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NOVOSTI

Spoštovani,
Posredujemo vam o informacije o spremembah in aktualnih vsebinah, ki so obširneje objavljene na
spletni strani Finančne uprave : http://www.fu.gov.si/:
1. OBRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE OD DOHODKA IZ
DEJAVNOSTI
Na spletni strani eDavki je objavljena nova različica programa  Silvester Fineus 8.0.0.6.
Verzija 8.0.0.6 je na voljo za pripravo obračunov za obdobja obračuna od vključno 1.1.2016 dalje.
Priprava in vložitev obračuna pripravljenega na tej verziji je preko eDavkov možna od 16.2.2017
dalje.
Spremembe glede na verzijo SF 7.0.0.4 so objavljene na povezavi:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_davki/?tx_news_pi1%5Bnews%5
D=5837&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=63b58
04b55d9a80d7d1e399ed35db983
Opozorilo za zavezance, ki uporabljajo program SF:
Po 16.2.2017 vložitev obračuna DDD za obdobje leta 2016 pripravljenega na verziji SF 7.0.0.4 ni več
možna. Tudi morebitni popravek obračuna za že vložen obračun z obračunskim obdobjem leta
2016, je po 16.2.2017 treba pripraviti in vložiti na verziji 8.0.0.6.
2. PREDIZPOLNJEN OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST
Za mesec januar 2017 in naprej bo davčni organ sestavljal predizpolnjene obračune in jih odlagal
zavezancem elektronsko preko portala eDavki. To bo davčni organ naredil najkasneje do 10. dne v
mesecu za pretekli mesec. Če boste oddali obračun prispevkov do 9. dne v mesecu, davčni organ za
vas ne bo sestavil in odložil predizpolnjenega obračuna na eDavke.
Več o tem, kdaj in kako lahko zavezanec dela z novo funkcionalnostjo, si lahko ogledate v video
posnetku, objavljenem na povezavi : https://www.youtube.com/watch?v=lK-3sF030P4
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3. OBVEZNOST NAKAZOVANJA PLAČIL ZA DOBAVLJENO BLAGO IN OPRAVLJENE
STORITVE TER DRUGA PLAČILA NA TRANSAKCIJSKE RAČUNE
Na spletni strani Finančne uprave RS je objavljeno obširno pojasnilo glede gotovinskega poslovanja
poslovnih subjektov:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Davcni_postopek
/Opis/Podrobnejsi_opis_2_izdaja_Nakazovanje_na_racune.pdf

4. SPREMEMBA DAVČNE STOPNJE DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
Splošna davčna stopnja za davek od dohodkov pravnih oseb je od 1. 1. 2017 dalje spremenjena in
znaša 19 odstotkov. To pomeni, da se pri davčnem obračunu DDPO za koledarsko leto 2016 davek
izračuna še po stari, 17 odstotni stopnji, pri izračunu višine akontacije za tekoče leto, torej za leto
2017, pa se že upošteva 19 odstotna davčna stopnja.
Pojasnilo je objavljeno na povezavi:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/davek_od_dohodkov_pravnih_oseb_ddpo/?tx_
news_pi1%5Bnews%5D=5743&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D
=detail&cHash=f765564238ca32b54699c57df688c926
ter
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Davek_od_dohodkov_pravn
ih_oseb/Opis/Podrobnejsi_opisi_2_izdaja_Splosno_o_DDPO.pdf
5. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST JANUAR 2017
Objavljene so osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost JAN 2017:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno_varnost/osnove
_za_placilo_ter_zneski_prispevkov_za_socialno_varnost/
Zavezanec plača prispevke do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

Lep pozdrav,
Pripravil/-a:
Frida Gorčan
vodja oddelka za informiranje in register
Darija Vidmar
direktorica urada

Vročiti: zavezancu po e pošti
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