OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA DELODAJALCE,
KI NISO PLAČNIKI DAVKA

KDO predloži obračun
Podatke na tem obrazcu predložijo delodajalci, ki niso plačniki davka v skladu z 58. členom Zakona o
davčnem postopku - ZDavP-2, ki za svoje zaposlene izračunavajo obvezne prispevke za socialno
varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in
zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

KDAJ mora zavezanec predložiti obračun
Delodajalci, ki niso plačniki davka, morajo obrazec predložiti najpozneje do 15. dne v mesecu za
pretekli mesec.

KJE IN KAKO predložiti obračun
Obrazec Obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka, se predloži
pristojnemu davčnemu organu v elektronski obliki prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.
Dostop in oddaja obračunov je mogoča z uporabo certificiranih digitalnih potrdil. Navodila za registracijo
in uporabo potrdil so objavljena na spletnem naslovu eDavki v področju »Registracija«.
Podatki morajo biti zapisani v predpisani sestavi XML, ki je objavljena na spletni strani FURS:
http://www.durs.gov.si ali XML strukture obrazcev v eDavkih.

VLOGA - obrazec in navodilo


Obrazec in navodilo v slovenskem jeziku



Obrazec in navodilo v angleškem jeziku

TAKSA
Takse ni.

SANKCIJE
Po določbi 397. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2) se z globo od 800 do 10.000 eurov za
storjeni prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, z globo od 1.200 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa se pravna
oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se
za prekršek kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 eurov:




če ne predloži davčnega obračuna prispevkov za socialno varnost ali ne predloži obračuna
prispevkov za socialno varnost na predpisan način oziroma v predpisanih rokih (353. člen
Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2),
če v davčnem obračunu navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke (prvi odstavek
10. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2).

Za navedena prekrška se z globo v višini od 400 do 4.000 eurov kaznuje tudi odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost; z globo v višini od 600 do 4.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če pa se
pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo,
pa se odgovorna oseba pravne osebe za prekršek kaznuje z globo od 800 do 4.000 eurov.

Prekrški, katerih narava je posebno huda
Po določbi 398. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 se v primerih, ko je narava prekrška iz
397. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 posebno huda zaradi višine povzročene škode
oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma
njegovega namena koristoljubnosti, z globo od 3.500 do 75.000 eurov za prekršek kaznuje samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 4.500 do 100.000
eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo od 10.500 do
150.000 eurov.
Z globo v višini od 1.000 do 20.000 eurov se za ta prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost.
Z globo v višini od 1.200 do 20.000 eurov se za ta prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe,
če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko
družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z
globo od 1.400 do 20.000 eurov.

POJASNILA

PRAVNE PODLAGE


Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost



Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2

