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11  . KROG OBVEZNEGA POBOTA V NOVEMBRU  2016 
Od   četrtka,   17.11.2016 do četrtka 24.11.2016  do 13. ure  poteka 11. krog obveznega pobota AJPES v letu 
2016. Obvezno je potrebno prijaviti vse obveznosti, ki niso plačane in imajo valuto od 1.10.2016 do 
31.10.2016. 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. Naj spomnim, da so globe za prekrške v 
zvezi z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih od 50 do 10.000 €. 

UGODNEJŠA OBDAVČITEV DELA PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST DELAVCEV 
V Uradnem listu RS št. 63/2016 je bila objavljena sprememba Zakona o dohodnini, ki uvaja posebno davčno 
obravnavo dela plače za poslovno uspešnost (trinajsta plača, božičnica, letna nagrada in podobno). Pogoji so 
določeni z davčno zakonodajo.  Za plače za poslovno uspešnost do višine 70 % povprečne mesečne plače 
zaposlenih v Sloveniji (po zadnjem podatku je to 1.099,91 €)  se ne plača dohodnine: 

Pogoji: 
Del plače za poslovno uspešnost po zakonu, ki ureja delovna razmerja, ali vsebinsko primerljiv dohodek iz 
tujine, izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati, če: 

1. – imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost in so pravica 
do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za njegovo izplačilo določeni v splošnem 
aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni, ali 

2.  je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost po merilih, 
dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na podlagi te kolektivne pogodbe, 

Šteje se, da imajo pravico do dela plače za poslovno uspešnost vsi delavci pri delodajalcu, če so pogoji za 
pridobitev pravice do dela plače za poslovno uspešnost s splošnim aktom delodajalca določeni enotno za vse 
delavce. Velja za dohodke, ki so izplačani od 1.1.2017, ne glede na to,  na katero leto se nanaša izplačilo. 

POENOSTAVITEV DAVČNEGA POSTOPKA 
Spremembe in dopolnitve Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) (Uradni list RS št. 63/16), ki veljajo  od 1. 
januarja 2017, prinašajo vrsto novosti in poenostavitev za davčne zavezance ter dodatnih možnosti za lažje 
plačilo davčnega dolga. Naj omenim predvsem dve novosti: 

1. Najbolj dobrodošlo novost, ki jo prinaša novela so predizpolnjeni obračuni prispevkov za socialno  , 
ki jih bo finančna uprava pošiljala vsem prostovoljno vključenim v obvezno pokojninsko 
zavarovanje, kot so denimo samozaposleni in kmeti. Da pa bodo ti zavezanci prejeli predizpolnjen 
obračun prispevkov, morajo s finančno upravo poslovati prek portala eDavki. 

2. Novost je tudi zamik roka plačila davkov in prispevkov za pet dni po izplačilu plač. S tem se bo 
zavezancem omogočilo večjo likvidnost in torej lažje plačilo davkov in prispevkov. Zamik bo veljal 
tudi v drugih primerih plačila davkov z davčnim odtegljajem. 

DAVKI PRAVNIH OSEB  
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2N) (UL RS 68/16) 
Novela določa, da se bo od 1. januarja 2017 uporabljala višja, 19 % davčna stopnja. Davčne olajšave za 
donacije političnim strankam so ukinjene, ugodnosti za družbe tveganega kapitala, ki sta pomenili državno 
pomoč, pa sta črtani. Amortizacija dobrega imena ne bo več davčno priznan odhodek. 
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