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Obvestilo št. 28-MS/2015 – 20.11.2015
11. KROG OBVEZNEGA POBOTA V NOVEMBRU 2015
Od četrtka, 19.11.2015 do četrtka 26.11.2015 poteka 11. krog obveznega pobota
AJPES. Obvezno je potrebno prijaviti vse obveznosti, ki niso plačane in imajo valuto
od 1.10.2015 do 31.10..2015. V kolikor želite, da prijavo vložim jaz, mi podatke za
obvezni pobot posredujte do srede, 25.11.2015. Denarne obveznosti do 250 eurov ni
obvezno prijavljati.
Hkrati vas opozarjam, da je prijava v obvezni pobot neobstoječih obveznosti
(obveznosti, ki ne obstajajo) kaznivo dejanje, ker gre za oškodovanje upnikov.
Obvezno je potrebno prijaviti samo tiste obveznosti, ki jih predvideva Zakon o
preprečevanju zamud pri plačilih.

DAVČNE BLAGAJNE od 2.1.2016
Davčne blagajne bo treba uporabljati od 2. januarja 2016. Tisti, ki bodo želeli, bodo
lahko davčne blagajne uporabljali že od 1. decembra 2015.
Za delovanje svoje davčne blagajne bo vsak davčni zavezanec potreboval namensko
digitalno potrdilo.
Vlogo za pridobitev takšnega digitalnega potrdila je od 16. 11. 2015 dalje mogoče
oddati le preko portala eDavki in jo prevzeti na portalu MJU. Tisti zavezanec, ki ne
uporablja sistema eDavki, pa bo lahko za pridobitev namenskega digitalnega potrdila
pooblastil koga drugega (npr. računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne).
Več o tem lahko preberete v obvestilu FURS na spletnem naslovu:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Novice/20
15/151116__namensko_digitalno_potrdilo.pdf
KORAKI:
1. Odločite se, ali boste delali z davčnimi blagajnami ali s knjigo vezanih računov
v prehodnem obdobju do 31.12.2017 – odločitev morate zapisati v internem
aktu.
2. V internem aktu je potrebno popisati poslovne prostore in zapisati pravila za
dodeljevanje zaporednih številk (primer je v prilogi).
3. PRILOGA III: Po Zakonu o davčnem potrjevanju računov bo moral zavezanec na
vidnem mestu objaviti to obvestilo. Obvestilo je predpisano z zakonom in vam
ga posredujemo, najdete ga tudi na moji internetni strani.
4.

ELEKTRONSKO UREJANJE OBVEZNIH SOCIALNIH ZAVAROVANJ od 1.1.2016
Od 1.1.2016 bodo morali vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register
Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati preko državnega portala e-VEM na
naslovu http://evem.gov.si/evem/– elektronsko. Elektronsko urejanje obveznih
zavarovanj pa je omogočeno že od oktobra 2015 dalje. Za uporabo tega portala
potrebujete dostop do interneta in kvalificirano digitalno potrdilo. Obvezna socialna
zavarovanja se urejajo z naslednjimi obrazci:

-

M-1 (prijava v obvezna socialna zavarovanja),
M-2 (odjava iz obveznih socialnih zavarovanj),
M-3 (sprememba podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih),
M12 (prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne
bolezni).

eVročanje dokumentov FURS od 2.1.2016 dalje
Od 2.1.2016 boste dokumente FURS-a prejemali elektronsko na svoj elektronski
naslov, oz. na elektronski naslov, ki smo ga sporočili za namene eOpominjanja ali
eVročanja. Sedaj dobivate na elektronski naslov samo obvestilo o odloženih
dokumentih, jaz vam jih pa pošiljam na mail. Prosim, da dokumente prinašate v
računovodski servis, ker jih bomo potrebovali za knjiženje.

Novo mesto, 20.11.2015
Za informacije pokličite:
Majda Sinkovič
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