4.

Davčni organ je sestavil POPSV, zavezanec pa
je oddal obračun prispevkov

Kontakti:

Če zavezanec odda obračun prispevkov do 15.
v mesecu za pretekli mesec po tem, ko je davčni
organ zanj že sestavil POPSV, velja obračun
prispevkov , ki ga je oddal zavezanec.

www.fu.gov.si
Elektronska pošta: gfu.fu@gov.si

Rok za plačilo prispevkov
Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20.
v mesecu za pretekli mesec.

Telefonske številke:
Finančni urad

Kontakt

Brežice

07 462 01 79

Celje

03 422 33 30

Dravograd

02 872 30 46

Hrastnik

03 56 42 126

Kočevje

01 893 91 30

Koper

05 610 80 26

Kranj

04 202 73 00

Ljubljana

01 893 91 30

Že uporabljate
eDavke?

Maribor

02 235 69 57

Murska Sobota

02 530 31 54

Nova Gorica

05 336 55 75

Da bi lahko pregledovali in popravljali POPSV, si
je treba zagotoviti vstop v eDavke. Portal eDavki
omogoča udobno, preprosto in varno izpolnjevanje
ter oddajanje davčnih obrazcev z uporabnikovega
računalnika od doma.

Novo mesto

07 371 96 74

Postojna

01 369 37 48

Ptuj

02 748 23 86

Velenje

01 369 38 32

Sistem eDavki lahko uporabljate sami ali pa za
poslovanje prek njega izberete pooblaščenca, ki
obveznosti opravi za vas (denimo računovodski
servis, kmetijski zavod itd.). To storite čim prej
oziroma najpozneje do 10. februarja 2018.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

NOVOSTI ZA KMETE

PRI OBRAČUNAVANJU IN PLAČILU
PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST

www.kgzs.si
Podrobnejše informacije o eDavkih
(o registraciji, kaj potrebujete ob prvi prijavi itd.)
najdete na spletnem portalu:

https://edavki.durs.si

Elektronska pošta: kgzs@kgzs.si
Telefonska številka: 01 513 66 00
Foto: Finančna uprava RS, BIGSTOCK

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

Finančna uprava RS od 1. januarja 2018 kmetom ne
bo več pošiljala izpolnjenih plačilnih nalogov oziroma
položnic za plačilo prispevkov za socialno varnost.

Po novem bo Finančna uprava RS predizpolnjene
obračune prispevkov za socialno varnost tudi
kmetom vročala elektronsko prek portala eDavki.
Socialna varnost je v Republiki Sloveniji urejena z zakoni
in podzakonskimi akti ter temelji na pravicah iz Ustave
Republike Slovenije. V ustavi je določeno, da je Slovenija
socialna država in zagotavlja svojim državljanom
sistem socialne varnosti, ki temelji na vzajemnosti in
medgeneracijski solidarnosti. K uresničevanju pravic iz
socialne varnosti državljani prispevamo s plačevanjem
prispevkov za socialno varnost (prispevki). Fizične osebe
so v obvezno socialno zavarovanje v Republiki Sloveniji
vključene na podlagi svojega statusa ali delovne aktivnosti
na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja
obveznega socialnega zavarovanja.

Trenutno stanje

Kako po novem obračunavati in
plačevati prispevke?

Zavarovanci iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti so
sami zavezanci za prispevke, ki jih plačujejo do 20. v mesecu
za pretekli mesec. Kmetje zdaj ne izpolnjujejo obračunov
prispevkov za socialno varnost (obračun prispevkov),
ampak jim Finančna uprava RS za izpolnjevanje obveznosti
plačila prispevkov pošilja izpolnjene plačilne naloge
oziroma položnice (UPN).

Štiri možnosti obračunavanja prispevkov prek
portala eDavki

1.

Zavezanci, za katere so predizpolnjeni podatki v
POPSV pravilni in popolni (zavezanec jih ne popravi),
nimajo dodatnih obveznosti v zvezi z obračunom
prispevkov. Zavezanec plača izračunani znesek
prispevkov najpozneje do 20. v mesecu.

Stanje po 1. januarju 2018
Na podlagi spremembe Zakona o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 63/16) bo Finančna uprava RS od
januarja 2018 dalje sestavljala predizpolnjene obračune
prispevkov za socialno varnost (POPSV) in jih vročala
elektronsko prek portala eDavki najpozneje do 10. v
mesecu za pretekli mesec. Finančna uprava RS kmetom
ne bo več pošiljala UPN po pošti. Kmetje bodo morali
sami izpolniti UPN in izračunane prispevke plačati pri
ponudnikih plačilnega prometa (npr. na banki, pošti,
spletni banki itd.) na transakcijske račune, navedene v
POPSV.

2.

Davčni organ bo na podlagi teh podatkov za zavezance
sestavil POPSV in jih odložil v sistem eDavki najpozneje do
10. v mesecu za pretekli mesec. Prvič 10. februarja 2018 za
januar 2018.

Podatki v POPSV niso pravilni
Če podatki v POPSV, ki jih je pripravil davčni
organ, niso pravilni in/ali popolni, mora zavezanec
sam predložiti popravljen obračun prispevkov
najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec ter
plačati prispevke najpozneje do 20. v mesecu.
Zavezanec mora v obračunu prispevkov sam poslati
podatke, ki vplivajo na morebitne spremembe
osnov zaradi uveljavljanja nekaterih pravic (bolniški
stalež, starševski dopust) ali njegove odločitve
za spremembo (povišanje, znižanje) zavarovalne
osnove.

Rok, do katerega bo davčni organ vsak mesec
sestavil POPSV
Finančna uprava RS od Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije v davčni register dnevno pridobiva podatke
o prijavah v socialna zavarovanja, odjavah iz socialnih
zavarovanj in prijavah sprememb med zavarovanjem
zavarovancev, ki so jih zavezanci za vlaganje podatkov za
matično evidenco dolžni vložiti v osmih dneh po izpolnitvi
pogojev za vstop v zavarovanje oziroma izstop iz njega
oziroma od dneva, ko je bila ugotovljena sprememba
prijavljenih podatkov.

Podatki v POPSV so pravilni

3.

Davčni organ ni sestavil POPSV
Če davčni organ v sistem eDavki ni odložil POPSV,
mora zavezanec sam predložiti obračun prispevkov
v elektronski obliki prek portala eDavki najpozneje
do 15. v mesecu za pretekli mesec in plačati
prispevke do 20. v mesecu.
Davčni organ ne bo sestavil POPSV za zavezanca,
ki bo sam oddal obračun prispevkov v elektronski
obliki prek portala eDavki do 10. v mesecu za
pretekli mesec, torej do roka, do katerega mora
davčni organ sestaviti POPSV.

