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Razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega
razmerja

Dne 30.12.2016, je GVIDO NOVAK, davčna številka 15330214, OB PARKU 004, 2310
SLOVENSKA BISTRICA, na podlagi 21. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 ((Uradni
list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 - ZDavNepr, 111/13, 22/14 odl. US, 25/14 - ZFU, 40/14 - ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16), vložil(/a) vlogo za razkritje podatkov o
obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja, ki jih je zanj(/o) plačal, oziroma jih
je dolžan plačati njegov(/njen) delodajalec.
Vložniku(/ci) vloge se razkrijejo podatki, ki jih ima davčni organ v svojih evidencah, na dan
27.12.2016 in se nanašajo na izplačila dohodkov iz delovnega razmerja, od 1.1.2009 do
27.12.2016.

Delodajalec: GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE
Naslov: VOJKOVA CESTA 055, 1000 LJUBLJANA
Davčna številka: 81027273
Datum zadnjega izplačila dohodka iz delovnega razmerja iz obračuna davčnega odtegljaja (REK
obrazci) po podatkih delodajalca: 05.12.2016
PODATKI O OBRAČUNANIH IN PLAČANIH
Obračunani znesek
Podatki o plačilu
PRISPEVKIH
iz obrazcev REK
po podatkih
delodajalca
Prispevki v
Pokojninsko in invalidsko
17.241,60 €
NE, poravnano do
breme
zavarovanje
01.02.2009
delojemalca Zdravstveno zavarovanje
7.074,58 €
NE, poravnano do
zavarovanca
01.02.2009
Starševsko varstvo
111,18 €
NE, poravnano do
01.02.2009
Zaposlovanje
156,59 €
NE, poravnano do
01.02.2009
Prispevki v
Pokojninsko in invalidsko
9.989,29 €
NE, poravnano do
breme
zavarovanje
01.02.2009
delodajalca
Zdravstveno zavarovanje
7.373,92 €
NE, poravnano do
01.02.2009
Starševsko varstvo
112,36 €
NE, poravnano do
01.02.2009
Zaposlovanje
67,12 €
NE, poravnano do
01.02.2009
Poškodbe pri delu
589,51 €
NE, poravnano do
01.02.2009

Delodajalec: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Naslov: VOJKOVA CESTA 055, 1000 LJUBLJANA
Davčna številka: 47978457
Delodajalec za vložnika (/co) vloge davčnemu organu še ni predložil nobenega obračuna obveznih
prispevkov za socialno varnost iz delovnega razmerja v obračunu davčnega odtegljaja (REK
obrazci).

POJASNILA K RAZKRITIM PODATKOM

Obračunan znesek
Podatek o obračunanem znesku posameznega prispevka za socialno varnost predstavlja
seštevek obračunanih obveznih prispevkov po REK obrazcih, ki jih je davčnemu organu za
izplačila dohodkov iz delovnega razmerja od 01.01.2009 do 27.12.2016 predložil delodajalec
vložnika(/co) vloge.

Podatki o plačilu
Podatki o plačilu posameznega prispevka za socialno varnost izhajajo iz evidence davčnega
organa o plačilih delodajalca, ki se nanašajo na obveznosti iz naslova REK obrazca.

Podatek "NE" pomeni, da delodajalec ni poravnal vseh obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, obračunanih v
predloženih REK obrazcih. V podatek je vključen tudi datum, do katerega so po evidenci davčnega organa obvezni
prispevki poravnani. Če se neporavnani prispevki nanašajo na obdobje pred 1. januarjem 2009, se namesto datuma
izpiše: »Dolg starejši od 1. 1. 2009«.
Podatki o obračunanih in plačanih prispevkih se lahko spremenijo če delodajalec po že izdanem razkritju podatkov
predloži nove ali popravljene REK obrazce oziroma plača obveznosti.

S spoštovanjem,
FINANČNA UPRAVA RS

DAVČNA TAJNOST

