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Zadeva: Plačevanje prispevkov za socialno varnost z e-računom

S septembrom 2019 je Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) omogočila, da
tudi davčni zavezanci, ki plačujejo prispevke za socialno varnost (v nadaljevanju: prispevki) na podlagi
obračuna prispevkov za socialno varnost za kmete (OPSVK) in obračuna prispevkov za osebe, ki
opravljajo dejavnost kot postranski poklic (OPSVD), le-te plačajo z enim plačilom, če se prijavijo na
prejem e-računa.
Davčni zavezanec se na prejem e-računa za plačilo prispevkov za socialno varnost z enim plačilom
prijavi pri svoji spletni banki. FURS je v Registru izdajateljev e-računov vpisan z nazivom Ministrstvo
za finance Finančna uprava Republike Slovenije, naslov Šmartinska cesta 055, 1000 Ljubljana,
davčna številka 77695771. V prijavi se za »Referenčno oznako izdajatelja e-računa« vpiše davčna
številka zavezanca, ki prijavo oddaja. Z oddano prijavo se šteje, da se zavezanec strinja s »Splošnimi
pogoji plačevanja dajatev z e-računom« v katerih so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti
izdajatelja e-računa (FURS) in prejemnika e-računa (davčnega zavezanca). Prijava velja do prejema
odjave oziroma zaprtja transakcijskega računa za katerega je bila oddana prijava.
Za davčne zavezance, ki so oddali prijavo na e-račun, se le-ta pripravi na podlagi oddanega
mesečnega obračuna prispevkov (OPSVK ali OPSVD) in vključuje informacijo, koliko prispevkov
pripada posamezni blagajni. Izdan e-račun zavezanec prejeme v svojo spletno banko.
S prejetim plačilom na podlagi e-računa se rednim plačnikom poravnajo prispevki, ki so navedeni na
e-računu. Če plačilo ne zadostuje za plačilo vseh obveznosti, se posamezna vrsta prispevka poravna
v sorazmernem deležu glede na zneske, ki so določeni na e-računu. V zvezi s tem je potrebno
poudariti, da v primeru, če ima zavezanec v času plačila e-računa odprte še stare obveznosti iz
navedenih prispevkov, se tudi če plača z e-računom, najprej poravnajo starejše obveznosti.1
Ne glede na navedeno pojasnjujemo, da lahko davčni zavezanci še naprej obveznosti plačujejo kot do
sedaj, kar pomeni s plačilnim nalogom za vsako vrsto prispevka posebej, ki ga bodo pripravili sami.
Ob tem poudarjamo tudi, da se način obračunavanja prispevkov in predlaganja obračunov ne
spreminja.
1

Vrstni red plačila določa 93. člen zakona, ki ureja davčni postopek.
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Prosimo vas, da z opisano novostjo seznanite vaše člane.
S spoštovanjem,
Pripravila:
Valerija Kunštek,
namestnica direktorice uprave

Jana Ahčin,
generalna direktorica
Priloga: infografika – prispevke plačam z enim klikom
Vročiti: kgzs@kgzs.si
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