Dodatna opozorila računovodjem sindikalnih organizacij
Pri pripravi letnega poročila za leto 2008 ne spreglejte:
1. PODATKI ZA ODMERO DOHODNINE DAVČNEMU URADU
Podatke za odmero dohodnine o izplačanih dohodkih fizičnim osebam kot so plače, nagrade, sejnine, dohodki
na podlagi imenovanja itd., je davčnemu organu potrebno posredovati do 31. 1. 2009.
Podatki se bodo oddajali izključno v elektronski obliki preko sistema eDavki (http://edavki.durs.si) s
kvalificiranim digitalnim potrdilom.
2. LETNO POROČILO PO 51. ČLENU ZAKONA O RAČUNOVODSTVU
Sindikati, kot pravne osebe zasebnega prava, moramo po 51. členu Zakona o računovodstvu Agenciji Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) najkasneje do sobote, 28. 2. 2009 predložiti letno
poročilo. Ker je zadnji dan sobota, bo potrebno poskrbeti za oddajo podatkov do petka, 27. 2. 2009.
Obrazci se predložijo na pristojno izpostavo AJPES izključno prek spletnega portala Ajpes.
Sindikati, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo, bodo imeli možnost vnosa letnih poročil na sedežu
pristojne izpostave Ajpes.
3. OBRAČUN DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
Vse pravne osebe morajo davčnemu organu oddati obračun davka od dohodka pravnih oseb najkasneje do 31.
3. 2009.
Zavezanci za obračun davka od dohodka so vsi sindikati - pravne osebe.
Podatki se bodo oddajali izključno v elektronski obliki preko sistema eDavki (http://edavki.durs.si), za kar je
potrebno tudi kvalificirano digitalno potrdilo, pridobljeno pri pooblaščenih overiteljih (AC NLB, HALCOM CA,
POŠTA@CA IN SIGEN-CA). Sindikati lahko za elektronsko oddajo obračunov pooblastijo druge pravne osebe ali
fizične osebe. Predhodno je potrebno urediti tudi takšno pooblastilo.
Sindikati, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo, bodo imeli možnost vnosa letnih poročil na sedežu
pristojne izpostave DURS ob uporabi kvalificiranega digitalnega potrdila.
Podrobnosti pridobitve kvalificiranega digitalnega potrdila je Davčna uprava pojasnila v informativni brošuri, ki
je objavljena na spletni strani davčne uprave (http://www.durs.gov.si/si/Brosure_in_zlozenke/durs).
4. POROČILO O OSEBNIH PREJEMKIH ZAVODU ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE (ZPIZ) IN
POSAMEZNIM ZAVAROVANCEM
Izplačevalci osebnih prejemkov morajo za leto 2008 izpolnjene obrazce M4 do 30. 4. 2009 dostaviti pristojnemu
ZPIZ. Tudi ti podatki se bodo oddajali izključno v elektronski obliki. Za oddajo bo potrebno pridobiti
avtentikacijsko kodo. Podrobnosti in navodila za oddajo podatkov v elektronski obliki se nahajajo na spletni
strani ZPIZ http://www.zpiz.si/src/m4navodila/.
Vsem sindikatom priporočam, da si pravočasno priskrbijo kvalificirana digitalna potrdila, pooblastila in da z
oddajo ne čakajo do zadnjega skrajnega roka.
Vodja finančno-računovodske službe ZSSS
Mateja Mramor Hrovat, ekon.

