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1. KROG OBVEZNEGA POBOTA V FEBRUARJU 2016
Od četrtka, 18.2.2016 do četrtka 25.2.2016 poteka 2. krog obveznega pobota AJPES v letu 2016.
Obvezno je potrebno prijaviti vse obveznosti, ki niso plačane in imajo valuto od 1.1.2016 do
31.1..2016. V kolikor želite, da prijavo vložim jaz, mi podatke za obvezni pobot posredujte do
srede, 24.2.2016. Denarne obveznosti do 250 eurov ni obvezno prijavljati.

MINIMALNA OSNOVA ZA PRISPEVKE SAMOZAPOSLENIH IN DRUŽBENIKOV V
LETU 2016
Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 56 % zadnje znane povprečne
letne plače (razen za prispevke ZZ, ki se obračunajo najmanj od zneska 60 % PP).
Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu 2016 znaša 70 % zadnje znane povprečne letne
plače.
Pri obračunu prispevkov za januar 2016 se kot zadnja znana povprečna letna plača upošteva
PP2014 = 1.540,25 EUR, minimalna osnova za prispevke samozaposlenih je bila v januarju 2016
862,54 €.
Od obračuna za februar 2016 dalje pa se bo upoštevala povprečna plača 2015 (v skladu z objavo
tega podatka na Statističnem uradu).

ELEKTRONSKO VROČANJE O DAVČNIH ZADEVAH
Sprejet je bil Pravilnik o elektronskem vročanju v davčnih zadevah (Uradni list RS št. 102/2015,
velja od 25.12.2015. V skladu s Pravilnikom je potrebno vse odložene dokumente na portalu eDavki
prevzeti v roku 15 dni, z dnem preteka tega roka se vročitev šteje za opravljeno. Vsi, ki dobite
elektronska sporočila o odloženem dokumentu, ta sporočila posredujte meni, da vam bom poslala
dokument. Navedeno velja za vse, za katere smo na E-VROČANJE sporočili elektronski naslov,
kamor želite prejemati sporočila o odloženih dokumentih.

GURS BO V LETU 2016 POOSTRIL NADZOR NAD POROČANJEM PRAVNIH
OSEB V EVIDENCO TRGA NEPREMIČNIN (prodaja in najem)
Naj spomnim, da je treba poročati o tistih sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami , za
katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (zavezanci za DDV) in o najemnih poslih s
stavbami in deli stavb, ne glede na to ali je DDV obračunan ali ne, oziroma ali je lastnik
nepremičnine pravna ali fizična oseba. Zakonski rok za poročanje je do 15. dne v mesecu, za posle
sklenjene v preteklem mesecu.
Analiza vnosov v ETN kaže, da mnogo najemodajalcev oziroma prodajalcev nepremičnin v ETN ne
poroča, poroča z velikim zamikom, ali pa je poročanje opustilo. Zato bo GURS v letu 2016 poostril
nadzor nad poročanjem in kršitve ustrezno sankcioniral. Za opustitev oziroma nepravočasno
poročanje zakonodaja* predvideva denarne kazni, ki segajo od 1.000 do 10.000 EUR za
samostojnega podjetnika oziroma pravno osebo in od 300 do 1.500 EUR za odgovorno osebo
pravne osebe.

Novela ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH – premoženje družbe in
posojila do družbenika, poslovodne osebe ali njegovemu družinskemu članu

-

Novela, ki je bila sprejeta že v lanskem letu pravi, da se v premoženje družbe, ki je potrebno za
ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala, ne štejejo več posojila družbe družbeniku,
poslovodji ali njegovemu družinskemu članu. Za zatečena stanja je bilo predvideno enoletno
prehodno obdobje.
To pa pomeni, da bodo morali vsi, ki imajo evidentirana posojila do družbenika, poslovodje ali
njihovih družinskih članov, in ta posojila znižujejo osnovni kapital pod vrednost 7.500 € posojila
vrniti družbi do 1.8.2016, v nasprotnem primeru jim grozijo kazni od 1.000 € do 6.000 € za mikro
družbo, od 2.500 do 15.000 € za majhno družbo ter od 10.000 do 30.000 € za srednjo družbo in od
15.000 € do 45.000 € za veliko družbo. Kaznovana bo tudi odgovorna oseba pravne osebe in sicer z
od 500 do 4.000 e.
Najpogostejša primera:
Vsi tisti, ki so ustanovili družbo in položili na račun 7.500 € ter ta znesek potem dvignili kot
posojilo
Vsi tisti, ki so kupili podjetje za zelo nizke zneske (nekaj sto ali celo manj evrov), če so v
sredstvih družbe knjižena posojila lastnikom)
Vse posojilne pogodbe, s katerimi so si družbeniki izposodili vplačan minimalni kapital, so glede na
novelo zakona nične. Na ta način želi država preprečiti veriženje družb in zagotoviti vsaj minimalno
zavarovanje upnikom.
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