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SAVINJSKO ŠALEŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA

Številka: 909-1/2017-14
Datum: 25. 09. 2017 

Zadeva: 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. E VROČANJE

Doslej si je obveščanje preko elektronske pošte uredila manj kot tretjina zavezancev.
Seznam dokumentov, ki se vročajo elektronsko, je vse daljši. Objavljen je na spletni strani FURS:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/e_Vrocanje/O
pis/Seznam_dokumentov_ki_jih_vroca_davcni_organ.pdf.

Pravnim osebam in fizičnim osebam z dejavnostjo se dokumenti obvezno vročajo elektronsko, 
fizičnim osebam pa le, če so prostovoljno vključene v sistem eVročanje. Gre za zelo pomembne 
akte, zato vse davčne zavezance pozivamo, da (če še niso) uredijo vse potrebno za uspešno 
prejemanje elektronsko vročenih dokumentov.

2. DAVČNE OLAJŠAVE ZA VLAGANJE V RAZISKAVE IN RAZVOJ

Na  spletni strani FURS so pod Podrobnejšimi opisi objavljene  smernice za uveljavljanje davčnih 
olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, ki so bile pripravljene v sodelovanju med Ministrstvom 
za gospodarski razvoj in tehnologijo in Finančno upravo Republike Slovenije, na podlagi večletnih 
izkušenj pri presoji konkretnih projektov v raziskovalno-razvojni dejavnosti, izdanih splošnih in 
konkretnih mnenj MGRT, stališč davčnega organa ter sodne prakse. Smernice so pojasnjevalne 
narave, njihov namen je zagotoviti večjo davčno gotovost. Zavezanci za davek jih lahko 
uporabljajo kot delovni pripomoček pri ugotavljanju, ali njihova dejavnost predstavlja 
raziskovalno-razvojno dejavnost, za katero je mogoče uveljavljati davčno olajšavo za vlaganja v 
raziskave in razvoj. 
Več o tem na povezavi: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Davek_od_dohodkov_pr
avnih_oseb/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Smernice_za_uveljavljanje_davcnih_olajsav_za_vla
ganja_v_raziskave_in_razvoj.pdf.
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3. NOVOSTI ZA KMETE PRI PLAČILU SOCIALNIH PRISPEVKOV

Od januarja 2018 bodo tudi kmetje prejemali predizpolnjene obračune prispevkov za 
socialno varnost elektronsko prek eDavkov.

Finančna uprava RS od 1. januarja 2018 za plačilo prispevkov za socialno varnost kmetom ne bo 
več pošiljala izpolnjenih plačilnih nalogov oziroma položnic. Po novem bo Finančna uprava RS 
predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost vročala elektronsko prek portala eDavki 
tudi kmetom, kot z začetkom leta 2017 že velja za samozaposlene osebe in družbenike.
Več informacij na zloženki: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Prispevki_za_socialno_v
arnost/Opis/KGZS_zlozenka_Novosti_za_kmete_pri_obracunavanju_in_placilu_prispevkov_za_s
ocialno_varnost.pdf.

4. VLAGANJE ZAHTEVKOV S PODROČJA CARIN IN TROŠARIN PREK PORTALA 
EDAVKI

Od 13. septembra 2017 je mogoče prek portala eDavki elektronsko vlagati vloge s področja 
carin in trošarin.
Obrazci so objavljeni na spletni strani Finančne uprave RS, področje Carina oziroma Davki in 
druge dajatve\Trošarine in jih zavezanci izpolnijo in shranijo kot lasten dokument ter vložijo prek 
portala  eDavki kot »Ostale vloge« NF-LD - Lastni dokument. To pomeni, da na elektronskem 
obrazcu »Lastni dokument« prenesejo shranjeno datoteko in kot »Kategorijo« izberejo 
»CARINE« za carinske vloge oziroma »TROŠARINE« za trošarinske vloge in nato iz ponujenega 
seznama izberejo posamezno vlogo. 
Več o tem na spletni strani FURS: 
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_davki/?tx_news_pi1%5Bnews
%5D=6969&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=
5519dc79cb1b729226531e7918e517ef.

5. NADZOR NAD NEPREDLAGATELJI OBRAČUNOV PRISPEVKOV ZA SOCIALNO 
VARNOST

Finančna uprava RS bo v drugi polovici septembra 2017 izvajala poostrene aktivnosti nadzora pri 
delodajalcih, ki za svoje zaposlene ne oddajajo obračunov prispevkov za socialno varnost (v 
nadaljevanju: REK obrazci) in tako za njih ne plačujejo prispevkov. Že izvedeni nadzori v zadnjih 
letih so bistveno pripomogli k večjemu številu oddanih REK obrazcev (v zadnjem letu 15 % manj 
nepredlagateljev, kot leto poprej). Ker gre za občutljivo področje kršenja temeljnih pravic delavcev 
in pereč problem vsakega posameznika, ki se v takšni situaciji znajde, bo FURS izvedel še 
dodatne nadzorne aktivnosti. 
Nepredlagateljem grozi visoka finančna globa ali celo zaporna kazen do treh let.  

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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