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Glasilo Informacije je brezplačno in izhaja enkrat mesečno v nakladi 600 izvodov.

Individualno svetovanje za 
člane na naši zbornici

Že vrsto let  se na OOZ Celje izvaja individualno svetova-
nje članom, ki ga izvajata specialista iz davčnega in prav-
nega področja.. 

l		 DAVČNO SVETOVANJE izvaja davčna svetovalka Du-
nja Verbajs, univ.dipl.ekon. Prosimo, da ob telefonski 
rezervaciji termina na kratko obrazložite problem 
oz. vprašanje ter da na svetovanje prinesete doku-
mentacijo. 

l	 PRAVNO SVETOVANJE IN SVETOVANJE S PODROČJA 
DELOVNIH RAZMERIJ izvaja odvetnik Marko Mezna-
rič. Termin pravnega svetovanja je ob četrtkih ob 13. 
uri.

Prosimo, da se za posamezno vrsto svetovanja pred-
hodno naročite po telefonu. Če se član na dogovorjeni 
termin kljub predhodnemu dogovoru svetovanja ne 
bo udeležil in o tem vsaj 1 dan pred dogovorjenim ter-
minom obvestil strokovno službo zbornice, mu bomo 
zaračunali stroške svetovalca.

Na osnovi sklepa upravnega odbora OOZ Celje lahko čla-
ni zbornice, ki so redni plačniki članarine, v koledarskem 
letu brezplačno koristijo skupno 2 uri specialističnega 
svetovanja zgoraj navedenih svetovalcev. Ko član izko-
risti to ugodnost, nadaljnje storitve specialističnega sve-
tovanja plača sam. Ne pozabite – pri koriščenju storitev 
svetovanja se je potrebno identificirati s kartico Mozaik 
podjetnih. Pogoj za koriščenje brezplačnega sve-
tovanja je redna poravnava obveznosti iz naslova 
članarine obrtno-podjetniški zbornici.

Izterjava denarnih 
terjatev – ADMINISTRATIVNA 

POMOČ PRI PRIPRAVI 

PREDLOGA ZA E-IZVRŠBO

Imate dolžnike? Niste dovolj seznanjeni s postopki izvršbe 
in nimate dovolj časa, da bi se sami ukvarjali z administra-
cijo glede elektronskega predloga za e-izvršbo na podlagi 
verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas za strokov-
no pomoč. Cene storitve:

-  brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
-  20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno 

poravnane članarine
-  40 € + DDV za nečlane zbornice. 

Cena storitve vključuje svetovanje in administrativno 
pomoč pri pripravi dokumentacije za vložitev predloga 
e-izvršbe zoper enega dolžnika. Prosimo, da se za rezerva-
cijo termina predhodno najavite po telefonu 031 315 400 
(Martina Rečnik) ter s sabo prinesete vso potrebno doku-
mentacijo (izdane račune, dobavnice, pogodbe ipd.). 

Obvestilo občine Vojnik
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik (kontaktna oseba 
Tanja Golec Prevoršek, tel. 03 7800 628, GSM 051 
326 730)  namerava prodati nepremičnine:
- kompleks Konjsko: parc. št. 10/6 v izmeri 1870 
m², 10/4 v izmeri 404 m², parc.št. 10/5 v izmeri 151 
m², 10/1 v izmeri 13457 m², parc.št. 11 v izmeri 
1864 m² in parc. št. 14/1 v izmeri 10290 m², vse k.o.: 
1066 Vojnik okolica, v skupni izmeri 28036 m².

Zemljišče se prodaja kot celota ali posamezno 
(možna je parcelacija na manjše parcele). Zemljišče 
ni  komunalno opremljeno, v skladu z ZN Konjsko 
je možna gradnja stanovanjskih hiš. Izklicna cena 
zemljišča znaša 35 EUR/m2 ali za celotno kvadratu-
ro 28036 m2  981.260,00 EUR. V ceno ni vštet DDV 
po predpisani stopnji 22%, ki ga plača kupec.

Vezane knjige računov 
(obrazec VKR) 

lahko kupite tudi na OOZ Celje 

S spremembami Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o davčnem postopku so 31. 1. 2015 do-
sedanje paragonske bloke zamenjali računi iz vezane 
knjige računov, ki jo je za svoje člane izdala tudi Obr-
tno-podjetniška zbornica Slovenije.

 

Obrazce vezane knjige računov (VKR) lahko po 
ugodnejši ceni od ostalih ponudnikov kupite na 
OOZ Celje. Obrazec vsebuje tudi kratke napotke o 
tem, kaj je potrebno vedeti pri izdajanju računov.

Cena vezane knjige računov znaša:
•	 4,00 € z DDV/kos za člane
•	 5,49 € z DDV/kos za nečlane
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Vpogled v podatke za odmero dohodnine - 
KP_Vpogledi  
KP_Vpogledi (Vpogled v podatke za odmero dohodnine).  

Obveščamo vas, da bo vpogled v podatke za odmero 
dohodnine za leto 2019 na voljo predvidoma po 
15. januarju 2020. Portal eDavki omogočajo udobno, 
preprosto in varno izpolnjevanje ter oddajanje davčnih 
obrazcev z uporabnikovega računalnika doma ali v 
pisarni. Za vstop v eDavke potrebujete digitalno potrdilo, 
ki ga ob prvi prijavi registrirate. Kot posebnost, je za 
fizične osebe zaradi poenostavitve omogočeno, da z 
uporabo uporabniškega imena in gesla, oddajajo tudi 
nekatere obrazce, napovedi, ugovore, obračune. eDavki 
omogočajo hitre vnose podatkov v davčne obrazce ter 
prenos dokumentov med informacijskimi sistemi davčnih 

zavezancev in FURS-om.
Elektronsko poslovanje je v Republiki Sloveniji urejeno 
z zakoni in drugimi predpisi. Vsi udeleženi imajo pravno 
varstvo, ki v celoti zagotavlja poslovanje enakovredno 
papirnemu poslovanju. 
Elektronsko vloženi dokumenti prek eDavkov so 
enakovredni dokumentom v papirni obliki, oddanim v 
vložišče. eDavki omogočajo enostaven prenos pooblastil 
za elektronsko davčno poslovanje v imenu zavezanca 
na druge osebe. Možnosti pooblaščanja je veliko in 
so podrobno opisana v pomoči (v uporabniškem delu 
eDavkov). 

Vir: www.fu.gov.si.

Informacija o novostih, ki jih prinaša spremenjen 
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih 
odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

V Uradnem listu RS, št. 80/2019, z dne 27. 12. 2019, je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju Pravilnik 
REK), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 
1. januarja 2020, razen v delu sprememb in dopolnitev polja B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila, ki se začne 
uporabljati 1. julija 2020. 

Vir: www.fu.gov.si.

S 1. 1. 2020 morate študenta plačati 
minimalno 5,4 EUR/h
V Uradnem listu RS, št. 72/2019 je bila objavljena novela 
ZUJF-F, ki s 1. 1. 2020 prinaša višjo najnižjo urno postavko 
študentskega dela. ZUJF-F spreminja 130.c člen ZUJF, ki 
je določal najnižjo urno postavko študentskega dela. Ta 
od 1.1.2020 dalje ne sme biti nižja od zneska minimalne 
plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne 
delovne obveznosti za polni delovni čas, tako da se 
upošteva, da povprečna mesečna delovna obveznost za 
polni delovni čas znaša 174 ur. Ob spremembi minimalne 

plače minister, pristojen za delo, določi nov znesek 
minimalne bruto urne postavke. V skladu z odredbo 
MDDSZ je bila minimalna urna postavka za študentsko 
delo od 1. 4. 2019 dalje 4,89 € bruto (4,13 € neto).
 Glede na to, da bo minimalna plača za delo, opravljeno 
v letu 2020 znašala 940,58 EUR, znaša minimalna 
urna postavka za študentsko delo, opravljeno v 2020 
5,40 EUR bruto (940,58 : 174). Gre za približno 10 % 
povišanje. 

(Vir: Mag.Nina Scortegagna Kavčnik, OZS)

Opozorilo podjetnikom
v teh dneh podjetniki prejemate elektronsko sporočilo iz naslova EU Business Register <contact@ebr-today.info>, 
zadeva EU Business Register 2019/2020. 
Ponovno gre za pridobitev neke številke, ki je člani NE potrebujete.
Podpis obrazcev prinaša finančne obveznosti, kar piše v drobnem tekstu - 995 EUR/letno.

Vir: Mag.Nina Scortegagna Kavčnik, OZS
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Novosti Zakona o urejanju trga dela 

Kaj bo v letu 2020 osnova za obračun dodatkov, 
izvzetih iz minimalne plače?

To je vprašanje, ki smo si ga pričeli zastavljati konec leta 
2019 zaradi sprememb Zakona o minimalni plači, ki se 
pričnejo uporabljati z letom 2020. Gre za eno izmed ključnih 
sprememb, in sicer, da bodo vsi dodatki, del plače za 
poslovno in delovno uspešnost, izvzeti iz minimalne plače.

Na področju obračuna plač in določanja osnovne plače 
se v zadnjih letih ni nič spremenilo.
Glede osnove, od katere se obračunavajo dodatki, se v letu 
2020 ne bo nič spremenilo. Osnova za obračun dodatkov je 
osnovna plača delavca. Minimalno kolikšna pa mora biti?

Osnovna plača  ≠ Minimalna plača
Če delodajalca zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti, 
ki določa osnovne plače po tarifnih razredih, mora biti 
osnovna plača delavca v pogodbi o zaposlitvi določena vsaj 
v višini, kot jo določa ustrezni tarifni razred. Če pa delodajalca 

V Uradnem listu RS, št. 75/2019, so bile objavljene 
spremembe Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), ki jih je 
DZ sprejel 29. novembra 2019. Spremembe zakona začnejo 
veljati petnajsti dan po objavi, to je bilo 27. decembra 2019, 
pri čemer pa se vse spremembe ne začnejo uporabljati takoj.

Med ključnimi spremembami, ki jih prinaša novela ZUTD, je 
zvišanje minimalnega zneska denarnega nadomestila 
iz 350 evrov bruto na približno 530 evrov bruto. Ta 
sprememba  velja za tiste upravičence, ki bodo vlogo 
za denarno nadomestilo vložili po uveljavitvi novele 
zakona, to je s 27. decembrom 2019.

Potrjene so bile tudi spremembe pri omejitvah začasnega 
ali občasnega dela upokojencev. Upokojencu se omogoča 
opravljanje dela tudi do 90 ur na mesec, vendar največ 
tri mesece v koledarskem letu ob tem, da letno število 
ur opravljenega začasnega ali občasnega dela ostaja 
nespremenjeno, torej 720 ur.

Zvišuje se tudi minimalna zavarovalna doba za priznanje 
pravice do denarnega nadomestila. Zavarovanec bo 
po novem moral pridobiti 10 mesecev zavarovalne dobe 
v zadnjih 24 mesecih, da se mu bo priznalo denarno 
nadomestilo.  Uporaba te spremembe je zamaknjena do 
začetka uporabe spremenjenih pravil evidentiranja izrabe 
delovnega časa, določenih s predpisom, ki ureja evidence na 
področju dela in socialne varnosti, najpozneje pa se začnejo 
uporabljati  1. januarja 2021.

Spreminjata se tudi potrebna starost in zavarovalna 
doba pri določitvi trajanja denarnega nadomestila 
za starejše brezposelne osebe, ki pridobijo pravico 
do 19 mesecev prejemanja denarnega nadomestila za 

ne zavezuje nobena kolektivna pogodba dejavnosti, pa 
je določitev višine osnove plače (minimuma) prepuščena 
dogovoru med delavcem in delodajalcem.

Dodatki se obračunavajo od osnovne plače, določene v 
pogodbi i zaposlitvi
Četudi bo delavčeva osnovna plača v pogodbi o zaposlitvi 
določena v višini 500 EUR bruto, bo delavec, če bo delal 
celoten mesec s polnim delovnim časom, prejel izplačilo, ki 
bo v višini minimalne plače.

Bo pa delodajalec od osnovne plače (500 EUR bruto) 
obračunaval dodatke in jih prišteval k znesku minimalne 
plače. Zato ni nepomembno, koliko znaša delavčeva 
osnovna plača. Zlasti ne pri delodajalcih, ki jih ne zavzuje 
nobena kolektivna pogodba dejavnosti.

(Vir: Mag.Nina Scortegagna Kavčnik, OZS)

brezposelnost (starost 53 let) oziroma do 25 mesecev 
prejemanja denarnega nadomestila za brezposelnost 
(starost 58 let). Sprememba se začne uporabljati tri mesece 
po uveljavitvi novele zakona.

Z namenom učinkovitejšega vključevanja oseb nazaj 
na trg dela in v ukrepe aktivne politike zaposlovanja 
je za državljane tretjih držav določen pogoj znanja 
slovenskega jezika na ravni (A1) za vpis v evidenco 
brezposelnih oseb, ki ga morajo izpolniti v roku leta 
dni od vpisa v evidenco brezposelnih oseb. Intenzivnost 
in trajanje tečajev slovenskega jezika bosta prilagojena 
brezposelnim osebam. Sprememba se začne uporabljati štiri 
mesece po uveljavitvi novele zakona. Za znanje slovenskega 
jezika se kot aktivnost lahko dogovorita v zaposlitvenem 
načrtu svetovalec in  brezposelna oseba, ki je državljan 
članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije, tako da določita, 
da se  vključi v tečaj in pristopi k izpitu iz znanja slovenskega 
jezika na vstopni ravni (raven zahtevnosti A1).  

Postopno (dvostopenjsko) sankcioniranje za kršitve 
obveznosti brezposelnih oseb  ostane v le v primeru, ko 
brezposelna oseba ni aktivni iskalec zaposlitve. Za 
primer prve kršitve obveznosti pa se znižuje denarno 
nadomestilo, in sicer v višini 30 % od mesečnega zneska 
denarnega nadomestila, ki mu je bilo priznano na dan 
storitve prve kršitve. To znižanje lahko pade tudi pod 
znesek minimalnega denarnega nadomestila, vendar le za 
določeno obdobje 2 mesecev.  Te spremembe se začnejo 
uporabljati šest mesecev po uveljavitvi zakona.

Glede finančne sankcije (znižanje denarnega nadomestila) 
za osebo, ki se ne prijavi pravočasno v evidenco iskalcev 
zaposlitve, se le-ta ukinja, saj je praksa pokazala, da ta ukrep 
ne dosega cilja. 

(Vir: Mag.Nina Scortegagna Kavčnik, OZS)



JANUAR 2020 5

INFORMACIJE OOZ CELJE 

Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec DECEMBER 2019
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec OKTOBER 2019 1.741,70 
€.  Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje je 
841,98 € (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in 
prispevkov v letu 2017 je 34,72 % (Ur. l. RS 17/2018). 

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od do-
hodkov iz delovnega razmerja v letu 2020 (vir: obvestilo 
FURS 10.12.2019):

  

nad do

708,33 16%

708,33 2.083,33 113,33 +26% nad 708,33

2.083,33 4.166,67 470,83 +33% nad 2.083,33

4.166,67 6.000,00 1.158,33 +39% nad 4.166,67

6.000,00 1.873,33 +50% nad 6.000,00

MESEČNE DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2020:

Splošna olajšava:

če znaša mesečna bruto 
plača v 

znaša splošna   
olajšava v 

nad do

1.109,74
 291,67 + (1.558,37 – 

(1,40427 x bruto dohodek))

1.109,74 291,67

1.109,74 275,22

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije 
dohodnine upošteva povečana splošna olajšava, se davč-
na osnova zmanjša za 291,67 €.

Posebne olajšave:

za prvega vzdrževanega otroka 203,08 €

za dva vzdrževana otroka 423,85 €

za tri vzdrževane otroke 792,06 €

za štiri vzdrževane otroke 1.307,71 €

za pet vzdrževanih otrok 1.970,80 €

za vzdrževanega otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo 735,83 €

za vsakega drugega vzdrževanega 
družinskega člana 203,08 €

olajšava za prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje – letno do 

2.819,09 €

za rezidenta, ki se izobražuje in ima status 
dijaka ali študenta - letno 3.500,00 €

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €. Mini-
malna plača  za delo s polnim delovnim časom, opravlje-
no od 1.1.2019 dalje znaša  886,63 €  (Ur.l. RS 83/2018).     

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec DECEMBER 2019 upo-
števajte 20 delovnih dni in 2 praznik - skupaj 176 ur. 
Regres za prehrano zasebnika znaša za davčne namene po 
Uredbi od 1. 8. 2008 dalje 6,12 € na dan (Ul. RS 76/08). 

Zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost

Obveznosti za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno 
dejavnost, so:
• članarina obrtno-podjetniški zbornici (obvestilo o višini in 

načinu plačila prejmete od OZS)
• prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. 4. 

2019 dalje v višini 35,05 € (Ur.l.RS 17/19), nakazati na 
PDP ZPIZ: 01100 8882000003 19  davčna št. plačnika – 
44008

• prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53 % 
od PP) v znesku 8,88 €  

• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) v 
znesku   26,65 €  

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 35,53 € nakazati 
na PDP ZZZS: 01100 8883000073 19 davčna št.plačnika – 
45004.

Plačilo prispevkov in davkov od 1. 10. 2011 dalje
Prispevke in davke nakažite na prehodne davčne podračune:
• PDP - proračun države   SI56  0110-0888 1000030
• PDP – ZPIZ  SI56   01100-8882000003
• PDP – ZZZS  SI56  01100-8883000073

z uporabo ustrezne reference,sestavljene iz šifre modela: 
19 davčna št.- šifra dajatve (za podrobnosti glej Obrtnikov 
Svetovalec april 2011, str. 65-68) in spletna stran FURS: http://
www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_
za_socialno_varnost. 

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na 
mesec

Januar 21 (168) 2 (16) 23 184
Februar 20 (160) 0 20 160
Marec 22 (176) 0 22 176
April 20 (160) 2 (16) 22 176
Maj 20 (160) 1 (8) 21 168
Junij 21 (168) 1 (8) 22 176
Julij 23 (184) 0 23 184
Avgust 21 (168) 0 21 168
September 22 (176) 0 22 176
Oktober 22 (176) 0 22 176
November 21 (168) 0 21 168
December 22 (176) 1 (8) 23 184
Skupaj 255 (2040) 7 (56) 262 2.096

Število delovnih dni po mesecih v letu 2020
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ZBORNICA CELJE

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Na delavnici bomo na praktičnih primerih osvežili vsa 
najpomembnejša izhodišča oziroma pravne podlage 
za pripravo davčnega obračuna in letnih poročil za 
majhne gospodarske družbe in samostojne podjetni-
ke za leto 2019 ter se seznanili z najnovejšimi stališči 
FURS - a. Poudarek bo na vseh pomembnih kategori-
jah, ki vplivajo na davčno osnovo, predvsem pa bodo 
izpostavljene vse pomembnejše razlike med sestavo 
davčnega obračuna za pravne osebe in samostojne 
podjetnike, v izogib kasnejšim nepotrebnim zapletom 
v praksi in posledično davčnemu nadzoru ter sankci-
jam.

Vsebina: 
•	 obrazec davčnega obračuna za s. p. in pravne 

osebe 
•	 poročanje AJPES – u in izjeme ter letna po-

ročila
•	 pregled posameznih postavk davčnega obra-

čuna
•	 posebnosti za davčne zavezance, ki ugotavlja-

jo osnovo na podlagi normiranih odhodkov in 
način obdavčitve

•	 ugotovitev dokončne davčne osnove, davčne 
obveznosti in nove višine akontacij davka za 
leto 2020

•	 davčne novosti, ki se uporabljajo od  
01.01.2020

Izvajalka: Dunja Verbajs, davčna svetovalka z li-
cenco DIZI, iz družbe za davčno svetovanje VERBAJS 
d.o.o., z dolgoletnimi izkušnjami na področju davkov 
in računovodstva ter avtorica številnih člankov.

Delavnica bo trajala 4 šolske ure, udeležba je brez-
plačna za vse udeležence. Število mest na delavnici je 
omejeno. 

Prijave zbiramo s priloženo prijavnico na elektronski 
naslov simona.zupanc@ozs.si do 27.1.2020 oziroma 
do zasedbe mest. Vljudno vabljeni!.

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
VABIMO VAS NA 

DELAVNICO  S PRAKTIČNIMI NAPOTKI ZA IZPOLNITEV 
DAVČNEGA OBRAČUNA ZA LETO 2019 IN NEKATERE DAVČNE 

NOVOSTI PO 1.1.2020

V ČETRTEK, 30.1.2020, OB 10.00 
V PROSTORIH OOZ CELJE, CESTA NA OSTROŽNO 4, CELJE

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P R I J A V N I C A 
DELAVNICA  S PRAKTIČNIMI NAPOTKI ZA IZPOLNITEV DAVČNEGA OBRAČUNA 

ZA LETO 2019 IN NEKATERE DAVČNE NOVOSTI PO 1.1.2020
ČETRTEK, 30.1.2020,  ob 10.00 URI

(izpolnjeno prijavnico pošljite do ponedeljka, 27.1.2020 na e-mail simona.zupanc@ozs.si 
ali po faxu (03) 425 22 71). 

NAZIV/FIRMA PODJETJA/S.P.: ______________________________________
NASLOV: ______________________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA:  __________________________
TELEFON OZ. GSM: _______________   E-POŠTA:_______________________
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: __________________________________________________

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ZBORNICA CELJE

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
VABIMO VAS NA 

DELAVNICO  S PRAKTIČNIMI NAPOTKI ZA IZPOLNITEV 
DAVČNEGA OBRAČUNA ZA LETO 2019 IN NEKATERE DAVČNE 

NOVOSTI PO 1.1.2020

V ČETRTEK, 6.2.2020, OB 10.00 
V PROSTORIH OOZ CELJE, CESTA NA OSTROŽNO 4, CELJE

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P R I J A V N I C A 
DELAVNICA  S PRAKTIČNIMI NAPOTKI ZA IZPOLNITEV DAVČNEGA OBRAČUNA 

ZA LETO 2019 IN NEKATERE DAVČNE NOVOSTI PO 1.1.2020
ČETRTEK, 6.2.2020,  ob 10.00 URI

(izpolnjeno prijavnico pošljite do ponedeljka, 3.2.2020 na e-mail simona.zupanc@ozs.si 
ali po faxu (03) 425 22 71). 

NAZIV/FIRMA PODJETJA/S.P.: ______________________________________
NASLOV: ______________________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA:  __________________________
TELEFON OZ. GSM: _______________   E-POŠTA:_______________________
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: __________________________________________________

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na delavnici bomo na praktičnih primerih osvežili vsa 
najpomembnejša izhodišča oziroma pravne podlage 
za pripravo davčnega obračuna in letnih poročil za 
majhne gospodarske družbe in samostojne podjetni-
ke za leto 2019 ter se seznanili z najnovejšimi stališči 
FURS - a. Poudarek bo na vseh pomembnih kategori-
jah, ki vplivajo na davčno osnovo, predvsem pa bodo 
izpostavljene vse pomembnejše razlike med sestavo 
davčnega obračuna za pravne osebe in samostojne 
podjetnike, v izogib kasnejšim nepotrebnim zapletom 
v praksi in posledično davčnemu nadzoru ter sankci-
jam.

Vsebina: 
•	 obrazec davčnega obračuna za s. p. in pravne 

osebe 
•	 poročanje AJPES – u in izjeme ter letna po-

ročila
•	 pregled posameznih postavk davčnega obra-

čuna
•	 posebnosti za davčne zavezance, ki ugotavlja-

jo osnovo na podlagi normiranih odhodkov in 
način obdavčitve

•	 ugotovitev dokončne davčne osnove, davčne 
obveznosti in nove višine akontacij davka za 
leto 2020

•	 davčne novosti, ki se uporabljajo od  
01.01.2020

Izvajalka: Dunja Verbajs, davčna svetovalka z li-
cenco DIZI, iz družbe za davčno svetovanje VERBAJS 
d.o.o., z dolgoletnimi izkušnjami na področju davkov 
in računovodstva ter avtorica številnih člankov.

Delavnica bo trajala 4 šolske ure, udeležba je brez-
plačna za vse udeležence. Število mest na delavnici je 
omejeno. 

Prijave zbiramo s priloženo prijavnico na elektronski 
naslov simona.zupanc@ozs.si do 3.2.2020 oziroma 
do zasedbe mest. Vljudno vabljeni!
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih –  DECEMBER 2019

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

60 % PP** 3,5 PP***

1.008,93 5.885,43

1.681,55 €  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   156,38 912,24

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   89,29 520,86

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 245,67 1.433,10

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   64,17 374,31

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   66,19 386,08

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   5,35 31,19

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 135,71 791,58

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   1,01 5,89

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   1,01 5,89

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,02 11,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,41 8,24

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,61 3,53

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,02 11,77

Skupaj drugi prisp.    4,04 23,55

PRISPEVKI SKUPAJ    385,42 2.248,23

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2018 (PP):  1.681,55 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu  2019 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače: 60 % od  
PP2017   1.681,55 =  1.008,93 EUR
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim od-
stavkom 145. člena ZPIZ-2):  1.681,55 x 3,5 =  5.885,43 EUR
Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v me-
secu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali 
če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli 
mesec. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.   

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v 
delovnem razmerju

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja veza-
ne na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za 
izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, 
za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta.

Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. V skladu z določbo 410. 
člen ZPIZ-2 minimalna osnova v letu 2020 znaša 58 % povprečne plače. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno 
varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.1.2020 do 29.2.2020, znaša 975,30 EUR (58 % povprečne letne plače 
zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2018 znaša 1.681,55 EUR).

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.3.2019 do 
31.12.2019, znaša 941,67 € (56 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2018 znaša  
1.681,55 €). 

Vir: FURS


