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8. KROG OBVEZNEGA POBOTA V AVGUSTU 2015
Od četrtka, 20.8.2015 do četrtka 27.8.2015 poteka 8. krog obveznega pobota AJPES. Obvezno je potrebno
prijaviti vse obveznosti, ki niso plačane in imajo valuto od 1.7.2015 do 31.7.2015. V kolikor želite, da prijavo
vložim jaz, mi podatke za obvezni pobot posredujte do srede, 26.8.2015. Denarne obveznosti do 250 eurov ni
obvezno prijavljati.
SPREMEMBE NA PODROČJU IZVRŠB – Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS 54/2015 – velja
od 4.8.2015)
- Novela dviga omejitev izvršbe, po novem mora dolžniku ostati na računu 76 % bruto minimalne plače,
to je 600,95 € (do sedaj 70 %). Izvršba se torej opravi do 2/3 vseh prejemkov v tekočem mesecu,
dolžniku pa mora ostati 76 % bruto minimalne plače.
- V primeru preživnine, je omejitev še vedno na 50 % bruto minimalne plače.
- Dolžniku mora ostati tudi znesek za preživljanje družinskega člana ali druge osebe, vendar mora
dolžnik to izkazovati z javno listino.
- Omejitve se upoštevajo za vse prejemke oz. prilive na račun v okviru enega meseca (tudi regres,
prehrana, prevoz na delo, potni stroški).
- Omenjeni zakon pa ne velja za davčni dolg, tega ureja Zakon o davčnem postopku, vodi pa ga davčni
organ.
DAVČNE BLAGAJNE
Sprejet je bil Zakon o davčnem potrjevanju računov (odslej ZDavPR) in Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem
potrjevanju računov (UL RS 57/2015 in 60/2015).
Zakon velja od 1.8.2015, uporablja pa se od 2. januarja 2016. Zakon določa dveletno prehodno obdobje do 31.
decembra 2017. V tem obdobju se zavezanec lahko odloči, ali bo uporabljal elektronsko potrjevanje računov ali
vezano knjigo računov, iz katere bo moral v roku desetih delovnih dneh od dneva izdaje računa poslati podatke
o računu davčnemu organu preko elektronske povezave. Zavezanec določi način izvajanja postopka potrjevanja
računov z internim aktom po 6. točki 5. člena ZDavPR).
- Davčne blagajne so obvezne za zavezance, ki morajo voditi poslovne knjige in evidence in ki morajo
izdati račun za dobavo blaga ali storitev, če sta dobavljeno blago ali storitev plačana z gotovino po 2.
členu 4. točke ZDavPR.
- Sprejet je sistem, v katerem bodo blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim
informacijskim sistemom Finančne uprave RS (FURS).
- Zavezanec bo moral na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa
kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun.
- Kupec bo moral prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora.

Novo mesto, 21.8.2015
Za informacije pokličite:
Majda Sinkovič

BONUM Plus, Ragovska ulica 7a, 8000 Novo mesto, www.bonumplus.si

