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10. KROG OBVEZNEGA POBOTA V OKTOBRU  2015 
Od   četrtka,   15.10.2015 do četrtka 22.10.2015   poteka 10. krog obveznega pobota 
AJPES. Obvezno je potrebno prijaviti vse obveznosti, ki niso plačane in imajo valuto 
od 1.9.2015 do 30.9..2015. V kolikor želite, da prijavo vložim jaz,  mi podatke za obvezni 
pobot posredujte do srede, 21.10.2015. Denarne obveznosti do 250 eurov ni obvezno 
prijavljati.  
Hkrati vas opozarjamo, da je prijava v obvezni pobot neobstoječih obveznosti 
(obveznosti, ki  ne obstajajo) kaznivo dejanje, ker gre za oškodovanje upnikov. 
Obvezno je potrebno prijaviti samo tiste obveznosti, ki jih predvideva Zakon o 
preprečevanju zamud pri plačilih. 
 

ODPRAVA TERJATEV IN OBVEZNOSTI 
Terjatev, ki ni ali ne bo poplačana (če je zastarala oz. je ne želimo izterjati preko 
izvršbe), moramo v Skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi slabiti. Za 
terjatev, ki je sporna ali dvomljiva glede plačila  oblikujemo popravek vrednosti (ki je 
davčno priznan odhodek samo pod pogoji, ki so določeni z Zakonom o davku od 
dohodka pravnih oseb), ta terjatev je še vedno evidentirana v naših poslovnih knjigah. 
Terjatev,  ki je ne terjamo z izvršbo, lahko tudi odpišemo.   
Odpis terjatev je priznan kot odhodek na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o 
zaključenem stečajnem postopku ali na podlagi pravnomočnega sklepa o potrditvi 
prisilne poravnave, v delu, v katerem terjatve niso bile poplačane oziroma niso bile 
poplačane v celoti. Odpis terjatev je priznan kot odhodek tudi na podlagi neuspešno 
zaključenega izvršilnega postopka sodišča ali brez sodnega postopka za poplačilo 
terjatev, če zavezanec dokaže, da bi stroški sodnega postopka presegli znesek 
poplačila terjatev, oziroma če dokaže, da so bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih 
opravil s skrbnostjo dober gospodarstvenik, za dosego poplačila terjatev, oziroma da 
so nadaljnji pravni postopki ekonomsko neupravičeni. 
Dobropis za neplačani znesek lahko izdamo samo v primeru, če z njim priznamo 
določen popust, ki je bil dogovorjen ob sklenitvi posla oz. če gre za naknadno znižanje 
davčne osnove (skonto, reklamacije in podobno). 
DDV v zvezi s terjatvami lahko popravljamo samo v primerih, ki so navedene v Zakonu 
o DDV.  
Odpis dolga (predvsem zaradi zastaranja) se všteva v prihodke, ki povečuje davčno 
osnovo za obračun davka iz dobička. Odbitka DDV zaradi zastaranja obveznosti ni 
potrebno popravljati, ker je za odbitek DDV bil izpolnjen pogoj (dobava in prejem 
računa). 
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