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6. KROG OBVEZNEGA POBOTA V JUNIJU  2016 
Od   četrtka,   16.6.2016 do četrtka 23.6.2016  do 13. ure  poteka 6. krog obveznega pobota AJPES v letu 2016. Obvezno je 
potrebno prijaviti vse obveznosti, ki niso plačane in imajo valuto od 1.5.2016 do 31.5.2016. V kolikor želite, da prijavo 
vložim jaz,  mi podatke za obvezni pobot posredujte do srede, 22.6.2016. Denarne obveznosti do 250 eurov ni obvezno 
prijavljati.  

SPREMEMBA RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV ZA DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV 
V Uradnem listu RS, št. 18/16, je bil 4. 3. 2016 objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za računalniške 

programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za 

predložitev podatkov (v nadaljevanju Pravilnik o spremembi Pravilnika), ki začne veljati 1. 7. 2016. 

V Pravilniku o spremembi Pravilnika je spremenjena priloga, ki določa vsebino, obliko in način izpisa podatkov o izdanih 
računih pri gotovinskem poslovanju. Vsebina izpisa podatkov o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju se je 
dopolnila in uskladila s podatki o izdanih računih, ki se pošiljajo v davčno potrjevanje v skladu z določili Zakona o 
davčnem potrjevanju računov – ZDavPR  (Uradni list RS, št. 57/15).  Tako spremenjene  datoteke se  predajo uradni osebi 
davčnega organa, ki opravlja davčni nadzor.  
Bodite pozorni na nove verzije vaših računalniških programov ali pa sodelujte z svojim ponudnikom računalniškega 
programa.  

SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA- JAVNO POVABILO ZAPOSLI.ME 2016/2017 
Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo, ki delodajalcem omogoča  pridobiti subvencijo za zaposlitev 
brezposelnih v starosti najmanj 30 let, ki sodijo v ciljne skupine programa. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. 
Njena višina je odvisna od števila kriterijev ciljne skupine, ki jim ustrezajo kandidati. Zaposlitve morajo biti sklenjene za 
najmanj 12 mesecev. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 31.7.2017. Več informacij dobite na spodnjem 
linku: 
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju 

ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV 
Vsi, ki delate s končnimi potrošniki in vam ti plačujejo avanse, je prav,  da poznate 41. člen Zakona, ki pravi: 

(1) Če podjetje molče ali izrecno pogojuje nakup blaga ali opravljanje storitev z delnim ali celotnim predplačilom in 
dobavi blago ali opravi storitev po prejemu predplačila, je dolžno potrošniku ob dobavi blaga ali izvedbi storitve 
obračunati in plačati obresti po obrestni meri, po kakršni se obrestujejo hranilne vloge, vezane nad tri mesece.  

(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, če je predplačilo plačano v roku manj kot 3 delovne dni pred dnem, 
ko se opravi dobava ali začne z opravljanjem storitev.  

(3) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na predplačilo, se ne uporabljajo v primeru, ko podjetje pogojuje nakup blaga 
ali opravljanje storitve z izročitvijo are. 
Predlagam, da v ponudbi navedete takšne plačilne pogoje, da vam ne bo potrebno  plačevati obresti. Pravilnost uporabe 
tega zakona ugotavlja Tržni inšpektorat RS in vas za nespoštovanje tega določila tudi lahko oglobi.  

PLAČILA PROKURISTOM 
Dohodek prokurista, ki opravlja delo na podlagi pogodbe o poslovodenju oz. pogodbe o prokuri, je obdavčen kot: 

- Dohodek iz delovnega razmerja, če prokurist vodi posle družbe in je organ odločanja, vodenja in nadzora v 
družbi,  (povračila stroškov se ob izplačilu ne obdavčijo do višine uredbe), 

- Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, če je prokurist skladno z določbami Zakona o gospodarskih 
družbah opredeljen kot poslovni pooblaščenec, ima funkcijo zastopanja družbe proti tretjim osebam. Med 

dohodek se štejejo tudi izplačila za povrnitev stroškov, prokurist pa  lahko v ugovoru zoper informativni 
izračun uveljavlja dejanske stroške. Prokuristu se torej ne sme izplačati neobdavčenih povračil, v 
pogodbi se navede znesek dohodka, v katerem je znesek nagrade in/ali znesek povračil.  

 
 
 
Za informacije pokličite: 
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