
 

 

Po telefonu lahko spremljate, ali vam delodajalec plačuje 
prispevke  

FURS na svoji spletni strani sporoča:  

Delavci, pozor! 

Če si boste na svoje mobilne telefone naložili brezplačno aplikacijo eDavki in vam delodajalec v 
preteklem mesecu ni obračunal in/ali plačal prispevkov za socialno varnost, boste o tem na svoj 
telefon dobili obvestilo. Obvestilo boste prejeli tudi, če bo aplikacija zaprta. Nikakršna aktivnost z vaše 
strani ne bo potrebna, saj vas bomo obveščali samoiniciativno. Na ta način boste lahko brez skrbi, ali 
imate plačene prispevke za socialno varnost. 

Ob tem se pristojnost FURS glede postopanja v primeru neobračunanih in/ali neplačanih prispevkov 
za socialno varnost ni spremenila. FURS bo glede tega še vedno postopal v skladu s svojimi 
pristojnostmi. V primeru nepredložitve obračuna delodajalca takoj pozove k predložitvi obračuna, v 
primeru neplačila pa začne postopek davčne izvršbe. 

Nova mobilna aplikacija eDavki ima sicer skoraj 30 uporabnih funkcionalnosti, med katerimi bi na tem 
mestu izpostavili še personalizirani koledarček, preko katerega boste prejemali obvestila o svojih 
konkretnih obveznostih in pravicah (npr. obvestilo o izteku roka plačila določenega davka). Če boste 
uveljavljali olajšavo za vzdrževane družinske člane, vam bo na voljo predizpolnjen obrazec. 

Če si boste na svoje mobilne telefone naložili aplikacijo eDavki, verjamemo, da bo vaše poslovanje s 
FURS enostavnejše, predvsem pa ne boste več v negotovosti glede morebitnega neplačevanja 
prispevkov za socialno varnost. 

Več informacij o mobilni aplikaciji eDavki, ki je dostopna tako na Google Play (Android), kakor tudi na 
iOS Store (Apple) lahko najdete na strani: mobilne aplikacije eDavki. 

NOVICE  

 

Problemska konferenca SKEI - 6.2.2019 v Mariboru  

21.01.2019 - Kaj vse se dogaja v podjetjih z zaposlenimi, ki 

opravljajo delo prek agencij in posrednikov?  

 

25. državno prvenstvo SKEI v veleslalomu in tekih na 

smučeh - Pohorje 2019  

11.12.2018 - 25.1.2019 ste člani SKEI vabljeni pod Pohorje...  
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GALERIJA  

 

6. redna seja Republiškega odbora SKEI Slovenije - 

Gorjuša, 22.1.2019  

22.01.2019 - 6. redna seja Republiškega odbora SKEI Slovenije - 

Gorjuša, 22.1.2019  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

ABC sindikalizma; predavateljica Mateja Gerečnik  

12.12.2018 - Postal sem sindikalni zaupnik... Kaj (še) lahko 

naredim?  

 

Delovna razmerja; predavatelj Bogdan Ivanovič  

11.12.2018 - Temeljne smernice za zavedanje in poznavanje ter 

spoštovanje pravic.  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste 

se s prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo 

povezavo in naših e-novic ne boste več prejemali.  
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