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Obvestilo št. 44-MS/2017 – 16.8.2017
8 . KROG OBVEZNEGA POBOTA V AVGUSTU 2017
Od četrtka, 17.8.2017 do četrtka 24.8.2017 do 13. ure bo potekal 8. krog obveznega
pobota AJPES v letu 2017. Obvezno je potrebno prijaviti vse obveznosti, ki niso plačane in
imajo valuto od 1.7.2017 do 31.7.2017. V kolikor želite, da prijavo vložim jaz, mi podatke
za obvezni pobot posredujte do srede, 23.8.2017.
Naj spomnim, da je prva prijava neplačane denarne obveznosti OBVEZNA po Zakonu o
preprečevanju zamud pri plačilih in da obvezni pobot poteka enkrat mesečno, in sicer
elektronsko preko Ajpesa. Po spremembah zakona, ki veljajo od 28.7.2012, pa v obvezni
pobot ni potrebno prijavljati denarne obveznosti, ki ni višja od 250 € , prav tako dolžnik ni
dolžan prijavljati zapadle denarne obveznosti, če ni hkrati tudi upnik nobene dospele
denarne obveznosti, ki jo mora njegov kupec prijaviti v obvezni pobot.
Globa za neprijavo denarne obveznosti je od 100 do 10.000 € za gospodarski subjekt, od 50
do 5.000 € pa za odgovorno osebo.

POROČANJE O PODATKIH ZA POKOJNINO
Za dohodke po obdobju 1.1.2017 delodajalci ne poročajo več o dohodkih za zaposlene za
pokojninsko osnovo na obrazcih M-4, temveč mesečno hkrati z poročanjem o izplačilu plač
na obrazcih REK-1. ZPIZ bo opravljal mesečne kontrole, delodajalcem pa se bodo obvestila
o napakah vročala na portalu eDavki. Prav tako bo ZPIZ obveščal tudi tiste delodajalce, ki
obrazcev REK-1 ne bodo oddali za posamezni mesec, oz. ki ne izplačujejo plač redno.
Glede na to vas pozivam, da nam redno dostavljate vse podatke za plače za zaposlene:
- Bolniške liste
- Prijave v zavarovanje in pogodbe o zaposlitvi
- Odjave delavcev iz zavarovanja
- Vse ostale dokumente, ki vplivajo na izračun plače.
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