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PODATKI O ZAVAROVALNIH OSNOVAH IN PLAČAH TER DRUGIH PREJEMKIH IZ DELOVNEGA RAZMERJA
Število ur v mesecu APRILU 2014: 176 ur: 21 delovnih dni (168 ur) + 1 dan praznik (8 ur)

APRIL 2014

A: ZASEBNIK
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - april 2014
(vključeni v zavarovanje po 1.1.2014
ter če jim je že bila določena zavarovalna osnova na podlagi dobička 2013)
Dosežen dobiček za določitev zavarovalne osnove v letu 2013 (v EUR)****

Do vključno 9.403,92**
3,5
PP***

MP**
Bruto zavarovalna osnova
(BZO) v EUR
Osnova za prispevke ZZ, če je BZO
nižja od 60 % od 1.523,18 EUR*
Prisp. zavarovanca za PIZ

783,66
Prehodni davčni
podračun

Referenca

913,91
121,47

826,33

69,35

471,81

190,82

1.298,14

58,12
59,95
4,84

339,06
349,72
28,25

122,91

717,03

0,78

5,33

0,78

5,33

1,56

10,66

1,10

7,46

0,47

3,20

1,57

10,66

Skupaj drugi prisp.

3,13

21,32

PRISPEVKI SKUPAJ

316,86

2.036,49

Prisp. delodajalca za PIZ

15,50%

5.331,13

8,85%
SI56
011008882000003

Skupaj prispevki za PIZ
Prisp. zavarovanca za ZZ
Prisp. delodajalca za ZZ
Prisp. za poškodbe pri delu
Skupaj prispevki za ZZ
Prisp. zavarovanca za starš.
var.
Prisp. delodajalca za starš.
var.

6,36%
6,56%
0,53%
SI56
011008883000073

SI19 DŠ45004

0,10%
0,10%
SI56
011008881000030

Skupaj prispevki za starš. var.
Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

Skupaj prispevki za zaposl.

SI19 DŠ44008

SI56
011008881000030

SI19 DŠ43001

SI19 DŠ42005

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2013 (PP), v EUR
** Minimalna letna plača za leto 2013 in mesečni znesek minimalne plače za leto
2013
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od
osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. Člena ZPIZ-2)
****Dobiček za določitev zavarovalne osnove za leto 2014 se določi v višini
doseženega dobička zavarovanca za leto 2013, brez upoštevanja prispevkov ter
znižanj in povečanj davčne osnove, preračunan na mesec in znižan za 30 %.
Zavezanec, ki je stopil v zavarovanje po 1.1.2014, prispevke plača najmanj od
minimalne plače za leto 2013, preračunane na mesec (razen, če je bil v obdobju 6
mesecev pred vstopom v zavarovanje zavarovan po enaki zavarovalni podlagi (kot
samozaposlena oseba) – v tem primeru plača prispevke od zavarovalne osnove, od
katere je prispevke plačeval pred izstopom iz zavarovanja).

Zavezanec plača prispevke do 15.5.2014, v enakem roku mora
davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na obrazcu OPSVZ,
ki ga odda preko sistema eDavki !!!
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RAZVRŠČANJE SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV V ZAVAROVALNE RAZREDE PO
NOVEM:
V letu 2014 je prišlo do sprememb oz. novega načina določanja zavarovalnih osnov za plačevanje
prispevkov za socialno varnost za samozaposlene! Zavezanci boste s strani DURS-a obveščeni o
višini zavarovalne osnove. Glede na določila ZPIZ-2 in Pravilnika o določanju zavarovalne osnove,
bo mesečna zavarovalna osnova, ki bo zavezancu določena glede na dobiček 2013,
nespremenjena, in sicer praviloma do naslednjega obdobja določanja zavarovalne osnove, oz. do
njegove odločitve o znižanju ali zvišanju zavarovalne osnove, oz. do morebitne ugotovitve
davčnega organa o nepravilni zavarovalni osnovi.
Zavarovalno osnovo si sicer lahko izračunate sami. Iz Davčnega obračuna za leto 2013
vzamete zaporedno št. 9 Razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki, kateri prištejete
znesek obračunanih prispevkov za socialno varnost v letu 2013 (vpisani na prvi strani Davčnega
obračuna) X 70% : 12 mesecev. Najmanjša osnova za plačilo prispevkov pa bo znašala 783,66
EUR, kar je minimalna plača za leto 2013 (Pozor: pri tem je potrebno paziti še na posebnost
plačila prispevkov za ZZ, ki se od 1. februarja 2014 dalje plačujejo najmanj od bruto pokojninske
osnove, ki ne sme biti nižja od 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki
Sloveniji, preračunane na mesec). Najvišja možna osnova za plačilo prispevkov pa bo 3,5-kratnik
povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.
Samostojni podjetnik se na podlagi zadnjega obračuna davka uvrsti v zavarovalno osnovo za
mesec po mesecu, v katerem je obračun davka predložil davčnemu organu (vendar najpozneje za
mesec APRIL. Samostojni podjetniki, ki ste davčni obračun oddali v MARCU 2014 se boste
razvrstili v novo zavarovalno osnovo za APRIL 2014 in prvič plačali prispevke po novem do
15.05.2014.
Če samozaposleni zavarovanec oceni, da ugotovljena zavarovalna osnova ne ustreza
pričakovanemu dobičku v tekočem letu, se lahko sam odloči in plačuje prispevke od
zavarovalne osnove zmanjšane za 20%, vendar pa tako zmanjšana zavarovalna osnova ne
more biti nižja od zakonsko določene najnižje zavarovalne osnove. Tako znižanje kot
povečanje zavarovalne osnove lahko zavarovanec uveljavlja v mesečnem obračunu
prispevkov za socialno varnost (OPSVZ).
Več
informacij
najdete
na
sledeči
povezavi
pojasnilo
DURS:
http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_pojasnila/d
olocitev_zavarovalne_osnove_za_samozaposlene_druzbenike_in_kmete_v_letu_2014/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZASEBNIK (DOPOLNILNA DEJAVNOST)
Vrsta prispevka:
osnova
prispevek za PIZ
pavšalni znesek
prispevek za zdravstvo
pavšalni znesek

EUR vplačilni račun
31,85 0110 0888 2000 003
32,36 0110 0888 3000 073

sklic
19 DŠ-44008
19 DŠ-45004

OPOMBA: TA PAVŠAL ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NE VELJA ZA TISTE S.P., KI
STE ZAVAROVANI POD ZAVAROVALNO PODLAGO 103
a) Prispevek za zdravstveno zavarovanje za zavezance pod zavarovalno podlago 103 znaša za
mesec APRIL 2014 113,24 EUR (podrobnejšo obrazložitev te zavarovalne podlage najdete v
vsaki številki Svetovalca revije Obrtnik),
Za družbenike zasebnih družb, ki so poslovodne osebe in niso zavarovane na drugi podlagi je
najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost najnižja bruto pokojninska osnova,
ki znaša za mesec APRIL 2014: 841,98 EUR
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Zavarovanci z zav. podl. 040 plačujejo prispevke najmanj od najnižje bruto pokojninske
osnove tudi v letu 2014-vse dokler jim ne bo nova zavarovalna osnova določena na podlagi
dobička 2013 (na podlagi odločbe o odmeri dohodnine in obračunov davčnega odtegljaja
za leto 2013). Zavezanec plača prispevke do 15.5.2014; v enakem roku mora davčnemu
organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVL, ki se odda po
sistemu eDavki.
Več
informacij
najdete
na
sledeči
povezavi-pojasnilo
DURS:
http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_pojasnila/
dolocitev_zavarovalne_osnove_za_samozaposlene_druzbenike_in_kmete_v_letu_2014/ .
2. Prehrana:
- Ko je delojemalec prisoten na delu štiri ure ali več: 6,12 EUR /na dan prisotnosti na delu (od
01.08.2008 dalje)
- Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več: do 6,12 EUR /na dan prisotnosti
+ 0,76 EUR za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na
delu od 01.08.2008 dalje
Opomba: Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08)
maksimalno priznano kot strošek. Ta znesek prehrane lahko delodajalci izplačate tudi delavcu, če
se za ta višji znesek dogovorita v pogodbi o zaposlitvi.
3. Dnevnice za službena potovanja v državi (enako za zaposlene):
po KP za obrt
in podjetništvo
Cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur) =
17,00 EUR
Polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur) =
8,50 EUR
Znižana dnevnica (nad 6 do 8 ur) =
6,20 EUR

neobdavčeno
po Uredbi
do 21,39 EUR
do 10,68 EUR
do 7,45 EUR

4. Kilometrina:
Za delavce po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo znaša 0,37 EUR na km od
01.08.2008 dalje. Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS,
št. 76/08) se od 01.08.2008 dalje kilometrina do 0,37 EUR – ne všteva v davčno osnovo.
5. Terenski dodatki (enako za zaposlene): 4,00 EUR na dan – znesek po Kolektivni pogodbi za
obrt in podjetništvo (če prehrano – 3 obroki in prenočišče organizira delodajalec) oz. 4,49
EUR – najvišji davčno priznan znesek po Uredbi (pod pogojem, da delavec najmanj 2 dni
zaporedoma dela in prenočuje izven kraja običajnega prebivališča ali izven sedeža delodajalca).

B: ZAPOSLENI
6. Minimalna bruto plača (od 1. januarja 2014) = 789,15 EUR
7. Najnižje osnovne bruto plače - april 2014 (Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo):
I. tarifni razred:
II.tarifni razred:
III.tarifni razred:
IV.tarifni razred:

586,92 EUR
610,17 EUR
641,65 EUR
656,37 EUR

V.tarifni razred: 695,97 EUR
VI.tarifni razred: 797,83 EUR
VII.tarifni razred: 933,63 EUR
VIII.Tarifni razred:1.046,79 EUR
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POZOR !
Urna postavka najnižje osnovne plače se določi tako, da se zneski iz posameznega tarifnega
razreda delijo s 174 in zaokrožujejo na dve decimalni mesti. To pomeni, da zgoraj navedeni
zneski izhodiščnih plač veljajo za 174 urni mesečni delovni čas in jih je potrebno vsak
mesec ustrezno prilagoditi dejanskemu mesečnemu delovnemu času.
Opomba: V skladu z Zakonom o minimalni plači, bruto plača delavca skupaj z vsemi dodatki
(minulo delo, stimulacija ipd.) ne sme biti nižja od minimalne bruto plače, ki trenutno znaša 789,15
EUR.
8. Prevoz na delo:
 Za delavce po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo znaša prevoz na delo od
01.08.2008 dalje najmanj v višini 70 % najcenejšega javnega prevoza. Po Uredbi o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
se prevoz na delo prizna kot strošek do višine stroškov javnega prevoza, če je mesto
opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.
(LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET = 37,00 EUR = polna cena terminske mesečne
vozovnice - Urbana)
 PREVOZ, ČE NI JAVNEGA PREVOZA:
Do 0,18 EUR/km razdalje med bivališčem in mestom opravljanja dela, če se iz
utemeljenih razlogov ne more uporabljati javni prevoz – velja od 01.08.2008 dalje.
Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi
z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08)
se od 01.08.2008 dalje stroški prevoza do 0,18 EUR – ne všteva v davčno osnovo.
9. Prehrana za zaposlene
4,90 EUR na dan – od 01.01.2012 dalje, če dela delavec vsaj 4 ure na dan.
10. Povprečna bruto plača v RS za pretekli mesec:
(FEBRUAR 2014) = 1.520,88 EUR
11. 1/12 Splošne letne olajšave za dohodnino (za izplačila v letu 2014):
Višina splošne olajšave je odvisna od višine dohodka:
če znaša mesečni bruto
dohodek iz delovnega razmerja
znaša splošna olajšava v EUR
v EUR
Nad
Do
905,53
543,32
905,53
1.047,57
368,22
1.047,57
275,22
Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz
delovnega razmerja upošteva povečana splošna olajšava, se davčna osnova zmanjša za 275,22
EUR. O tem mora delavec pisno obvestiti glavnega delodajalca.
12. Posebne olajšave ZA LETO 2014:
MESEČNI ZNESEK OLAJŠAV:
- za prvega vzdrževanega otroka
203,08 EUR
- za drugega vzdrževanega otroka
220,77 EUR
- za tretjega vzdrževanega otroka
368,21 EUR
- za četrtega vzdrževanega otroka
515,65 EUR
- za petega vzdrževanega otroka
663,09 EUR
- za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke
se olajšava poveča za 140,34 EUR evrov glede na višino
olajšave za predhodno vzdrževanega otroka
- za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo
735,83 EUR
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- za vsakega drugega vzdrževanega družinskega
člana

203,08 EUR

13. Regres za letni dopust:
V Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo je za leto 2014 določen regres najmanj v višini
minimalne plače povečane za 1 %, kar znaša v bruto znesku od 01.01.2014 797,04 EUR.
OPOMBA: Regres do višine 70 % povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec =
1.064,62 EUR ni obremenjen s prispevki za socialno varnost (plača se samo dohodnina po
povprečni davčni stopnji), od te višine naprej, pa je potrebno obračunati od razlike nad tem
zneskom vse prispevke in dohodnino.
Opomba: Na podlagi Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06) se od 01.01.2007 dalje regres za
letni dopust v izplačanem znesku v celoti prizna kot odhodek (višina navzgor ni več
omejena), vendar je potrebno od razlike nad zneskom regresa, ki presega 70 %
povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec, obračunati vse prispevke in
dohodnino.
14. Lestvica za odmero dohodnine za leto 2014, preračunana na 1/12 leta:
če znaša letna davčna
osnova v EUR
nad
do

668,44
1.580,02
5.908,93

668,44
1.580,02
5.908,93

znaša dohodnina v EUR

106,95
353,08
2.127,93

16 %
+ 27 %
+ 41 %
+ 50 %

nad 668,44
nad 1.580,02
nad 5.908,93

15. Nagrada za dijake in študente:
V času praktičnega usposabljanja z delom oziroma v času obvezne prakse imajo dijaki in študenti
pravico do nagrade za polni delovni čas v naslednjih zneskih:
Dijaki:
1. letnik : 90 EUR
2. letnik: 120 EUR
3. letnik: 150 EUR
4. letnik: 150 EUR
Študenti: 170 EUR
Neobdavčeni prejemki po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz
delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08): do 172 EUR za opravljeno obvezno
praktično delo v obdobju enega meseca.
16. PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO OBRAZCA M-4 NA ZPIZ (ODDAJA MOŽNA SAMO V
ELEKTRONSKI OBLIKI)
OBSTOJEČI DELODAJALCI, KI IMATE ZAPOSLENE DELAVCE in ste že pretekla leta
oddajali podatke iz obrazca M-4 elektronsko, preko spletne strani ZPIZ: www.zpiz.si oziroma
neposredno na spletnem naslovu: http://m4.zpiz.si, boste tudi letos to lahko nemoteno opravili na
isti način, samo z vstopom v aplikacijo in potrditvijo svojega kvalificiranega digitalnega potrdila
(opomba: avtentikacijsko kodo boste potrebovali le delodajalci, ki ste v letu 2013 prvič zaposlovali
za prvo prijavo). Na spletni strani ZPIZ http://www.zpiz.si/ so dostopna tudi celotna navodila glede
oddaje podatkov v rubriki: ZAVEZANCI - POSREDOVANJE PODATKOV M4 - NAVODILA ZA
ELEKTRONSKI OBRAZEC M-4. Če boste pri vnosu naleteli na težave tehnične narave se obrnite
na pomoč za tehnična vprašanja na e-naslov: M4.podpora@zpiz.si. Če pa bodo vaša vprašanja

6

4/2014

vsebinska se obrnite na oddelek za vsebinsko pomoč na ZPIZ-u na tel: 01/474-51-00 ali e-naslov:
informacije@zpiz.si. Podatke je potrebno posredovati na ZPIZ do 31.05.2014.

INFORMACIJA ZA GOSTINC E
- označevanje alergenov v skladu z novo uredbo in aktivnosti sekcije
- nov Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za
opravljanje gostinske dejavnosti

Na spletni strani Sekcije za gostinstvo in turizem so objavili informacijo v zvezi z označevanjem
alergenov v skladu z novo uredbo in aktivnosti sekcije v zvezi s tem, ter obrazložitev novosti
novega Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske
dejavnosti, ki je v veljavi od 12.4.2014 o katerem smo vas že obvestili v predhodni pošti.
Informaciji najdete na povezavi:
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijazagostinstvointurizem.aspx .

VABILO NA 4. LJUBLJANSKI OBRTNO-PODJETNIŠKI SEJEM 7. – 10. MAJ
2014 NA GOSPODARSKEM RASTAVIŠČU V LJUBLJANI
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo skupaj z Gospodarskim razstaviščem že
četrto leto zapored organizirala Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem (LOS 2014), ki bo pod
sloganom NA SEJEM V LJUBLJANO! potekal od 7. do 10. maja na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani.
Osrednji obsejemski dogodek bo tudi letos Forum obrti in podjetništva, ki bo potekal v
sredo, 7. maja 2014 ob 11.00 uri – dvorana Urška. Na forumu bo OZS predstavnike Vlade RS
in širšo javnost seznanila z aktualnimi razmerami in letošnjimi Zahtevami slovenske obrti in
podjetništva, katerih cilj je ponovni zagon malega gospodarstva.
Obiskovalci sejma bodo deležni številnih brezplačnih poslovnih svetovanj, sejemskih
popustov, spoznali bodo obrtne poklice, inovativne izdelke slovenskih obrtnikov ter okusili
slovenske kulinarične specialitete.
Informacije
o
ostalih
sejemskih
dogodkih
najdete
na
povezavi:
http://www.ozs.si/Ozbornici/Novinarskosredi%C5%A1%C4%8De/Aktualno/Novice/tabid/278/Articl
eId/3053/Default.aspx .
Na OOZŠ imamo brezplačne karte za vstop na LOS (količina je omejena, zaekrat je kart še
dovolj), ki jih lahko pri nas prevzamete oziroma nas obvestite, da vam jih pošljemo.
Vljudno vabljeni !
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KARTICA MOZAIK PODJETNIH - po novem tudi PLAČILNA

S pomladjo prihaja nova kartica Mozaik podjetnih. Dobila bo novo podobo in nadgradnjo; Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije v sodelovanju z Erste Card svojim članom ponuja plačilno kartico z
odloženim plačilom – Diners Club.
ENA KARTICA = SKUPNE UGODNOSTI
•
•
•
•
•
•

ugodnosti pri partnerjih Mozaika podjetnih
ugodnosti pri območnih zbornicah
ugodnosti pri članih - mreža popustov jazTEBI
plačilo na obroke, enostavno in poceni
brez menjave banke in poslovnih računov
brezplačna članarina za prvo leto uporabe plačilne kartice

Mozaiku podjetnih se je v dobrem letu, odkar ga poznamo, pridružilo več kot 60 partnerjev,
posebne ugodnosti zagotavljajo območne obrtno-podjetniške zbornice, z vključitvijo v mrežo
popustov jaz-TEBI pa različne ugodnosti kolegom ponujajo tudi posamezni obrtniki in podjetniki.
Vse ugodnosti najdete na povezavi: http://www.mozaikpodjetnih.si/partnerji .
Ena kartica, dve funkciji
Člani OZS se bodo z novo kartico lahko identificirali pri koriščenju storitev obrtno-podjetniškega
zborničnega sistema in ponudbe partnerjev Mozaika podjetnih, hkrati pa bodo z njo tudi plačevali
ter koristili ugodnosti kartice Diners Club.
Članska ali plačilna?
Za pridobitev kartice Mozaik podjetnih Diners Club morajo člani OZS izpolnjevati običajne pogoje
za pridobitev plačilne kartice. Ker Erste Card ni banka, pa ni potrebno menjati obstoječe banke, s
katero obrtnik ali podjetnik že sodeluje.
Kdor ne bo želel uporabljati plačilne kartice oziroma nima ustrezne bonitete za njeno pridobitev,
bo po pošti prejel člansko kartico Mozaik podjetnih, ki jo bo uporabljal za identifikacijo pri
koriščenju storitev obrtno-podjetniškega zborničnega sistema, ponudbe partnerjev Mozaika
podjetnih ter ugodnosti, ki jih zagotavljajo obrtniki in podjetniki v okviru mreže jaz-TEBI.
Diners Club omogoča:
• nakupe na več kot 13.000 prodajnih mestih v Sloveniji,
• nakupe na več kot 20 milijonih prodajnih mest po svetu,
• dvig gotovine na vseh bankomatih doma in po svetu, ki imajo oznako Pulse, Discover ali
Diners Club,
• plačevanje na obroke,
• prost vstop v letališke salone,
• nagradni program,
• 24/7 avtorizacijski in svetovalni center, …

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE INTENZIVNO
KONTROLIRA UPOKOJENE SAMOSTOJNE PODJETNIKE POSAMEZNIKE
Od Svetovalca na OZS g. Dušana Bavca smo prejeli sledeče obvestilo:
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V zadnjem času se je oglasilo kar nekaj na tak ali drugačen način in v različnih obdobjih
upokojenih obrtnikov podjetnikov, zoper katere Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
ugotavlja lastnost zavarovanca po uradni dolžnosti. Na podlagi konec lanskega leta sprejetega
Zakona o matični evidenci zavarovancev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ima zavod
namreč pravno podlago, da ugotavlja lastnost zavarovanca in to celo za nazaj. Običajno ZPIZ
posameznika najprej obvesti o določenih svojih ugotovitvah in ga pozove, da se glede teh
ugotovitev pisno izjasni ali poda izjavo na zapisnik pri njihovi pristojni območni enoti. V kolikor ta
pojasnila niso ustrezna ali jih posameznik sploh ne poda, sledi odločba ZPIZ-a o ugotovitvi
lastnosti zavarovanca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je možna celo za 5 let nazaj
od dneva izdaje prvostopenjske odločbe.
Koga mora to skrbeti ?
Vse od leta 2000 naprej je bil postopek t.i. »izvzema iz zavarovanja« po določbah in pogojih iz 18.
člena ZPIZ-1, ki je pod določenimi pogoji omogočal s.p.-ju opravljanje dejavnosti kljub polni
upokojitvi dokaj transparenten in nedvoumen. V izogib napakam smo v strokovnih službah zelo
natančno pojasnjevali kakšen je pravilen postopek in na kaj mora podjetnik biti pozoren. V ta
namen sem avtor tega članka na začetku vsakega leta natančno pojasnil zahtevane pogoje za t.i.
izvzem iz zavarovanja, prav tako sem 3 variantne različice venomer zelo podrobno in nazorno
predstavljal na vseh predavanjih, ki sem jih izvajal tako na območnih obrtnih zbornicah kot v
izobraževalnem centru OZS. Še posebej pa je k poenotenju prakse pripomogla modra brošura
ZPIZ-a, ki jo je le-ta izdal predvsem na pobudo OZS.
Ena od meni znanih napak, ki so bile posledica tega, da so nekateri raje in bolj verjeli
»strokovnjakom izza šanka« kot pa nam svetovalcem v strokovnih službah, je ta, da tisti podjetnik,
ki se je upokojil iz naslova popoldanske dejavnosti še ni bil star 63 let, pri vložitvi vloge za
upokojitev pa je zamolčal podatek, da ima še vedno s.p.. Tisti, ki so nadaljevali z dejavnostjo na
način, da so imeli vsaj enega zaposlenega delavca s polnim delovnim časom, bi morali takšen
pogoj izpolnjevati vseskozi, kar pomeni, da so morali v primeru prenehanja delovnega razmerja
edinega delavca le-tega nadomestiti z novim delavcem. Tisti, ki so uveljavili izvzem iz zavarovanja
na podlagi triletnega nizkega dobička, pa bi tak cenzus ne smeli presegati niti v naslednjih letih
Zgodbo zase pa predstavljajo tisti, ki so se upokojili sredi osemdesetih ali devetdesetih let, pa ob
tem obdržali obrtno dejavnost oz. s.p. odprli šele kasneje po upokojitvi.
Kaj kaže storiti?
Tisti, ki še niso v postopku naj preverijo ali so pogoje za izvzem iz zavarovanja izpolnjevali
vseskozi in v primeru, da so jih, naj to pojasnijo ZPIZ-u na tak ali drugačen način. V kolikor jih niso
izpolnjevali pa je morda še najbolje, da s.p. čimprej zaprejo. V primeru, da so že v obravnavi, še
posebej, če jim je ZPIZ že izdal odločbo o ugotovitvi lastnosti zavarovanca, pa je skoraj zagotovo
smiselno vložiti pritožbo.

BREZPLAČEN RAČUNOVODSKI POSVET ZA ČLANE OOZŠ
Ponovno vas vabimo na brezplačen računovodski posvet za člane. Vodila ga bo ga. Leonida
Udovič, ki ima dolgoletne in bogate izkušnje s področja računovodstva. Posvet bo potekal na naši
zbornici v sredo, dne 21.05.2014, s pričetkom ob 10.00 uri in bo trajal predvidoma dve šolski
uri.
Tema tokratnega posveta bodo novosti v zvezi z obračunom prispevkov za s.p. ter tekoča
računovodska problematika. Prosimo, da nam vaša vprašanja predhodno posredujete po epošti na naslov: gregor.epih@ozs.si.
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Prijave zbiramo telefonično na tel: 01/512-54-16, 041/923-517 ali na e-naslov: gregor.epih@ozs.si
do 19.05.2014 oz. do zasedbe prostih mest.
Posvet je za člane naše zbornice s poravnanimi članskimi obveznostmi brezplačen. Za ostale
udeležence pa znaša cena 30 EUR (z vključenim DDV)/osebo.

RAČUNALNIŠKI TEČAJI NA OOZŠ – zelo ugodna cena za člane
V Prilogi št. 1 vam pošiljam informacijo o računalniških tečajih, ki jih organiziramo v sodelovanju s
podjetjem Microteam d.o.o. in potekajo v njihovih računalniških učilnicah na naslovu Cesta
Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana. V kolikor bomo prejeli premalo prijav za izvedbo
samostojnega tečaja, smo se z njimi dogovorili, da se boste lahko priključili njihovim rednim
tečajem.
OOZŠ bo za člane s poravnanimi članskimi obveznostmi delno sofinancirala tečaj in sicer v višini
60 EUR (z DDV), tako da bo član plačal le razliko do polne cene – članske cene so v razpisu
posebej navedene. Pogoj za sofinanciranje je, da član redno obiskuje tečaj (vodila se bo
evidenca prisotnosti), z izjemo največ enega izostanka. Sofinanciranje tečaja velja za
prijavljenega člana - samostojnega podjetnika oziroma v družbi za 1 osebo, ki jo prijavi družba
(zakoniti zastopnik ali lastnik družbe).
Razpis s prijavnico za tečaje se nahaja v prilogi št. 1 te mesečne pošte na strani št. 12. Prijave
zbiramo do petka 16.05.2014.

PRAKTIČNI SEMINAR O NEPREMIČNINAH IN DDV
V sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Ljubljana-Bežigrad, vas vabimo na
seminar, ki bo potekal v obliki delavnice in na katerem boste dobili praktične napotke, kako
postopati v praksi pri pridobivanju in prodaji nepremičnin za namene opravljanja dejavnosti
oziroma kako ravnati pri posameznih transakcijah z vidika ZDDV-1.
Program seminarja:
•
•
-

davčno – računovodski vidik pripoznavanja in odtujevanja
nepremičnin v
samostojni dejavnosti in pri pravnih osebah:
možni načini pridobivanja nepremičnin pri s. p. in d.o.o. ter evidentiranje v poslovne knjige
(nakup, gradnja, zamenjava, stvarni vložki…..)
možni načini odtujevanja nepremičnin (prodaja, izvzem iz dejavnosti, prenos na pravne
naslednike ……)
najbolj pogoste napake pri izvajanju posameznih določb ZDDV-1:
opredelitev prometa blaga in storitev (neobdavčen, oproščen in obdavčljiv promet)
uporaba blaga za neposlovne namene in obveznost obračuna DDV (vzorci, darila,
sprememba namembnosti, osebna raba)
pravila nastanka obdavčljivega dogodka in obveznost obračuna DDV s konkretnimi primeri
(za dobave in pridobitve blaga znotraj Unije)
računi kot verodostojne knjigovodske listine za opravljene dobave blaga in storitev
(vsebina in predpisane klavzule)

Udeleženci bodo lahko ves čas izvajanja seminarja postavljali vprašanja in aktivno sodelovali s
konkretnimi problemi, s katerimi se srečujejo pri svojem delu v praksi.
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Seminar v trajanju 5 šolskih ur bo potekal na OOZ Lj. Bežigrad, Nade Ovčakove ulici 13 v Ljubljani
v četrtek, 22.05.2014 od 9.00 do 13.30 ure.
Cena seminarja znaša za člane OZS s plačano članarino 65 EUR (z vključenim DDV), za vse
ostale udeležence pa 130 EUR (z DDV).
V ceno seminarja je všteto tudi gradivo. Seminar bo izvajala davčna svetovalka z licenco DIZI, ga.
Dunja Verbajs. Prijave zbiramo s priloženo prijavnico, ki se nahaja na 11. strani mesečne pošte,
do 17.05.2014!

BREZPLAČNO PREDAVANJE O PRENOSU DEJAVNOSTI NA NASLEDNIKE
Imate družinsko podjetje – s.p.? Razmišljate o PRENOSU DEJAVNOSTI NA NASLEDNIKE?
Nova pokojninska zakonodaja je marsikaterega upokojenega s.p.-ja prisilila, da razmišlja o tem ali
pa o preoblikovanju. Se vam zdi, da je prepis enostaven? Potrebno je vedeti, da za uspešen
prenos podjetja ni dovolj računovodski vidik, saj gre za zahtevno kombinacijo lastniških,
organizacijskih, pravnih, finančnih in davčnih vidikov. Marsikateri podjetnik tudi zmotno misli, da se
postopek lahko izpelje v nekaj dneh. Žal ne, pač pa je to proces, ki v povprečju traja 3 mesece.
Vabljeni na brezplačno predavanje v četrtek, 29. maja 2014 ob 16h na OOZ Ljubljana šiška,
Pipanova pot 30, Ljubljana, kjer boste izvedeli vse o tem, kaj vse je potrebno postoriti za davčno
nevtralen prenos dejavnosti. Več o samem predavanju na www.prenospodjetja.si . Predavanje
bo izvedel g. Uroš Kavs.
Dve uri trajajoča predavanja so namenjena prenosnikom in naslednikom dejavnosti. Kljub temu,
da obdelamo celotno paleto potrebnih aktivnosti, so predavanja informativnega značaja in niso
namenjena računovodjem, saj se v podrobnosti ne spuščamo. Cilj predavanj je seznanitev
podjetnikov s splošnimi zakonskimi predpisi ter možnostmi, ki jih imate za uspešno izveden
prenos.
Teme: -

Konflikti med generacijama in med potomci,
Problematika prenosa in prevzema podjetja,
Kako razdelimo lastništvo podjetja,
Kaj moramo storiti, da bo podjetje dolgoročno uspešno,
Postopek davčno nevtralnega prenosa ali preoblikovanja s.p.-ja.

Prijave: Prijavite se lahko telefonično na
gregor.epih@ozs.si, do ponedeljka, 26.05.2014.

št.

01/512-54-16,

041/923-517

ali

po

e-pošti

na:

KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET OOZŠ
Imamo še proste termine za letovanje članov v počitniških kapacitetah OOZŠ v spomladanskih in
poletnih mesecih:
-

počitniški apartma v Ankaranu (Oltra),
počitniško stanovanje v Kranjski gori (Čičare),
počitniško stanovanje v Dolenjskih Toplicah.

Pokličite nas na tel: 01/512-54-16 ali GSM: 041/923-517 ali nam pišite na naš elektronski naslov:
gregor.epih@ozs.si, da se dogovorimo glede vašega letovanja v počitniških kapacitetah OOZŠ.
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Cenik za letovanje je objavljen na spletni strani OOZŠ oziroma na povezavi: http://www.oozljsiska.si/ceniki . Slike počitniških kapacitet najdete na spletni strani OOZŠ oziroma na povezavi:
http://www.ooz-ljsiska.si/pocitniske-kapacitete .

Lep pozdrav !
Sekretar OOZŠ:
Gregor EPIH

Predsednik OOZŠ:
Janez KUNAVER, univ. dipl. ing. strojništva

PRIJAVNICA za seminarje in tečaje:

-

PRAKTIČNI SEMINAR O NEPREMIČNINAH IN DDV
(OOZ Ljubljana Bežigrad, 22.05.2014)

NA TEČAJ SE PRIJAVLJAM:
1.

IME IN PRIIMEK_________________________________________
naslov: _________________________________________________
zaposlen pri: ____________________________________________
telefon: ________________________________________________

Prijavnico nam lahko pošljete po faksu
na številko: 01/516-12-17, ali na email: gregor.epih@ozs.si ali po pošti
na: OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA

2.

IME IN PRIIMEK_________________________________________
naslov: _________________________________________________
zaposlen pri: ____________________________________________
telefon:________________________________________________

ZBORNICA
LJUBLJANA
ŠIŠKA,
PIPANOVA POT 30, 1000 LJUBLJANA.

Podatki za račun:
Naziv: ______________________________________________
Naslov: _____________________________________________
Zavezanec za DDV:
DA NE
ID za DDV: ______________
Članska številka:_______________________________________
V primeru premajhnega števila prijav si
pridržujemo pravico odpovedi tečaja
Podpis: _______________________________________
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PRILOGA ŠT. 1

RAČUNALNIŠKI TEČAJI
Dovolite nam, da vas naučimo skrivnosti pravilnih ukazov, o skritih gumbih in drugih malih čarovnijah, ki so zelo
dobrodošle pri delu z računalnikom!
Danes je znanje računalništva in tujih jezikov osnovni kapital vsakega posameznika. Hkrati je neizogibno dejstvo, da
se danes znanje stara hitreje kot kdajkoli prej. Za dvig uspešnosti je potrebno nenehno izobraževanje, saj zaposleni
predstavljajo s svojim znanjem temelj razvoja podjetja.

Zato smo vam pripravili odlično ponudbo računalniških tečajev:
Vsebina osnovnega tečaja je prilagojena uporabnikom, ki se prvič srečajo in
želijo izgubiti strah pred uporabo računalnika.

Računalništvo osnovna znanja (40 ur,
8 dni)

Windows 7 (10 ur)
Word 2007 (20 ur)
Internet z elektronsko pošto (10 ur)

Cena tečaja na osebo: 277,20 EUR (cena vsebuje DDV),
Cena za člane: 217,20 EUR (cena vsebuje DDV)
Tečaj je namenjen uporabnikom, ki morajo dobro poznati uporabo pisarniških
programov. Upravljanje z operacijskim sistemom in podatki, urejanje in
oblikovanje besedila, osnovne načine dela v elektronski preglednici, iskanje
podatkov na Internetu v povezavi z elektronsko pošto

ECDL Start (64 ur,
14 dni)

Windows 7 (12ur)
Word 2007 (20 ur)
Excel 2007 (20ur)
Outlook 2007 (12ur)

PowerPoint 2007 (12 ur,
3 dni)

Cena tečaja na osebo: 520,00 EUR (cena vsebuje DDV),
Cena za člane: 460,00 EUR (cena vsebuje DDV)
Za uporabnike računalnikov, ki morajo poznati možnosti izdelave predstavitev.
Osnovna opravila za ustvarjanje, oblikovanje, in pripravo predstavitve v
različne namene, način priprave predstavitve za različno občinstvo in situacije,
porabo osnovnih postopkov pri uporabi grafike in diagramov v povezavi s
predstavitvenimi učinki
Cena tečaja na osebo: 144,90 EUR (cena vsebuje DDV),
Cena za člane: 84,90 EUR (cena vsebuje DDV)

Po koncu tečaja boste pridobili Potrdilo o uspešno opravljenem izobraževanju. Tečaji se izvajajo v
prostorih Micro Team d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana.
PRIJAVNICA – NAROČILNICA Prosimo, pišite s tiskanimi črkami!
Naziv podjetja: _____________________________________________________________________________________
Naslov: ________________________________________________ Pošta in poštna št: ____________________________
Telefon: _______________________________________________ Faks: ______________________________________
Številka kartice obrtnik: ______________________________________________________________________________
Davčni zavezanec:
DA NE
(ustrezno obkrožite), ID DDV: ___________________________________________
Ime in Priimek udeleženca
Izbran tečaj
Strinjam se, da je prijava dokončna.
Datum: ________________________ , žig in podpis odgovorne osebe: ________________________________________
V primeru premajhnega števila prijavljenih, si pridržujemo pravico do prestavitve ali odpovedi izobraževanja.
Prijavnico - naročilnico pošljite na faks 01 516 12 17, po e-pošti: gregor.epih@ozs.si ali po pošti na naslov: OOZŠ, Pipanova pot 30, 1000
Ljubljana. Za več informacij in natančno vsebino posameznih tečajev pokličite na OOZŠ na št. 01/512-54-16 ali 041/923-517

