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6 . KROG OBVEZNEGA POBOTA V JUNIJU 2017
Od četrtka, 15.6.2017 do četrtka 22.6.2017 do 13. ure bo potekal 6. krog obveznega
pobota AJPES v letu 2017. Obvezno je potrebno prijaviti vse obveznosti, ki niso plačane in
imajo valuto od 1.5.2017 do 31.5.2017. V kolikor želite, da prijavo vložim jaz, mi podatke
za obvezni pobot posredujte do srede, 21.6.2017.
ELEKTRONSKO VROČANJE DOKUMENTOV FURS - NOVOSTI
V sistemu eVročanja so dodani novi dokumenti, med drugim tudi:
- Obvestilo o stanju dolga v knjigovodski evidenci,
- Potrdilo o poravnanih obveznostih iz knjigovodske evidence
- Dokumenti, izdani v postopkih davčnega nadzora (inšpekcijske odločbe)
Dokumente, za katere je omogočeno elektronsko vročanje, Furs ne bo več pošiljal po
pošti. Izjeme so še davčne izvršbe za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, ki jih bo Furs še
pošiljal po pošti. V sistemu eVročanja velja, da ko je dokument elektronsko vročen, se od
tega dne šteje rok za pritožbo. V kolikor dokumenta ne prevzameš v 15-ih dne, ga lahko
odpreš 16. dan.
Priporočam, da si uredite sami dostop do e-Davkov. Za vročanje pa lahko določite
pooblaščenca.
SPREMEMBA PRI BONITETAH ZA ZAPOSLENE
1. Plačilo zavarovalne premije za delavce oz. povračilo premije delavcem se NE šteje
za boniteto delavca, pod določenimi pogoji:
- gre za sklenjeno zavarovanje zaradi službene poti v tujino,
- zavarovanje velja v vseh državah sveta,
- povračilo stroškov takega zavarovanja delodajalec zagotavlja vsem delavcem, ki
potujejo v tujino,
- zavarovanje mora kriti (le) nujno pomoč, prevoze in storitve oz. najmanjši obseg
tveganja oziroma kritja.
2. S spremembo 2. točke tretjega odstavka 39. člena ZDoh-2 se za boniteto ne štejejo
izobraževanja in usposabljanja, ki jih delodajalec zagotovi zaposlenim v okviru
izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu v skladu z zakonom, ki ureja
varnost in zdravje pri delu. V okviru smernic za promocijo zdravja na delovnem
mestu, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje, gre predvsem za izobraževanje in
usposabljanje zaposlenih na področju krepitve in varovanja duševnega zdravja,
dobrega počutja, zdravega življenjskega sloga in podobno.
3. S spremembo petega odstavka 39. člena ZDoh-2 se povišuje znesek splošne
oprostitve za bonitete, ki jih delodajalec delavcu ne zagotavlja redno in pogosto, in
sicer tako da znesek bonitete v mesecu ne presega 15 eur (sedaj 13 eurov).

UGODNEJŠA OBDAVČITEV IZPLAČILA DOBIČKA ZAPOSLENIM OD 1.1.2017
Z novo določbo Zakona o dohodnini (44/1/12) je mogoče delavcem izplačati del plače za
poslovno uspešnost brez obračuna dohodnine pod naslednjimi pogoji:
- imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno
uspešnost in so pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za
njegovo izplačilo določeni v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej
seznanjeni, ali
- je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno
uspešnost po merilih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način
ali na podlagi te kolektivne pogodbe,
in sicer do višine 70 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Šteje se, da
imajo pravico do dela plače za poslovno uspešnost vsi delavci pri delodajalcu, če so
pogoji za pridobitev pravice do dela plače za poslovno uspešnost s splošnim aktom
delodajalca določeni enotno za vse delavce. Pri tem je treba prispevke obračunati od
celotnega dohodka.
KDAJ GRE ZA SLUŽBENO POT ALI NAPOTITEV NA DELO V TUJINO
Z novim Zakonom o čezmejnem izvajanju storitev, ki se bo začel uporabljati s 1. januarjem
2018, službena pot in napotitev na delo ne bosta več časovno razmejeni. Kdaj gre za
napotitev in kdaj za službeno pot, se bo presojalo vsebinsko in ne bo več časovne
razmejitve.
Po trenutno ustaljeni praksi se službena pot trenutno presoja po pravilniku obveznega
zdravstvenega zavarovanja. O tem je svoje mnenje podal tudi FURS. Delavec je na službeni
poti, če ta traja manj kot 3 (tri) mesece in če ima ustrezen, pravilno izpolnjen potni nalog.
Pravilna razmejitev vpliva tudi na davčno obravnavo povračil stroškov.
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