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Obvestilo št. 51-MS/2018 –19.1.2018
1 . KROG OBVEZNEGA POBOTA V JANUARJU 2017
Od četrtka, 18.1.2018 do četrtka 25.1.2018 do 13. ure poteka 1. krog obveznega
pobota AJPES v letu 2018. Obvezno je potrebno prijaviti vse obveznosti, ki niso plačane in
imajo valuto od 1.12.2017 do 31.12.2017. V kolikor želite, da prijavo vložim jaz, mi
podatke za obvezni pobot posredujte do srede, 24.1.2018.
Globa za neprijavo denarne obveznosti je od 100 do 10.000 € za gospodarski subjekt, od 50
do 5.000 € pa za odgovorno osebo.
OBVEZNA PRAKSA UČENCEV IN ŠTUDENTOV
Nagrada za obvezno praktično delo dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo
vzgojo in izobraževanje se , skladno z določili 44. člena Zakona o dohodnini in Uredbe o
davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega :
Nagrada do zneska 172 € mesečno ni obdavčena z dohodnino. V primeru, da delodajalec
izplača nagrado, ki presega ta znesek, se razlika (nad 172€) všteva v davčno osnovo, od
katere se obračuna in plača akontacija dohodnine.
Delodajalec je dolžan zagotoviti dijaku ali študentu poleg izplačila nagrade tudi povračilo
stroškov prehrane med delom ter prevoza na delo in z dela skladno z ustrezno kolektivno
pogodbo na ravni dejavnosti. Glede na to, da se dohodek dijaka ali študenta iz naslova
nagrade za obvezno prakso šteje za dohodek iz delovnega razmerja po Zakonu o
dohodnini, se zato tudi morebitna povračila stroškov, ki so tem osebam izplačana v zvezi z
delom, ne vštevajo v davčno osnovo pod pogoji in do višin, določenih v Uredbi o davčni
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja: povračilo stroškov
prevoza v višini mesečne vozovnice ali v višini 0,18€ na kilometer in povračilo stroškov
prehrane največ do višine 6,12€ na dan.
Če dijak oziroma študent obvezno praktično delo v obdobju enega meseca ne opravlja cel
mesec, se neobdavčen znesek sorazmerno zmanjša, glede na razmerje med številom
opravljenih dni obveznega praktičnega dela in številom delovnih dni v mesecu.
Od 3.12.2017 je potrebno za povračila stroškov na obvezni praksi poročati na REK-1a
obrazcu, zato nas obveščajte o takih povračilih, da bomo do dneva izplačila za nagrado in
povračila poročali z REK obrazcem na e-davkih.
VLOGA ZA UVELJAVLJANJE OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE PRI
INFORMATIVNEM IZRAČUNU DOHODNINE ZA LETO 2017
Rok za oddajo vloge je 5.2.2018. Vlogo se letos prvič lahko odda v osebnem portalu eDavki
brez digitalnega potrdila, samo z uporabniškim imenom in geslom. Predlagam, da o
datumu in spremembi vlaganja vloge seznanite svoje zaposlene.
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD NAJEMNIN
Zavezanci (fizične osebe), ki so v letu 2017 fizičnim osebam oddali v najem nepremičnino
ali premično premoženje, morajo napoved za odmero davka vložiti do 28. februarja 2018.
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