si
www.si-revizija.si

Vse povezave poslane posebej po elektronski pošti na vaš naslov

www.dafis.si
U ra d n e

u re

n a

tel efo n s k i h

tel: 01/53 48 504;

š tev i l k a h :

gsm: 041/64 64 31;

v ponedeljek, sredo in petek: od 900 do 1200 in 1300 do 1500
dafis.svetovalec@gmail.com

in

info@dafis.si

dafis.svetovalec@gmail.com
info@dafis.si
www.dafis.si
Vabimo vas, da obiščete našo spletno stran www.dafis.si, kjer lahko preberete tudi
posebne izdaje, starejše članke in koristne informacije. Za vprašanja, informacije ali le za
podajo vašega mnenja smo vam na voljo na znanih spletnih poštnih nabiralnikih
dafis.svetovalec@gmail.com in info@dafis.si.

DAFIS, Davčno Finančni Svetovalec
Mesečnik DAFIS, Davčno Finančni Svetovalec bo v letu 2010 obsegal članke s področij DAVKOV,
FINANC, RAČUNOVODSTVA in stalne rubrike NOVOSTI, FINANČNI IN RAČUNOVODSKI PODATKI in
POSLOVNI KOLEDARČEK. Posamezna področja so predstavljena s povezanimi predpisi, dodajamo pa
tudi konkretne primere in razlage ter odgovore na zastavljena vprašanja naročnikom. Za celoletno
naročnino prejmete poleg 12 številk mesečnika DAFIS z aktualnimi razlagami na okrog 600 straneh letno,
tudi lično vložno mapo za vse izvode letnika. Hkrati na posredovani elektronski naslov prejmete
predčasno rubriko Finančni in računovodski podatki, ob izidu mesečnika pa elektronsko tudi osrednji
članek in ustrezne povezave do drugih ponudnikov koristnih informacij na svetovnem spletu. Cena
vključuje DDV in stroške poštnine. Naročniki ste upravičeni tudi do drugih ugodnosti (popusti na druge
izdaje in seminarje podjetja DAFIS d.o.o., Ljubljana). Dodatne informacije dobite na spletni strani podjetja
www.dafis.si ali pa nas povprašajte na enega od naslednjih načinov. Preko telefona: 01/53 48 504 ali
preko e-pošte.: dafis.svetovalec@gmail.com ali info@dafis.si

NAROČILNICA:
Do preklica naročamo:

Naročnik/ firma:
_______________________________
Naslov
_______________________________
Odgovorna oseba
_______________________________
Telefon: ________________________
Fax:
________________________
e-pošta: ________________________
Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)

da ne

Vaša ID št. za DDV: SI _ _ _ _ _ _ _ _
Datum:

Žig in podpis:

mesečnik DAFIS, Davčno Finančni Svetovalec:
a) po ceni 120,00 € (letnik 2010) - 12. številk
Naročamo:
b) posamezen izvod 2010 po ceni 12,00 €
št.: _________
mesečnik DAFIS, Davčno Finančni Svetovalec:
c) po ceni 60,00 € (letnik 2009) - 12. številk
č) posamezen izvod za leto 2009 po ceni
9,00 €, št. _________
Vse cene vključujejo DDV in stroške poštnine
Podjetje DAFIS d.o.o., LJ je zavezanec za DDV.
TRR: 02036-0012468139, pri NLB d.d., LJ

info: www.dafis.si

NAROČILNICO POŠLJITE NA NASLOV: DAFIS d.o.o., p. p. 3224, 1001 Ljubljana
Naročila sprejemamo tudi po e-pošti: dafis.svetovalec@gmail.com

____________________________________________________________________________
______ _____________________________________________________________
Družba je vpisana v sodni register pri okrožnem sodišči v Ljubljani pod št. vl. 1/7377/00 in matično št. 5605993, ID DDV: SI 29583195. Osnovni kapital znaša 9.268,01 EUR

