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POROČANJE PO UREDBI O ODPADKIH 
V skladu z določbami Uredbe o odpadkih (UL RS; št. 37/15 in 69/15) so zavezanci za oddajo letnih poročil 
dolžni oddati poročila najkasneje do 31.3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Letna poročila je 
mogoče izpolnjevati in oddajati preko IS-Odpadki do roka oddaje 31.3.. Obveznost oddaje letnih poročil je 
določena z Uredbo o odpadkih in s posebnimi, ki urejajo ravnanje z določenimi odpadki. 
Prvič bo potrebno poročati od 1.1.2019 do 31.3.2019, poroča pa se na Agencijo RS za okolje (ARSO).  Vse 
informacije v zvezi s poročanjem dobite tudi na Ministrstvu za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije 
za okolje. 

SPREMEMBE ZAKONODAJE NA PODROČJU DDV 
DIGITALNE STORITVE 
Pojem digitalne storitve vključuje elektronske storitve, telekomunikacijske storitve in storitve radijskega in 
televizijskega oddajanja. 
Po novem bo kraj obdavčitve, v kolikor bo storitev opravljena osebi, ki ni davčni zavezanec (končnim 
potrošnikom), v državi izvajalca storitve, če vrednost teh dobav v tekočem in preteklem letu ne preseže 
10.000 eur in v državi kupca, ko je vrednost teh storitev nad 10.000 eur. 
V znesek 10.000 je vključena vrednost storitev, ki jih zavezanec opravi v posameznem koledarskem letu ( 
tekočem ali preteklem ) nezavezancem iz drugih držav članic EU. V ta prag ni vključena oproščena dobava ali 
dobava slovenskim kupcem. 
Obstaja možnost plačevanja DDV v državah članicah, od koder so kupci storitev, ne glede na prag, Ta 
prostovoljna izbiro je potrebno priglasiti in jo nato uporabljati v letu priglasitve in še v dveh naslednjih 
koledarskih letih ( zaradi morebitnega nižjega ddv-ja v drugih članicah ). 
Nova pa je obveznost poročanja o digitalnih storitev do 31.01 tekočega leta za preteklo koledarsko leto. 
Novost je tudi pri izdaji računov. In sicer bo za slovenske izvajalce teh storitev veljalo, da upoštevajo pri izdaji 
računov slovensko zakonodajo ( 81 do 84 a člen ZDDV-1 ) in jim tako ne bo več potrebno izdajati računov po 
pravilih države, od koder je kupec. 

NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA ZAPOSLENE 
Najnižja  osnova za  obračun prispevkov za socialno varnost za zaposlene bo za izplačila od 1. januarja 2019  
znašala  911,09 €  (do 31.12.2018 je bil ta znesek 878,55). Vsi, ki izplačujete plačo v nižjem  bruto znesku od 
dosedanje najnižje osnove, boste za izplačilo od 1.1.2019 plačali za 12,43 € več prispevkov. Za izplačila od 1. 
marca 2019 pa bo najnižja osnova določena glede na velikost povprečne plače zaposlenih v RS za leto 2018. 
Vsem, ki izplačujete nižje plače, predlagam, da razmislite, če je smotrno izplačevati nižje  plače od najnižje 
osnove za obračun prispevkov.  

MINIMALNA PLAČA OD 1.1.2019 
Minimalna plača za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019, 
znaša  886,63 €. 
DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV PRI PRODAJI ENONAMENSKIH  DARILNIH BONOV S 
1.1.2019 ZA NAMENE DDV 
Ob izdaji enonamenskih kuponov je potrebno izdati račun, in če je plačilo z gotovino, je treba 
tak račun tudi davčno potrditi. Pri unovčenju tega kupona pa ni obvezno izdati račun in ga tudi 
ni potrebno davčno potrditi. 
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