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12  . KROG OBVEZNEGA POBOTA V DECEMBRU  2016 
Od   četrtka,   15.12.2016 do četrtka 22.12.2016  do 13. ure  poteka 12. krog obveznega pobota AJPES v letu 
2016. Obvezno je potrebno prijaviti vse obveznosti, ki niso plačane in imajo valuto od 1.11.2016 do 
30.11.2016. V kolikor želite, da prijavo vložim jaz,  mi podatke za obvezni pobot posredujte do srede, 
21.12.2016. 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 €. 
 

IZPLAČILO BOŽIČNICE, TRINAJSTE PLAČE, LETNIH NAGRAD IN PODOBNO 
V kolikor boste v tem mesecu izplačevali  zgoraj omenjene dohodke, jih lahko izplačate  samo na isti način 
kot  plačo. Vsi ti dohodki so obremenjeni z dohodnino in prispevki za socialno varnost, štejejo pa se tudi v 
pokojninsko osnovo.  V kolikor boste del plače za poslovno uspešnost izplačali po 1.1.2017, jo lahko izplačate 
pod pogoji, ki sem jih navedla v obvestilu št. 38-MS/2016. Nikakor pa ni več dopustno izplačevati razlike v 
regresu.  
 

NAPOVED DOHODKA OD NAJEMNIN 
Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem (nepremičnin in premičnin), je 
potrebno oddati do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto. Do tega dne je potrebno vložiti tudi zahtevek 
za uveljavljanje dejanskih stroškov, če uveljavljate znižanje davčne osnove za stroške vzdrževanja 
premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, če jih med oddajanjem premoženja v najem plačuje 
najemodajalec. 
 

IZPOLNITEV DAVČNIH OBVEZNOSTI-ROKI PLAČIL 
FURS je pojasnil, da se davčne obveznosti, ki zapadejo na nedeljo, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri 
organu ne dela, to pa je tudi sobota,  plačajo s pretekom prvega naslednjega delovnika. 
 

SLUŽBENA POT ALI NAPOTITEV DELA V TUJINO 
Po pojasnilu FURS je delavec na službeni poti, če ta traja manj kot tri mesece in če ima ustrezen in pravilno 
izpolnjen potni nalog.  Novosti na tem področju se obetajo z Zakonom o čezmejnem izvajanju storitev, 
spremembe bodo tudi pri izdaji A1 obrazca za zavarovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje. 
 

DAVČNE OLAJŠAVE ZA NAKUP OPREME IN NEOPREDMETENA SREDSTVA 
Trenutno še veljajo določbe davčnih predpisov glede uveljavljanja davčne olajšave  za investiranje v nakup 
nekatere  opreme in neopredmetenih sredstev v višini 40 % investiranega zneska. 
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