
                                                                       Tel., fax: 08 205 10 40 
Računovodske storitve                                                                                                  GSM:      051 393 846 
In svetovanje 
MAJDA SINKOVIČ S.P. 
Košenice 80, Novo mesto 
PE Ragovska 7a, Novo mesto 

_________________________________________ 
 Obvestilo št. 37-MS/2016 – 15.10.2016 

 
10. KROG OBVEZNEGA POBOTA V OKTOBRU  2016 
Od   četrtka,   13.10.2016 do četrtka 20.10.2016  do 13. ure  poteka 10. krog obveznega pobota AJPES v letu 
2016. Obvezno je potrebno prijaviti vse obveznosti, ki niso plačane in imajo valuto od 1.9.2016 do 30.9.2016. 
V kolikor želite, da prijavo vložim jaz,  mi podatke za obvezni pobot posredujte do srede, 19.10.2016. 
Denarne obveznosti do 250 eurov ni obvezno prijavljati.  
 

VROČANJE DOKUMENTOV FURS – VROČANJE SKLEPOV O IZVRŠBI OD 1.11.2016 
Od 1. novembra 2016 dalje bo elektronski način dokumentov davčne uprave FURS veljal tudi za sklepe o 
davčni izvršbi. Seznam dokumentov, ki jih vroča davčni organ, prilagam v priponki.  
Predlagam, da si uredite dostop do eDavkov, če ga še nimate, da boste lahko prevzemali  sklepe o davčni 
izvršbi in ostale dokumente.  Še vedno velja, da boste obvestila o odloženem dokumentu prejemali na vaš 
elektronski naslov.  Dokument nato prevzamete na portalu eDavki.  
Vročitev šteje za opravljena z dnem, ko naslovnik v portalu eDavki prevzame dokument z elektronskim 
podpisom vročilnice. Če ga ne prevzame v 15-ih  dneh , velja vročitev z dnem preteka tega roka. Za fizične 
osebe, ki opravljajo dejavnost, se postopek davčne izvršbe vodi zoper fizično osebo. To pomeni, da bo fizična 
oseba sklep o izvršbi prejela v papirni obliki prek pošte, razen če se prostovoljno vključi v sistem eVročanja.  
Vse vročene dokumente dostavljajte v knjiženje. 
 

PODATKI O FINANČNIH RAČUNIH V TUJINI 
Vsak zavezanec, ki ima odprt račun bank in hranilnic v tujini, mora tega v osmih dneh od odprtja prijaviti 
finančnemu uradu. FURS bo prihodnje leto na podlagi avtomatične izmenjave informacij začela od večine 
držav, ki so pristopile k izmenjavi podatkov, prejemati podatke o računih, ki jih imajo naši rezidenti odprte v 
tujini.  Več si preberite v sporočilu za javnost, ki je v priponki. 
 

MALA DAVČNA REFORMA 
Spremembe pri davkih, ki jih je vlada že sprejela in so objavljene v Uradnem listu RS št. 63/16, veljajo za 
davčno leto od 1.1.2017.  
Spremembe Zakona o dohodnini prinašajo nov davčni razred za neto letno osnovo med 20.400 in 48.000 
EUR, znižuje se tudi davčna stopnja v 4. dohodninskem razredu z 41 % na 39 %. Povečan je prag za 
upravičenost do najvišje dodatne splošne olajšave z 10.866,37 na 11.166,37 €. 
Pod določenimi pogoji je del plače za poslovno uspešnost (božičnica, 13. plača) v velikosti 70 % povprečne 
mesečne plače v Sloveniji izvzet iz obdavčitve z dohodnino.  
Sprememba Zakona o davčnem postopku pa določa, da plačnik davka le-tega lahko plača v petih dneh od 
izplačila dohodka. 
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