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2. KROG OBVEZNEGA POBOTA V FEBRUARJU 2015
Od 1. januarja 2015 AJPES izvaja večstranski pobot ob četrtkih.
Od četrtka, 19.2.2015 do četrtka 26.2.2015 bo potekal 2. krog obveznega pobota AJPES.
Obvezno je potrebno prijaviti vse obveznosti, ki niso plačane in imajo valuto od 1.1.2015 do
31.1.2015. V kolikor želite, da prijavo vložim jaz, mi podatke za obvezni pobot posredujte do
srede, 25.2.2015. Denarne obveznosti do 250 eurov ni obvezno prijavljati.
ZNESEK MINIMALNE PLAČE IN MINIMALNE OSNOVE ZA PRISPEVKE V LETU 2015
Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom je od 1. januarja 2015 dalje 790,73 €.
Najnižja osnova za plačilo prispevkov za delavce v delovnem razmerju za izplačila od 1.1.2015
do 28.2.2015 je 792,05 €, od 1.3.2015 pa bo znašala 52 % PP2014 – cca 802 € (podatek še ni
dokončen).
Minimalna osnova za obračun prispevkov za samozaposlene osebe je bila za januar 2015
822,52 €, za zdravstvene prispevke pa 913,91 €. Za februar 2015 se bo minimalna osnova
določila glede na povprečno plačo v RS v letu 2014, podatek še ni dokončen. Tako naj bi bila
minimalna osnova za februar 2015 cca 832 €, za zdravstvene prispevke pa cca 925 €.
Minimalne osnove so se povečale tudi za druge zavarovance: družbenike, kmete,
prostovoljne zavarovance in druge. Povečanja osnov za plačilo prispevkov se bodo
nadaljevala do leta 2018 oz. 2021 . Osnova je odvisna od povprečne plače v republiki
Sloveniji v preteklem letu, odstotek od te osnove pa se bo do leta 2018 oz. 2021 povečal za
11 % (za samozaposlene) oz. 15 % (za delavce v delovnem razmerju).
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