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POVZETEK
Diplomsko delo obravnava uporabo izbranih elektronskih storitev portala eDavki za
samostojne podjetnike. Osredotočena je na analizo uporabe portala e-Davki s strani
samostojnih podjetnikov, ki je bila raziskana s pomočjo ankete. Diplomsko delo je
razdeljeno na dva dela, in sicer teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je
predstavljeno elektronsko poslovanje, portal e-Davki in pojem samostojnih podjetnikov.
Elektronsko poslovanje je omogočeno z uporabo internetne tehnologije in lahko izboljša
poslovanje med državnimi organi in zasebnim sektorjem. Samostojni podjetniki (s. p.) so
fizične osebe, ki samostojno opravljajo pridobitno dejavnost na trgu v okviru podjetja in
spadajo v zasebni sektor. V empiričnem delu je predstavljena konkretna analiza izbranih
storitev portala eDavki s pomočjo raziskovalne metode z uporabo ankete. Rezultati
ankete kažejo, da več kot polovica anketiranih samostojnih podjetnikov uporablja portal
eDavki. Najbolj pogosto uporabljena od izbranih storitev za plačevanje davčnih obveznosti
je storitev za obračun davčnih odtegljajev in prispevkov za socialno varnost. Za najbolj
uporabne storitve na portalu eDavki so samostojni podjetniki izbrali vlaganje, prejemanje
in pregledovanje dokumentov.
Ključne besede: elektronsko poslovanje, portal eDavki, samostojni podjetniki, s. p.,
zasebni sektor, elektronsko davčno poslovanje.
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ABSTRACT
AN ANALYSIS OF ELECTRONIC SERVICES OF PORTAL E-DAVKI FOR SOLE
PROPRIETORS
The diploma thesis discusses about electronic services of eDavki portal for sole
proprietors. It focuses on analysis on usage of eDavki portal which was delivered with a
survey. The diploma thesis is divided in two parts – theoretical and the empirical part. The
theoretical part focuses on the concepts of electronic commerce, eDavki portal and sole
proprietors. Electronic commerce is enabled with the usage of internet technologies and
it can improve relationship between government and private sector. In the empirical part
is presented analysis on usage of electronic services of eDavki portal with a survey. The
results of the survey show that more than half sole proprieors use eDavki portal. The
most used electronic service between sole proprietors is service for accounting tax and
welfare payments. Most applied electronic services on eDavki portal are inserting,
receiving and checking documents.
Key words: electronic commerce, eDavki portal, sole proprietors, private sector,
electronic taxation, tax.
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1 UVOD
Tema o elektronskem poslovanju in davčnem elektronskem poslovanju vse bolj pridobiva na
pomenu. Elektronsko poslovanje je omogočeno z uporabo internetne tehnologije z
namenom, da se poveča učinkovitost in uspešnost klasičnega poslovanja ter odpira poti
novim, inovativnim načinom poslovanja. Elektronsko poslovanje v javnem sektorju lahko
prispeva k zmanjšanju korupcije, povečanju odprtosti delovanja, zmanjšanju izgube časa,
zmanjšanju stroškov in povečanju fleksibilnosti poslovanja in dostopa do informacij v državi
(Janevski idr., 2015). Z vpeljavo elektronskega poslovanja se lahko izboljša tudi poslovanje
med državnimi organi in zasebnim sektorjem (Janevski idr., 2015). Tako poslovanje se torej
uporablja, da bi država olajšala in izboljšala dostop do storitev za državljane in za podjetja.
Samo elektronsko poslovanje je neposredno povezano s področjem tehnologije in interneta,
zajema pa tudi komunikacijo preko telefonskih klicnih centrov, brezžičnih naprav in drugih
komunikacijskih orodij (Janevski idr., 2015). Za uspešno uvedbo elektronskega poslovanja je
pomembno povezovanje in nadgradnja informacijskih rešitev, saj v sodobni informacijski
družbi postajajo poslovni procesi bolj odvisni od informacijskih sistemov kot pa od ljudi, ki jih
izvajajo (Colnar,2008). Prednosti informacijskih tehnologij so, da izboljšajo dostop do storitev
za prebivalce, izboljšajo interakcije med gospodarstvom in industrijo ter poslovanje same
vlade oz. države (Janevski idr., 2015).
V naši državi se je začelo tako poslovanje sprva vpeljevati zaradi vtisa, da je uprava prevelika,
predraga, počasna, neučinkovita, zaradi nezadovoljstva občanov in tudi številnih zaposlenih
(Colnar, 2008). E-uprava kot koncept e-poslovanja v javni upravi, ki temelji na elektronskih
storitvah in internetu, se je v Sloveniji najbolj uveljavila z državnim portalom, ki je začel
delovati leta 2001 in naj bi zagotavljal dostop do informacij in storitev javne uprave
državljanom in zasebnemu sektorju tako, da uporabniku ni treba poznati organizacijo in
postopke javne uprave (Colnar, 2008). Eden od pomembnih elementov e-uprave, predvsem
za zasebni sektor, je e-davčno poslovanje. Davčno elektronsko poslovanje pomeni, da so
prebivalcem in pravnim osebam omogočene davčne informacije in davčne storitve preko
informacijske tehnologije. Davčno elektronsko poslovanje v Republiki Sloveniji je omogočeno
z državnim portalom eDavki, ki ga vodi Finančna uprava Republike Slovenije. Portal eDavki
nudi prebivalcem, fizičnim osebam z dejavnostjo in pravnim osebam, papirnemu poslovanju
enakovredne storitve na spletu (FURS, 2019). Prednosti portala eDavki so, da nudi hitro in
preprosto izpolnjevanje davčnih obrazcev, nudi možnost vlaganja dokumentov 24 ur na dan,
7 dni v tednu, uporabo brez stroškov za poštnino ne glede na lokacijo in brezplačno uporabo
portala (FURS, 2019).
Kot že omenjeno so eDavki namenjeni tako prebivalcem, kot podjetnikom. V delu se bomo
osredotočili na samostojne podjetnike (s. p.) in njihovo uporabo portala eDavki. Samostojni
podjetniki so opredeljeni kot fizične osebe z dejavnostjo ter kmetje, športniki, kulturniki,
1

odvetniki in ostale fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost (FURS, 2019). V samem
zakonu o gospodarskih družbah se besedna zveza »samostojni podjetnik« ne uporablja.
Uporablja se le kratica s. p. in beseda podjetnik. Podjetnik je opredeljen kot fizična oseba, ki
na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja (3. člen
ZGD). Samostojni podjetnik lahko začne z delovanjem oz. dobi status samostojnega
podjetnika z vpisom v Poslovni register Slovenije (PRS) (Slovenska poslovna točka, 2019).
Sama registracija samostojnega podjetnika se lahko izvede preko portala SPOT, kjer
podjetnik potrebuje za registracijo digitalno potrdilo, lahko se izvede tudi fizično na eni od
točk SPOT. Prednosti s. p.-ja so, da podjetnik ne potrebuje ustanovitvenega kapitala in tudi
sama registracija poteka brezplačno. Sam portal eDavki lahko nudi samostojnim podjetnikom
lažje in hitrejše davčno poslovanje. Na portalu eDavki so omogočene naslednje storitve za
samostojne podjetnike (FURS, 2019):














vpis podatkov o dejavnosti v davčni register;
dohodnina in prispevki;
obdavčitev dohodkov iz poslovanja;
davek na dodano vrednost in Davek na finančne storitve;
nepremičninski in premoženjski davki;
mednarodno obdavčenje;
plačevanje in izvršba;
samoprijava in nadzor;
carina;
trošarine in okoljske dajatve;
drugi davki in dajatve;
davčne blagajne;
splošni obrazci.
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2 NAMEN DIPLOMSKEGA DELA
Namen diplomskega dela je predstaviti elektronsko poslovanje in elektronsko davčno
poslovanje v Republiki Sloveniji. V sklopu elektronskega davčnega poslovanja v Republiki
Sloveniji bomo predstavili državni portal eDavki. Konkretneje se bomo osredotočili na
delovanje samostojnih podjetnikov in povezali njihovo delovanje z državnim portalom
eDavki. Raziskali bomo, s katerim namenom se državni portal eDavki največ uporablja s
strani samostojnih podjetnikov in katere e-storitve so zanje ključne. V delu se bomo
osredotočili na analizo treh storitev, in sicer: obračun davčnih odtegljajev in prispevkov za
socialno varnost, obračun obdavčitve dohodkov iz poslovanja ter obračun davka na dodano
vrednost (DDV), saj menimo, da se te storitve najbolj pogosto uporabljajo s strani
samostojnih podjetnikov. Tema je aktualna, saj se elektronsko poslovanje zelo pospešeno
razvija in tudi FURS-u prinaša znižanje stroškov, hitrejše in učinkovitejše poslovanje.
Cilji diplomskega dela so:






proučiti slovensko ter tujo literaturo in vire s področja elektronskega poslovanja;
predstaviti področje elektronskega davčnega poslovanja;
predstaviti portal eDavki;
predstaviti delovanje samostojnih podjetnikov;
izvesti anketo med samostojnimi podjetniki in na podlagi rezultatov raziskave
podati ugotovitve in zaključke.
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3 HIPOTEZE IN METODOLOGIJA DELA
V okviru diplomskega dela bomo preverjali naslednje hipoteze:
Hipoteza 1: Normiranim s. p.-jem so eDavki pomembnejši pri davčnem poslovanju kot
navadnim s. p.-jem.
Hipoteza 2: Med starostnimi skupinami obstaja razlika v težavnosti vročanja in pregledovanja
dokumentov.
Hipoteza 3: Samostojni podjetniki uporabljajo eDavke pogosteje za obračun obdavčitve
dohodkov iz poslovanja kot za obračun davčnih odtegljajev in prispevkov za socialno varnost.
Pri proučevanju elektronskega poslovanja in davčnega elektronskega poslovanja bomo
uporabili sekundarno analizo, ki pomeni proučevanje dosedanjih podatkov, in tako proučili
domačo in tujo literaturo ter internetne in druge vire. Z deduktivno metodo oz. metodo
sklepanja bomo na osnovi teorije o elektronskem davčnem poslovanju pojasnili, zakaj je to
primerno za samostojne podjetnike. Pri raziskovanju uporabe portala eDavki s strani
samostojnih podjetnikov (s. p-ji) bomo uporabili anketni vprašalnik z vprašanji odprtega in
zaprtega tipa, ki ga bomo sestavili na spletni strani 1ka. Vprašalnik bomo sami pošiljali po
elektronski pošti naključnim samostojnim podjetnikom in ga delili na družbenih omrežjih ter
med samostojnimi podjetniki, ki jih že poznamo. Naše zastavljene hipoteze bodo preverjene
in potrjene oz. zavržene s pomočjo rezultatov, ki jih bomo dobili iz anketnega vprašalnika.
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4 ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Elektronsko poslovanje je postalo platforma za medije in nove nenavadne storitve, ki niso
prisotne v fizičnem svetu (Laudom in Traver, 2016).
Elektronsko poslovanje je poslovanje, ki se razvija že veliko let in vedno bolj pridobiva na
pomenu. Začetek elektronskega poslovanja je postavljen v sedemdeseta leta prejšnjega
stoletja, ko so se začenjala vzpostavljati omrežja med partnerji, ki so želeli izmenjavati
podatke (npr. naročila, računi, plačilni nalogi ipd.) Računalniška izmenjava je bila namenjena
bolj prestižnim podjetjem, saj so bile za njeno delovanje potrebne velike naložbe in
specializiran kader (Rožanec, 2019).
Elektronsko poslovanje se je začelo bolj intenzivno razvijati z razvojem interneta ter
elektronske pošte in svetovnega spleta. Internet je javno svetovno računalniško omrežje in
hkrati spada pod globalna omrežja. Zanj je značilno, da se razteza prek kontinentov, kar
pomeni, da so povezave omogočene na daljavo. Internet je bil zasnovan s strani Ameriškega
obrambnega ministrstva, kjer so imeli nalogo razviti stabilno, odporno, dostopnejšo
povezavo računalnikov, ki bi preživelo tudi v skrajnih primerih, npr. v primeru vojne
(Razgoršek in Potočar, 2009).
Od nastanka interneta naprej je začelo omrežje zelo hitro pridobivati veliko število
uporabnikov in je spremenilo način, s katerim komuniciramo. Prednosti, ki jih nudi internet,
so, da ni omejen z lokacijo in prav tako potrebujemo zelo malo vložka, da bi do njega
dostopali.
Grafikon 1: Število uporabnikov interneta po letih

Število uporabnikov interneta(v milijonih)
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Vir: Internet World Stats (2019)
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Nagel razvoj interneta je tudi manjšim podjetjem omogočil, da s pomočjo tehnologije
učinkoviteje tekmujejo z ostalimi tudi večjimi mednarodnimi podjetji, saj jim omogoča vstop
na trg z minimalnimi naložbami oz. z uporabo osebnega računalnika, modema in povezave z
internetom (Razgoršek in Potočar, 2009).

4.1 OPREDELITEV ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
Elektronsko poslovanje je vsaka poslovna dejavnost, ki je opravljena s pomočjo računalniških
aplikacij in omrežij ter obsega: elektronsko bančništvo, elektronsko trženje, elektronsko
trgovanje, spletno trgovino, svetovanje na daljavo, elektronsko zavarovalništvo, računalniško
skupinsko delo, delo na daljavo, pouk na daljavo, avkcije na daljavo. Elektronsko poslovanje
se uporablja pri povezovanju potrošnikov z organizacijami, pri notranjem poslovanju
organizacije, pri poslovanju med organizacijami ter pri poslovanju državne administracije
med seboj in z občani (Jerman-Blažič, 2001). Z elektronskim poslovanjem se pošiljajo
elektronska sporočila, za katera velja, da izvirajo od pošiljatelja: če jih pošlje pošiljatelj sam
ali če jih pošlje oseba, pooblaščena s strani pošiljatelja, ali če jih pošlje pošiljateljev
informacijski sistem (5. člen ZEPEP).

4.2 OBLIKE ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
Pri elektronskem poslovanju sodelujejo podjetja, posamezniki in inštitucije javne uprave.
Glede na sodelujoče so nastale naslednje vrste elektronskega poslovanja (Rožanec, 2019):







poslovanje med podjetji (ang. Business to Business – B2B);
poslovanje med podjetji in potrošniku (ang. Business to Consumer – B2C);
poslovanje med potrošniki (ang. Consumer to Consumer – C2C);
poslovanje med javno upravo in podjetji (ang. Government to Business – G2B);
poslovanje med javno upravo in državljani (ang. Government to Citizen – G2C);
poslovanje znotraj javne uprave (ang. Government to Government – G2G).

Poslovanje med podjetji (B2B) zajema največji del elektronskega poslovanja in pomeni
izmenjavo v dobavni verigi (Rožanec, 2019). Poslovanje med podjetji vključuje velik obseg
transakcij, vključujoč trgovino na debelo, nakupe podjetij, nakupe sredstev, proizvodnih
delov in tehnološke opreme. Vključuje tudi finančne transakcije med podjetji, kot so
zavarovanje, komercialni krediti, vrednostni papirji itd. (Reiley in Spulber, 2001)
Poslovanje med podjetji in potrošniki (B2C) temelji na uporabi internetnih spletnih strani.
Preko določenih spletnih strani so uporabniku oz. potrošniku omogočene različne storitve
preko domačega računalnika, kot so bančništvo, nakupovanje, izobraževanje itd. (Nahtigal,
2010).
Poslovanje med potrošniki se največkrat pojavi v obliki elektronskih dražb in nakupovanj.
Pojavlja se za nakup nepremičnin, avtomobilov, mobitelov, tehnoloških izdelkov, oblačil,
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obutev, pohištva in podobno. Primeri portalov, ki omogočajo tako poslovanje, so: eBay,
AliExpress, Amazon, socialna omrežja (Facebook, Instagram), naši domači portali pa Bolha,
Letgo, Nepremičnine.si itd.
Poslovanje med javno upravo in podjetji (G2B) predstavlja informacijske in transakcijske
storitve na spletu, kot sta pri nas eUprava in eDavki. Cilj tega elektronskega poslovanja je
zmanjšati breme državnih inštitucij s podjetji tako, da se bo odpravilo odvečno zbiranje
podatkov in se bo kot način komuniciranja uporabljalo elektronsko poslovanje (Iyer, Singh,
Sala in D’Aubeterre, 2006)
Poslovanje med javno upravo in državljani (G2C) je podobno poslovanje kot poslovanje med
javno upravo in podjetji. Tudi pri G2C poslovanju gre za informacijske in transakcijske
storitve na spletu, le da so te za državljane. Cilj tega elektronskega poslovanja je razviti
storitve, katere bodo državljanom omogočili lažji in hitrejši dostop do njih.
Poslovanje znotraj inštitucij javne uprave (G2G) se največkrat uporablja za pridobivanje in
posredovanje informacij med njimi (Nahtigal, 2010). Cilj tega elektronskega poslovanja je
tudi doseči nove partnersko-prijateljske zveze med državnimi institucijami in tako povečati
sodelovanje ter biti bolj učinkoviti pri zagotavljanju storitev za državljane (Iyer, Singh, Sala in
D’Aubeterre, 2006)

4.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
Kot že vemo je elektronsko poslovanje zelo pridobilo na pomenu, kar je s seboj prineslo
veliko prednosti kot tudi nekaj slabosti. Med prednosti štejemo to, da je tehnologija
dostopna vsem, da imajo vsi univerzalen dostop do interneta, obstaja veliko različnih virov
zaslužka, podjetja se približajo potrošnikom, znižanje stroškov itd. (Nahtigal, 2010). Prednosti
po Turbanu so razdeljene na prednosti za podjetja, prednosti za stranko in prednosti za
družbo. Kot prednosti za podjetja so opredeljene: razširitev trga, zmanjšanje stroškov
poslovanja, prilagoditev željam kupcev, skrajšanje proizvodnega cikla, prenova poslovnih
procesov. Med prednosti za stranko spada možna primerjava cene in kakovosti ter hitra
dobava digitalnih proizvodov. Prednosti za družbo so, da jim elektronsko poslovanje
omogoča možnost dela od doma, ugodnosti prav tako povečujejo njihov življenjski standard
ter pospešujejo dostavo javnih storitev (Turban idr., 2002). Slabosti je manj kot prednosti in
ena izmed ključnih lastnosti je varnost, potem pa je tu še veliko tehničnih pomanjkljivosti
(Nahtigal, 2010). Po Turbanu so slabosti razdeljene na tehnične in netehnične omejitve. Med
tehnične omejitve spadajo: pomanjkanje varnosti, slab komunikacijski prenos, prehitre
spremembe tehnologije ter dodatni stroški za tehnično podporo. Netehnične omejitve so
nezaupanje v varnost in v obstoj podjetij, stroški nabave računalniške opreme ter različna
zakonodaja in standardi (Turban idr., 2002).
Prednosti so po nekaterih avtorjih razdeljene tudi na oprijemljive in neoprijemljive prednosti
vpeljave elektronskega poslovanja. Oprijemljive prednosti so povečana prodaja, zmanjšanje
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stroškov marketinga, zmanjšanje stroškov v oskrbovalni verigi in zmanjšanje administrativnih
stroškov. Neoprijemljive prednosti, ki jih prinaša elektronsko poslovanje, so krepitev
blagovne znamke, izboljšanje storitev, hitrejša odzivnost, boljša komunikacija s strankami,
boljša podpora obstoječih partnerjev in učenje za prihodnost (Rožanec, 2019).

4.4 VARNOST ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
Pri elektronskem poslovanju deležniki uporabljajo svoje osebne podatke in informacije,
katere je potrebno zaščititi in preprečiti njihovo zlorabo, zato morajo biti računalniški sistemi
zastavljeni tako, da bodo zagotavljali zaupnost podatkov, celovitost in razpoložljivost sistema
ter njegovih storitev. Varnostnih ukrepov je več, za začetek je pa zelo pomembna previdnost
uporabnikov, kar pomeni, da sami pazijo, kako poslujejo s svojimi osebnimi podatki in pod
kakšnimi pogoji. Najpomembnejša ukrepa za varovanje osebnih podatkov sta digitalni podpis
in digitalno potrdilo.
Digitalni oz. elektronski podpis zagotavlja dokumentom pravno veljavo (Lesjak, 2008).
Elektronski podpisi se štejejo za zanesljive, če izpolnjujejo naslednje pogoje (Electronic
Signature Law, 2016):





podatki o ustvarjanju elektronskega podpisa so izključno last podpisnika;
podatki o ustvarjanju elektronskega podpisa so izključno pod nadzorom podpisnika;
vse spremembe elektronskega podpisa so vidne;
vse spremembe vsebine in oblike podatkovnega sporočila so vidne, ko je sporočilo
podpisano.

Po Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) razlikujemo med
elektronskim podpisom in varnim elektronskim podpisom. Elektronski podpis je opisan kot
niz podatkov v elektronski obliki, povezan z drugimi podatki z namenom, da preverja
pristnost teh podatkov in identificira podpisnik (2. člen ZEPEP). Varen elektronski podpis je
opisan kot elektronski podpis, ki mora biti povezan izključno s podpisnikom, iz njega je
mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika, ustvarjen je s sredstvi za varno elektronsko
poslovanje, ki so pod nadzorom podpisnika, s podatki pa je povezan tako, da se kasneje
opazijo vse spremembe podatkov (2. člen ZEPEP). Varen elektronski podpis, ki je prav tako
overjen s kvalificiranim potrdilom, je glede podatkov enakovreden lastnoročnemu podpisu
(15. člen ZEPEP).
Izvedba varnega elektronskega podpisa temelji na kriptografiji. Kriptografija je znanstvena
disciplina, ki se ukvarja s proučevanjem metod za pošiljanje sporočil v taki obliki, da jih lahko
prebere samo tisti, kateremu so ta sporočila namenjena. Osnovni namen kriptografije je
omogočiti dvema osebama komunikacijo preko varnega komunikacijskega kanala tako, da
tretja oseba ne more prebrati in razumeti njunih sporočil. Celoten proces kriptografije je
sestavljen iz šifriranja in dešifriranja sporočil. S šifriranjem se podatki s pomočjo ključa
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spremenijo in se jih brez uporabe ključa več ne da prebrati. Z dešifriranjem se podatki s
pomočjo ključa spremenijo v začetne podatke taki, kot so bili pred šifriranjem (Milak, 2015).
Kriptografija prav tako uporablja javni ključ, ki je dostopen vsem udeležencem, in zasebni
ključ, ki je skrivni podatek in ga poseduje le njegov imetnik (Lesjak, 2008).
Slika 1: Izvedba elektronskega podpisa

Vir: Lesjak (2008)
Na sliki vidimo, kako poteka izvedba elektronskega podpisa. Na levi strani se nahaja izvorno
sporočilo, ki ga podpiše pošiljatelj in pri tem uporabi svoj zasebni ključ. Tako se elektronski
podpis skupaj z digitalnim potrdilom in sporočilom združi v podpisano elektronsko sporočilo.
Prejemnik iz pošiljateljevega digitalnega potrdila pridobi javni ključ in z njim preveri
veljavnost podpisa ter potrdi njegovo celovitost. Ko prejemnik preveri veljavnost podpisa,
lahko identificira podpisnika in prav tako pride do sporočila, ki mu ga je pošiljatelj
elektronsko poslal (Lesjak, 2008).

4.5 PRAVNE PODLAGE V RS
Pravne podlage, ki urejajo elektronsko poslovanje, so:





Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 –
uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZEPT in 46/14);
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo);
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13);
Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZINB, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17);
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Zakon o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev (Uradni list RS,
št. 43/04);
Zakon o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 9/10 in 60/11).

V ZEPEP-u je utemeljen pojem elektronsko poslovanje, ki pravi, da elektronsko poslovanje
zajema poslovanje v elektronski obliki s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije
ter uporabo elektronskega podpisa (1. člen ZEPEP). Bistveno v tem zakonu je, da se
elektronski podpis enači z lastnoročnim, da se standardizirajo pogoji za zanesljivost
overiteljev digitalnih potrdil ter so opisani standardi za varno elektronsko podpisovanje.
Kar nekaj členov je namenjenih elektronskemu poslovanju tudi v Zakonu o upravnem
postopku (ZUP). V ZUP-u je urejeno, kako poteka vročanje po elektronski obliki. Določa se, da
se lahko vloge pošljejo organu tudi po elektronski pošti, in sicer tako, da se pošljejo
informacijskemu sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje (63. Člen ZUP).
Zakon o elektronskih komunikacijah ureja elektronska komunikacijska omrežja in izvajanje
teh storitev. S tem zakonom se ureja tudi varovanje pravic do komunikacijske zasebnosti
uporabnikov ter reševanje sporov (1. člen ZEKom-1).
Z zakonom o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev se, kot pravi naslov, ureja
pravice in varuje ponudnike zaščitenih elektronskih storitev, ki te storitve za plačilo
zagotavljajo s pogojnim dostopom in prav tako preprečujejo možnosti za uporabo naprav, s
katerimi se lahko izognejo zaščiti s pogojnim dostopom (1. člen ZPDZES).
Zakon o varstvu osebnih podatkov je bil napisan z namenom, da se osebni podatki
obdelujejo zakonito in pošteno in v tej smeri določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s
katerimi se preprečujejo nezakoniti ter neupravičeni posegi v zasebnost posameznika pri
obdelavi njegovih podatkov (1. in 2. člen ZVOP). To je pri elektronskem poslovanju
pomembno, saj se pri poslovanju na spletu nenehno izdajajo osebni podatki.
Zakon o tajnih podatkih določa osnove enotnega sistema določanja, varovanja in dostopa do
tajnih podatkov z delovnega področja državnih organov Republike Slovenije. Podatki se
nanašajo na obrambo, javno varnost in zunanje zadeve. Ta zakon morajo upoštevati državni
organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil, gospodarske družbe in druge
organizacije, ki razpolagajo z naštetimi podatki (1. člen ZTP).
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5 eDAVKI
5.1 ORGANIZACIJA FURS
Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) deluje kot organ v sestavi Ministrstva za finance.
Sestavljena je iz 16. Finančnih uradov (FU) in iz Generalnega finančnega urada (GFU) (Letno
poročilo FURS, 2017). Poleg Finančne uprave so organi v sestavi Ministrstva za finance še:
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Uprava Republike Slovenije za
javna plačila in Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna (Ministrstvo za finance, 2019).
Finančna uprava RS deluje na področju davkov, prispevkov za socialno varnost, trošarin,
okoljskih dajatev, carine, iger na srečo, plačevanj in izvršb, nadzora ter mednarodnih
izmenjav (FURS, 2019). Poslanstvo Finančne uprave temelji na učinkovitem in poštenem
pobiranju dajatev in zaščite družbe. Zavzemajo se tudi za zagotovitev splošne varnosti,
varnosti proizvodov, varujejo okolje in naravo, pravice intelektualne lastnine, prebivalce in
finančne interese Slovenije ter hkrati Evropske unije (Strategija FURS 2015–2020, str. 5).
Vizija Finančne uprave RS je, da bi bila do leta 2020 ena najbolj učinkovitih in uspešnih
organizacij za pobiranje davkov v Evropski uniji (Strategija FURS 2015–2020, str. 7). Finančna
uprava si je zastavila štiri cilje, ki jih želi uresničiti do leta 2020, in sicer: učinkovito pobiranje
dajatev, varovanje družbe in finančnih interesov, sodelovanje z okoljem in razvoj partnerstev
ter ustvariti k rezultatom usmerjeno organizacijo. Prav tako si želijo vzpostaviti integralen
informacijski sistem, ki bo omogočil realizacijo zgoraj naštetih ciljev, tako da bo odpravil
tehnološke in tehnične ovire in poskrbel za poenostavljene postopke, ki bodo zahtevali manj
virov za izvedbo nalog, povečali učinkovitost in zmanjšali tveganja pri poslovanju (Strategija
FURS 2015–2020, str. 12).

5.2 DAVČNA STRUKTURA V SLOVENIJI
V Sloveniji so znani naslednji davki (Klun & Jovanovič, 2017):









Dohodnina;
davek od dohodka pravnih oseb;
davek na posebne prejemke;
davki na premoženje;
davki na blago in storitve;
davki na mednarodno trgovino in transakcije;
drugi davki (davki na dobitke od iger na srečo, davek od prometa zavarovalnih poslov
…);
prispevki za socialno varnost.
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5.3 SPLETNI PORTAL eDAVKI
Elektronsko poslovanje za zavezance FURS opisuje kot nudenje njim prijaznih, enostavnih in
dostopnih storitev, ne glede na to, ali bodo to storitev opravili fizično na FURS ali z uporabo
e-storitev preko interneta (Letno poročilo FURS, 2018).

5.3.1 Predstavitev portala
Spletni portal eDavki je portal, ki ponuja fizičnim osebam, fizičnim osebam z dejavnostjo in
pravnim osebam izpolnjevanje ter oddajanje davčnih obrazcev preko interneta 24 ur na dan,
7 dni v tednu, popolnoma brezplačno in neodvisno od lokacije. Da fizična ali pravna oseba
postane uporabnik, je potrebno, da je davčni zavezanec. Ker so eDavki spletni portal, je za
uporabo potreben namizni ali prenosni računalnik oziroma katera koli naprava, kot je
pametni telefon, tablični računalnik ipd., ki ima dostop do interneta.

Slika 2: Davčno elektronsko in papirno poslovanje

Vir: FURS (2019)
Iz slike je razvidno, da davčni zavezanec, ki posluje elektronsko, oddaja obrazce preko
spletnega računalnika in da se ti neposredno vnesejo v sistem. Davčni zavezanec, ki posluje
papirno, mora svoje obrazce oddati po pošti ali osebno na vložišče, nato jih davčni
uslužbenec posredno vnese v sistem. Vsi podatki pridejo na koncu v isti sistem, le da se po
elektronski poti to zgodi neposredno, po fizični poti pa posredno.
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5.3.2 Registracija
Preden začne samostojni podjetnik uporabljati portal eDavki, se je potrebno registrirati.
Registracija v portal poteka na dva načina, in sicer kot registracija z uporabniškim računom
ali kot registracija z digitalnim potrdilom.


Registracija z uporabniškim računom

Za vstop v portal eDavki se lahko ustvari uporabniški račun z geslom. Uporabnikom, ki se
prijavijo na ta način, je omogočena oddaja le določenih dokumentov za fizične osebe in
fizične osebe z dejavnostjo, za polno funkcionalnost je potrebna prijava z digitalnim
potrdilom (FURS, 2019). Ko se registriramo z geslom, se kot uporabniško ime uporablja
davčna številka. Če se uporabnik registrira z uporabniškim računom, ima pri uporabi portala
eDavki naslednje omejitve (FURS, 2019):





ne more podpisati elektronske vročilnice in ni mu dostopna vsebina dokumenta, ki se
elektronsko vroča;
nima dostopa do profilov svojih pooblastiteljev, ki imajo status pravne osebe ali
status fizične osebe z dejavnostjo, dostop ima le do profilov pooblastiteljev, ki imajo
status fizične osebe.

Registracija z digitalnim potrdilom

Za registracijo potrebujemo digitalno potrdilo, ki je računalniški zapis in vsebuje podatke o
imetniku, njegov javni ključ ter podatke o izdajatelju ter obdobje veljavnosti digitalnega
potrdila (MJU, 2019). Z digitalnim potrdilom se izkazuje identiteta, velja kot podpis, ki je
enakovreden ročnemu in tako jamčimo za posredovane informacije.
Overitelji, ki izdajajo digitalna potrdila v Sloveniji, so:






Ministrstvo za javno upravo – SIGEN-CA, digitalna potrdila za fizične osebe in pravne
subjekte;
Ministrstvo za javno upravo – SIGOV-CA, digitalna potrdila za državne organe;
Pošta Slovenije, d. o. o. – POŠTArCA, digitalna potrdila za fizične in pravne osebe;
Nova Ljubljanska banka, d. d. – AC NLB, digitalna potrdila za uporabo elektronskih
bančnih storitev;
Halcom, d. d. – HALCOM-CA, digitalna potrdila za uporabo elektronskih bančnih
storitev

Digitalno potrdilo, ki ga potrebuje samostojni podjetnik, je SIGEN-CA ali POŠTArCA, saj sta
oba namenjena tako fizičnim, pravnim kot fizičnim osebam z dejavnostjo.
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Digitalna potrdila se uporabljajo za šifriranje podatkov v elektronski obliki, za overjanje
digitalno podpisanih podatkov v elektronski obliki ter izkazovanja istovetnosti podpisnika
(SIGEN-CA, 2018). Za uporabo digitalnih potrdil so ključni naslednji ključi: zasebni ključ za
podpisovanje ter javni ključ za overjanje podpisa, zasebni ključ za dešifriranje ter javni ključ
za šifriranje (SIGEN-CA, 2018).
Postopek za pridobitev digitalnega potrdila se začne, ko bodoči imetnik in odgovorna oseba
izpolnita in podpišeta zahtevek za pridobitev potrdila. O odobritvi ali zavrnitvi v skladu z
veljavno zakonodajo je bodoči imetnik obveščen po e-pošti. Ko je enkrat zahtevek odobren,
se izdata referenčna številka in avtorizacijska koda, ki se posredujeta imetniku, in sicer se
referenčna številka posreduje po elektronski pošti, avtorizacijska koda pa po navadni pošti
(SIGEN-CA, 2018).

5.3.3 Mobilna aplikacija eDavki
Mobilna aplikacija eDavki je ustvarjena s strani Finančne uprave Republike Slovenije in je
namenjena le fizičnim osebam. Nudi različne funkcionalnosti, kot so: oddaje obrazcev,
pridobitev splošnih informacij, personaliziran koledarček, ki opominja na konkretne davčne
obveznosti, vpogled v knjigovodsko kartico zavezanca, predizpolnjena vloga za uveljavljanje
olajšave za vzdrževane družinske člane na podlagi podatkov iz zavezančeve lanske vloge,
kontakti finančnih uradov, možnost sodelovanja v nagradni igri, individualno obveščanje
zavezancev pred iztekom roka za plačilo, vpogled v oddane in prejete dokumente, oddaja
ugovora zoper informativni izračun dohodnine, dostop do vseh obrazcev s področja
delovanja Finančne uprave RS, oddaja napovedi za odmero dohodnine itd. V mobilno
aplikacijo se je prav tako kot v portal eDavki potrebno registrirati in za registracijo je
potreben elektronski naslov, davčna številka ter številka informativnega izračuna dohodnine.
Če je uporabnik že prijavljen v portal eDavki, potrebuje za vstop v mobilno aplikacijo eDavki
le davčno številko in geslo, ki ga uporablja za vstop v portal eDavki (FURS, 2019).

5.3.4 Vlaganje dokumentov
Vlaganje dokumentov preko eDavkov poteka v treh korakih, in sicer najprej poteka priprava
dokumenta, nato oddaja dokumenta in za konec mora biti dokument uspešno vložen.
Priprava dokumenta poteka tako, da uporabnik najprej odpre obrazec, ga izpolni in nato
klikne na gumb »Oddaj vlogo«. Pred oddajo se pregledajo podatki in dokument se podpiše s
klikom na gumb »Podpiši«. Ko sta ta dva koraka opravljena, bo dokument vložen na FURS in
uporabnik dobi potrdilo o vložitvi, ki ga lahko shrani na svoj računalnik.

5.3.5 eVročanje
Vročanje dokumentov poteka s strani Finančne uprave Republike Slovenije do davčnih
zavezancev, ki so prijavljeni v sistem za elektronsko vročanje preko portala eDavki. Prejemnik
dokumentov, ki se vročajo, je zavezanec ali oseba, ki jo pooblasti za vročanje, in eden od njiju
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podpiše tudi vročilnico. Zavezanec osebe, ki jih izbere za pooblaščence, določi tako, da
izpolni obrazec Vročanje-PE. Preko e-vročanja se elektronsko vročajo dokumenti pravnim
osebam in fizičnim osebam z dejavnostjo, med katere spadajo tudi samostojni podjetniki. S
tem so pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo dolžne uporabljati portal eDavki. Če
portala ne uporabljajo in spregledajo dokumente z denarno obveznostjo, ki ne bo v roku
poravnana, se bodo proti njim začeli postopki izvršbe. Fizičnim osebam se dokumenti
elektronsko vročajo le v primeru, da se sami prijavijo v sistem elektronskega vročanja, tako
da prek portala eDavki oddajo pristopnico za eVročanje (Storitev eVročanje, 2019). Evročanje deluje tako, da FURS zavezancu odloži dokument v portal, kjer ga obvesti za davek
in mu to sporoči tudi na elektronski naslov, če je bil pristojnemu organu sporočen. S tem se
opravi vročanje v varen elektronski predal. Zavezanec ima potem nalogo z uporabo
digitalnega potrdila dokazati svojo identiteto in prevzeti dokument ter podpisati vročilnico.
Vročitev velja za opravljeno na dan, ko je vročilnica podpisana. Če dokument ni prevzet v 15
dneh, velja, da je vročitev opravljena z dnem preteka tega roka (85.a člen ZdavP-2).
Dokument ostane v portalu eDavki še šest mesecev po vročitvi in se nato izbriše (Storitev
eVročanje, 2019).

5.3.6 Varstvo podatkov
Vse podatki, ki jih zbere, obdeluje in varuje Finančna uprava Republike Slovenije,
predstavljajo davčno tajnost, zato je treba zagotoviti varovanje podatkov. Dostop do teh
podatkov imajo le zaposleni davčnega organa, ki z začetkom delovnega razmerja dobijo
dovoljenje za dostop, vendar le v obsegu, ki je potreben za opravljanje delovnih nalog (17.
člen ZdavP-2). Finančna uprava prav tako vodi in vzdržuje podatke v davčnem registru,
evidenci o davkih, knjigovodskih evidencah, evidenci o vodenju finančnega nadzora, evidenci
finančnih preiskav, evidenci o vloženih kazenskih ovadbah in naznanilih, carinski evidenci,
evidenci trošarin, evidenci informacij za izvedbene namene, evidenci o uporabi prisilnih
sredstev, evidenci predloženih instrumentov zavarovanja, evidenci o davčni izvršbi, evidenci
okoljskih dajatev, evidenci o hrambi blaga, evidenci o pravnomočnih odločbah in prekrških
ter evidenci o nadzorih nad prirejanjem iger na srečo (FURS, 2019). Vse te podatke uradnih
in drugih oseb finančne uprave ali drugih oseb, ki sodelujejo pri pobiranju davka, ne smejo
razkrivati tretjim osebam niti jih ne smejo sami uporabljati ter omogočiti, da jih uporabljajo
tretje osebe (16. člen ZDavP-2). Podatki se lahko razkrijejo le na podlagi soglasja davčnega
zavezanca ali če je z zakonom tako določeno (18. člen ZdavP-2). Vsak posameznik ima prav
tako pravico, da zahteva dostop do osebnih podatkov (15. člen GDPR) in popravek osebnih
podatkov (16. člen GDPR). Pri informacijskem pooblaščencu imajo posamezniki tudi pravico
vložiti pritožbo (77. člen GDPR).
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6 SAMOSTOJNI PODJETNIKI (S. P.)
6.1 OPREDELITEV
Samostojni podjetniki oz. s. p.-ji so opredeljeni z zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1),
ki določa pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov
posameznikov, gospodarskih združenj ter podružnic tujih podjetij (1. člen ZGD-1). V tem
zakonu se beseda samostojni podjetnik ne uporablja, uporabljata se le kratica s. p. in beseda
podjetnik. Podjetnik je opisan kot fizična oseba, ki samostojno opravlja pridobitno dejavnost
na trgu v okviru podjetja (3. člen ZGD-1). Naziv podjetja samostojnega podjetnika je
sestavljen iz imena in priimka podjetnika ter skrajšane oznake s. p., oznake dejavnosti in
dodatnih sestavin (72. člen ZGD-1).
Za odpiranje podjetja oz. da oseba postane podjetnik, ustanovitelj ali družabnik, obstajajo
omejitve, in sicer (10.a. člen ZGD-1):








oseba ne sme biti pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja
in biti vpisana v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje;
oseba ne sme biti v zadnjih 12 mesecih pred ustanovitvijo javno objavljena na
seznamu nepredlagateljev obračunov ali na seznamu neplačnikov;
oseba ne sme biti udeležena v kapitalu kapitalske družbe z več kot 25 %, ki je bila v
zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali na
seznamu neplačnikov;
osebi ne sme biti v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike
Slovenije za delo oziroma FURS-a več kot dvakrat izrečena globa zaradi prekrška s
plačilom ali z zaposlovanjem na črno;
oseba ne sme biti neposredno z več kot 50 % udeležena v kapitalu družbe z omejeno
odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije na podlagi
Zakona o finančnem poslovanju, postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega
prenehanja.

Prednosti samostojnih podjetnikov (s. p.) so, da denarni vložek oz. kapital ni potreben, oseba
z denarjem prosto razpolaga, ustanovitev je hitra in enostavna ter stroški administracije
nizki. Morebitne slabosti samostojnih podjetnikov (s. p.) so, da samostojni podjetnik ni ločen
od fizične osebe, odgovarja z vsem premoženjem, z visokimi dobički sledijo visoki davki ter
ima nižjo kredibilnost kot npr. d. o. o.

6.2 ODPIRANJE S. P.
Odpiranje s. p. poteka v treh korakih, in sicer (e-Vem, 2019):


Prijava v Poslovni register Slovenije
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Prijava se opravi od doma preko sistema e-Vem, za dostop do katerega je potrebno
kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, osebno na točki SPOT ali po pošti z overjenim
podpisom. Registracija v Poslovni register Slovenije je brezplačna in se mora vložiti en dan
pred želenim datumom vpisa in največ en mesec pred želenim datumom vpisa, ki ga
podjetnik lahko izbere sam. Prijava oz. podatki samostojnega podjetnika se posredujejo
Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), ki izda sklep o vpisu v PRS. Pri vpisu v
Poslovni register Slovenije podjetnik zbere informacije o nazivu firme, sedežu firme, podatke
o zastopniku ter o dejavnosti, ki se bo opravljala.


Prijava na FURS

Podjetnik prijavo na FURS opravi v osmih dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije in
sporoči FURSU naslednje podatke: število in lokacije poslovnih prostorov, poslovne enote
doma in v tujini, kapitalske naložbe doma in v tujini, vse številke računov, osebo, ki vodi
poslovne knjige, način vodenja knjig ter davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka,
doseženega z opravljanjem dejavnosti. Ti podatki se lahko sporočijo tudi takrat, ko se
opravlja prijava za vpis v PRS.


Prijava v obvezna socialna zavarovanja

Ob prijavi v obvezna socialna zavarovanja se vloži obrazec M1. V kolikor je podjetnik
zavarovan iz delovnega razmerja za poln delovni čas, se opravi prijava z obrazcem M12.
Prijava v obvezna socialna zavarovanja se mora preko portala eVEM opraviti najpozneje v
osmih dneh po začetku opravljanja dejavnosti.
Vsaka samozaposlena oseba je vključena v pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo ter zavarovanje za primer
brezposelnosti in je dolžna slednje plačevati v sklopu opravljanja svojih dejavnosti (Dohodek
iz dejavnosti, 2018).

6.3 RAZLIKA MED S. P. IN D. O. O.
Razlike med s. p. (samostojnimi podjetniki) in d. o. o. (družbami z omejeno odgovornostjo) se
pojavljajo v naslednjih stvareh (e-Vem, 2019):





Organizacijska oblika: Pri s. p. je fizična oseba, ki opravlja dejavnost. Pri d. o. o. je
pravna oseba, ki opravlja dejavnost.
Osebna odgovornost: s. p. odgovarja z osebnim premoženjem, d. o. o. odgovarja le s
kapitalom podjetja.
Osnovni kapital: Pri s. p. ni potreben, pri d. o. o. znaša 7.500,00 EUR in je lahko v
denarju, v sredstvih ali kombinirano.
Ustanovitveni stroški: s. p. in d. o. o. se lahko ustanovita brezplačno preko portala
SPOT, d. o. o. se lahko ustanovi tudi pri notarju po notarski tarifi.
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Obdavčitev dobička: s. p. in d. o. o .imata normirane odhodke po cedularni obdavčitvi
20 %. Dejanski stroški se pri s. p. obdavčijo po dohodninski lestvici 16 %, 27 %, 34 %,
39 % in 50 %. Pri d. o. o se davek od dohodkov pravnih oseb obdavči po davčni stopnji
19 %.
Plača: Pri s. p. je dobiček hkrati plača in ga ne more uveljavljati kot strošek, pri d. o. o.
si plačo podjetnik izplačuje in mu ta predstavlja strošek.
Prispevki: Pri s. p. gre za samozaposlitev in je zavarovalna podlaga 005 (imajo jo
samostojni podjetniki), osnova za prispevke se izračuna kot razlika med prihodki in
stroški. Pri d. o. o. gre za zaposlitev po pogodbi o zaposlitvi in zavarovalno podlago
001 (imajo jo osebe v delovnem razmerju), prispevki se plačajo glede na višino plače.
Krediti: Pri d. o. o. je ureditev bančnega kredita lažja kot pri s. p.

6.4 VRSTE S. P.
Samostojne podjetnike lahko razdelimo na 3 vrste, in sicer: navadni s. p., normirani s. p. in
popoldanski s. p.
Navadni in popoldanski s. p. imata enako pravno-formalni status ter enake dolžnosti in
pravice, razlika je samo v plačilu prispevkov za socialno varnost. Popoldanski s. p. je za
osebo, ki je zaposlena za polni delovni čas in si želi odpreti s. p. za legalno poslovanje z
dejavnostmi, ki jih želi opravljati. Popoldanski s. p. ne more biti odprt s strani upokojencev,
študentov in oseb, ki so zaposlene za krajši delovni čas. Oseba, ki ima odprt popoldanski s. p.,
mora mesečno plačevati le pavšalna prispevka za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, in
sicer: PIZ (35,05 evra) in ZZZS (35,53 evra). PIZ se plača polovično, če je samostojni podjetnik
v tem mesecu opravljal dejavnost 15 dni ali manj (Davki za začetnike, 2019).
Razlike se pojavijo med navadnim in normiranim s. p., in sicer v ugotavljanju davčne osnove
in računovodstvu. Ker je samostojni podjetnik fizična oseba, se za obdavčitev s. p. uporablja
Zakon o dohodnini in je predmet obdavčitve dohodek iz dejavnosti. Dohodek iz dejavnosti
pomeni vsak dohodek, ki je bil dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti,
kot so podjetniške, kmetijske ali gozdarske dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge
neodvisne samostojne dejavnosti (46. člen Zdoh-2). Po Zakonu o dohodnini so med dohodke
uvrščeni še dohodek iz zaposlitve, dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti, dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice,
dohodek iz kapitala ter drugi dohodki (18. člen ZDoh-2). Davčna osnova se računa kot razlika
med prihodki in odhodki, doseženimi z opravljanjem dejavnosti. Obstajata dva načina za
ugotavljanje davčne osnove. Samostojni podjetnik se mora za enega od teh odločiti v 8 dneh
od odprtja s. p.:
Način 1: Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov
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Ta način ugotavljanja davčne osnove je zelo primeren za tiste zavezance, ki imajo visoke
odhodke, kateri presegajo 80 % prihodkov (Davki za začetnike, 2019). Za ugotavljanje davčne
osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov je davčna osnova dobiček
samostojnega podjetnika. Dobiček se izračuna tako, da se od prihodkov odštejejo odhodki,
doseženi v koledarskem letu. Če se ugotavlja davčna osnova po tem načinu, mora samostojni
podjetnik najkasneje do 31. marca tekočega leta oddati obrazec z davčnim obračunom
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. V tem obračunu lahko samostojni podjetnik
uveljavlja tudi davčne olajšave, in sicer: olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj, olajšavo za
investiranje, olajšavo za zaposlovanje in za zaposlovanje invalidov, olajšavo za zavezanca
invalida, olajšavo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, olajšavo za
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, olajšavo za donacije (61.-66.a. člen, Zdoh-2).
Pri tem načinu ugotavljanja davčne osnove se dohodek iz dejavnosti všteva v letno davčno
osnovo posameznika. Izračunana davčna osnova se obdavči po progresivni dohodninski
lestvici:
Tabela 1: Dohodninska lestvica
Če znaša neto letna
davčna osnova v evrih
Nad

Znaša dohodnina v evrih

Do
8.021,34

16 %

8.021,34

20.400,00

1.283,41

+ 27 % nad 8.021,34

20.400,00

48.000,00

4.625,65

+ 34 % nad 20.400,00

48.000,00

70.907,20

14.009,65

+ 39 % nad 48.000,00

22.943,46

+ 50 % nad 70.907,20

70.907,20

Vir: FURS (2019)
Način 2: Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
Za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se davčna osnova
izračuna tako, da se upoštevajo dejansko priznani davčni prihodki in se odštejejo odhodki v
vrednosti 80 % vseh davčno priznanih prihodkov (59. člen Zdoh-2). Normirane odhodke
lahko uveljavljajo samostojni podjetniki, katerih prihodki v davčnem letu ne presegajo
50.000 evrov ali če v davčnem letu pred tem davčnim letom prihodki niso presegali 100.000
evrov in je bila pri njih vsaj ena oseba zavarovana za polni delovni čas najmanj pet mesecev
(48. člen Zdoh-2). Zavezanci lahko ugotavljajo svojo davčno osnovo na ta način, dokler
njihovo povprečje prihodkov iz dejavnosti, v dveh zaporednih letih ne presega 150.000 evrov
oz. dokler se sami ne odločijo, da želijo davčno osnovo ugotavljati na drugačen način (Davki
za začetnike, 2019). Ugotavljanje davčne osnove po tem načinu z upoštevanjem normiranih
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odhodkov je treba prav tako priglasiti davčnemu organu najkasneje do 31. marca tekočega
leta. Če ima samostojni podjetnik prihodke nižje od 50.000 evrov, mu ni treba voditi
poslovnih knjig po sistemu enostavnega knjigovodstva in sestavljati letnega poročila (73. člen
ZGD-1). Pri tem načinu ugotavljanja davčne osnove se upoštevajo fiksni normirani odhodki v
višini 80 %, kar pomeni da je osnova 20 % in se od te osnove plača 20% davka. Zavezanci pri
izračunu dohodnine od dohodka iz dejavnosti nimajo pravice do uveljavljanja olajšav, kot so:
za investiranja, zaposlovanje, donacije ipd. in pravice do uveljavljanja posebnih osebnih in
splošnih olajšav (Davki za začetnike, 2019).
Pri opredelitvi, kateri način je ugodnejši, je potrebno izpostaviti dejstvo, da je način
ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov lažji in enostavnejši, saj
podjetnikom ni treba voditi poslovnih knjig in sestavljati letnih poročil. Slabosti pri
ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov so pa predvsem te, da ni
mogoče uveljavljati olajšav in davčne osnove ni mogoče zmanjšati na račun zneskov iz
prejšnjih let. Vodita se le evidenca izdanih knjigovodskih listin in evidenca osnovnih sredstev,
ki jih lahko podjetnik vodi sam. Izbira, po katerem načinu je boljše poslovati, je odvisna od
obsega poslovanja. Pomembno je upoštevati razmerje med prihodki in odhodki, saj manjše
kot je, bolj se splača imeti navaden s. p. zaradi ugotavljanja davčne osnove. Pri poslovanju z
ugotavljanjem davčne osnove z normiranimi odhodki podjetnik ne more uveljavljati olajšav,
prav tako pa mora upoštevati tudi za to predpisane zakonske pogoje.

6.5 eDAVKI ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE
Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je tako kot Ministrstvo za finance pristojna za
pobiranje davkov (11. člen ZdavP-2). Vsi zavezanci, ki želijo poslovati elektronsko preko
eDavkov, morajo zagotoviti dostop in vpogled v podatke v elektronsko vodenih knjigah in
evidencah, dostop in vpogled v programsko in strojno opremo ter izpis podatkov iz
elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc (38. člen ZdavP-2).
FURS za vse fizične osebe z dejavnostjo na portalu eDavki ponuja več že zgoraj omenjenih
storitev, pri čemer se v delu osredotočamo predvsem na tri: obrazci za dohodnino in
prispevke, za obdavčitev davka na dodano vrednost in obdavčitev dohodkov iz poslovanja.
Med obrazce za dohodnino spadajo obrazci za obračun davčnega odtegljaja in obrazci za
obračun prispevkov za socialno varnost. Obračun davčnega odtegljaja opravijo izplačevalci
dohodkov, ki so dolžni plačati davke z obrazci REK-1, REK-1A in REK-2. Z obrazcem REK-1 se
naredi obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja, in sicer se obrazec
davčnemu organu predloži na dan izplačila dohodkov, plačilo davka se opravi v 5 dneh od
izplačila dohodka. Z obrazcem REK-1A se obračuna davčni odtegljaj od plačil vajencem,
dijakom in študentom za obvezno praktično delo. Z obrazcem REK-2 se obračuna davčni
odtegljaj od dohodkov, ki niso dohodki iz delovnega razmerja, in sicer dohodki iz drugega
pogodbenega razmerja, dohodki iz dejavnosti, dohodki iz oddajanja premoženja v najem,
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dohodki iz prenosa premoženjske pravice, obresti in dividende. Tudi obrazca REK-1A in REK-2
se davčnemu organu predložita na dan izplačila dohodkov, rok plačila davčne obveznosti je
prav tako 5 dni od izplačila dohodka. Za vse REK obrazce lahko plačnik davka pooblasti
osebo, ki bo v njegovem imenu izračunala, odtegnila in plačala davčni odtegljaj, vendar za
njegovo ravnanje odgovarja sam (FURS, 2019).
Zavezanci, ki so sami zavarovani, so dolžni tudi sami izračunati in plačati prispevke za
socialno varnost, ki jih izračunajo v obračunu prispevkov za socialno varnost. Med te
zavezance spadajo samozaposlene osebe, kmetje, osebe, ki opravljajo dejavnost kot
postranski poklic, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in sobodajalci (FURS, 2019).
V obdavčitev dohodkov iz poslovanja spadajo obrazci, s katerimi se plačuje dohodnina od
dohodkov iz dejavnosti, davčni odtegljaj od plačil rezidentov in nerezidentov ter se
uveljavljajo višji normirani ali dejanski stroški nerezidenta. Dohodek iz dejavnosti je
pravzaprav dohodek, ki je dosežen z opravljanjem dejavnosti s strani samostojnih
podjetnikov, samostojnih kulturnih delavcev ipd. Osebe z dejavnostjo morajo obračun
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti predložiti najpozneje do 31. marca
naslednjega koledarskega leta (Davki za začetnike, 2019).
Za obdavčitev davka na dodano vrednost so na voljo obrazci, s katerimi se obdavčujejo blago
in storitve v prometu, od proizvajalca do končnega potrošnika. Zavezanci za ta davek so vse
pravne in fizične osebe, med katere spadajo tudi samostojni podjetniki, ki opravljajo
ekonomsko dejavnost ali pridobijo prihodke od premoženja pod pogojem, da njihov bruto
promet v 12 mesecih doseže ali preseže 50.000 evrov (Klun in Jovanovič, 2017). Samostojni
podjetniki sami predložijo zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV v mesecu, ko
mislijo, da bo vrednost njihovega obdavčljivega prometa presegla 50.000 evrov (Davki za
začetnike, 2019). Po Zakonu o davku na dodano vrednost so predmet obdavčitve (3. člen
ZDDV-1):





dobavljeno blago, ki ga davčni zavezanec dobavi v okviru svoje ekonomske dejavnosti
v Republiki Sloveniji za plačilo;
pridobitve blaga znotraj Evropske unije, ki jih opravi v Republiki Sloveniji za plačilo;
storitve, ki jih opravi v okviru svoje ekonomske dejavnosti v Republiki Sloveniji za
plačilo;
uvoz blaga.

6.6 PRENEHANJE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI
Pri prenehanju opravljanja dejavnosti imajo samostojni podjetniki določene obveznosti. Ko
se odločijo, da bodo nehali z opravljanjem dejavnosti, morajo to objaviti na spletnih straneh
AJPES, in sicer vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti, ter hkrati navesti dan
prenehanja. Nato sledi izbris iz Poslovnega registra Slovenije (PRS), ki se opravi najmanj tri
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dni pred datumom zaprtja dejavnosti s priloženo prijavo za izbris, ki se odda preko portala
eVem ali na točki SPOT. Podjetje se zapre s Sklepom o izbrisu poslovnega subjekta iz PRS, in
sicer četrti dan po oddaji prijave za izbris. Samostojni podjetnik se mora še odjaviti iz
obveznih socialnih zavarovanj z obrazcem M-2, ki ga vloži v osmih dneh pred dnevom izbrisa.
Za konec ima samostojni podjetnik še obveznosti do Finančne uprave RS, saj mora v 60 dneh
od dneva prenehanja Finančni upravi RS vložiti davčni obračun akontacije dohodnine in
dohodnine od dohodka iz dejavnosti za obdobje do dneva prenehanja opravljanja dejavnosti
(Davki za začetnike, 2019).
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7 EMPIRIČNA RAZISKAVA
7.1 METODOLOGIJA
V empiričnem delu je raziskana uporaba izbranih storitev portala eDavki s strani samostojnih
podjetnikov v Republiki Sloveniji. Raziskava je bila izvedena s pomočjo ankete, ki je bila
pripravljena na spletni strani 1KA. Anketa je sestavljena iz devetih vprašanj, med katerimi se
peto vprašanje prikaže le samostojnemu podjetniku, ki je na četrto vprašanje odgovoril z
odgovorom NE oz. da ne uporablja portala eDavki pri svojem davčnem poslovanju, vprašanja
7, 8 in 9 se odprejo le samostojnemu podjetniku, ki je na četrto vprašanje odgovoril z DA oz.
da uporablja portal eDavki.
Stanje na dan 30. 6. 2019 kaže, da je v Republiki Sloveniji registriranih 96.571 samostojnih
podjetnikov, kar znaša 44 % vseh poslovnih subjektov (AJPES, 2019). Raziskava je potekala
tako, da smo po elektronski pošti pošiljali ankete naključnim samostojnim podjetnikom. Na
tak način smo poslali anketo 50 samostojnim podjetnikom, ki smo jih našli na spletni strani
Poišči.me, kjer so objavljeni njihovi elektronski naslovi. Odgovore na anketo smo pridobili
tudi preko samostojnih podjetnikov, ki jih že poznamo, in z delitvijo ankete na družbenem
omrežju Facebook. Raziskavo smo zaključili, ko smo zbrali 50 popolno izpolnjenih anket.

7.2 ANALIZA ANKETNIH VPRAŠANJ
Grafikon 2: Starostne skupine samostojnih podjetnikov (n = 50)
več kot 59

0%

49-58

18%

39-48

30%

29-38

20%

do 28 let
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100%

Vir: lasten
Na anketo je odgovorilo 50 samostojnih podjetnikov, med njimi je bilo največ takih, starih do
28 let, in sicer 16. Sledili so samostojni podjetniki, stari med 39 in 48 let, katerih je bilo 15. 10
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samostojnih podjetnikov je bilo starih med 29 in 38 let in 9 samostojnih podjetnikov med 49
in 58 let. Ankete ni izpolnil nihče starejši od 59 let.
Grafikon 3: Izobrazba samostojnih podjetnikov (n = 50)
Doktorat
Magisterij
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Visokošolska ali univerzitetna
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46%
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Vir: lasten
Med izobrazbenimi skupinami je bilo največ samostojnih podjetnikov, ki imajo končano
srednješolsko izobrazbo, in sicer 23. Na drugem mestu so samostojni podjetniki s končano
visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo, in sicer 11 samostojnih podjetnikov. Na tretjem
mestu so samostojni podjetniki, ki imajo končano višješolsko izobrazbo, in sicer 9
samostojnih podjetnikov. 2 samostojna podjetnika sta s končano osnovnošolsko izobrazbo, 2
z doktoratom in 3 z magisterijem.
Grafikon 4: Skupine samostojnih podjetnikov (n = 50)

34%
1 (Navadni s.p.)
2 (Normirani s.p.)
66%

Vir: lasten
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Med 50 samostojnimi podjetniki je 33 takih, ki imajo registriran navadni s. p., 17 jih pa ima
registriran normirani s. p.
Grafikon 5: Uporaba eDavkov (n = 50)

36%
DA
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Vir:lasten
Med 50 samostojnimi podjetniki je 32 takih, ki pri svojem poslovanju uporabljajo portal
eDavki, in 18 takih, ki portala ne uporabljajo. S tem vprašanjem smo prišli do ugotovitve, da
več kot polovica anketirancev oz. samostojnih podjetnikov uporablja eDavke.
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Grafikon 6: Razlogi za neuporabo portala eDavki (n = 18)
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Vir: lasten
Med tistimi, ki so odgovorili na četrto vprašanje, da ne uporabljajo portala eDavki, smo s
petim vprašanjem poiskali razloge za neuporabo. Na trditev Raje poslujem s papirjem kot
elektronsko je kar polovica oz. 8 samostojnih podjetnikov odgovorilo z odgovorom Strinjam
se. Na ostale tri trditve so v večini odgovorili z Niti se strinjam niti se ne strinjam.
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Grafikon 7: Povprečne vrednosti razlogov za neuporabo portala eDavki (n = 18)
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Vir: lasten
Glede na povprečne vrednosti posameznih odgovorov smo prišli do ugotovitve, da se
samostojni podjetniki največkrat odločijo za neuporabo portala eDavki, ker raje poslujejo s
papirjem kot elektronsko. Drugi najbolj pogost razlog je, da so obrazci na portalu eDavki
zapleteni za uporabo. Sledi razlog, da za uporabo samostojni podjetnik ni tehnično
usposobljen, in za konec, da je portal nepregleden.
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Grafikon 8: Uporaba izbranih storitev (n = 32)
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Vir: lasten
Z vprašanjem »Kako pogosto na eDavkih uporabljate storitev?« smo želeli raziskati, katero
od treh storitev, za katere smo menili, da se najbolj uporabljajo na portalu eDavki s strani
samostojnih podjetnikov, ti res najbolj uporabljajo. Z raziskavo smo prišli do ugotovitve, da
samostojni podjetniki na portalu eDavki najpogosteje (s povprečno vrednostjo odgovorov
3,9) uporabljajo storitev za obračun davčnih odtegljajev in prispevkov za socialno varnost, in
sicer jih je 16 od 32 odgovorilo, da zelo pogosto uporabljajo to storitev. Lahko sklepamo, da
se storitev za obračun davčnih odtegljajev in prispevkov za socialno varnost uporablja
pogosteje, saj se prispevki za socialno varnost plačujejo vsak mesec, in sicer najpozneje do
20. v mesecu za pretekli mesec. V sklopu davčnih odtegljajev se oddajajo REK obrazci, ki se
predložijo na dan izplačila dohodkov in se plačajo v petih dneh od izplačila dohodka. V
nasprotnem primeru se storitev za obračun obdavčitve dohodkov iz poslovanja manj
pogosto uporablja, saj se obrazec obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka
iz dejavnosti predloži do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, torej le enkrat letno. Pod
to storitev spadajo tudi REK obrazci. Druga najbolj uporabljena storitev je bila obračun
obdavčitve dohodkov iz poslovanja, za katero jih je 9 odgovorilo, da jo uporabljajo zelo
pogosto. Najmanj uporabljena je storitev za obračun davka na dodano vrednost (DDV), za
katero je kar 11 samostojnih podjetnikov odgovorilo, da je ne uporabljajo.
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Grafikon 9: Povprečne vrednosti uporabe izbranih storitev (n = 32)
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Vir: lasten
Glede na povprečne vrednosti lahko ugotovimo, da se najbolj uporablja storitev za obračun
davčnih odtegljajev in prispevkov za socialno varnost s povprečno vrednostjo 3,9. Naslednja
je storitev za obračun obdavčitve dohodkov iz poslovanja s povprečno vrednostjo 3,4.
Najmanj uporabljena storitev s strani samostojnih podjetnikov je storitev za obračun davka
na dodano vrednost (DDV) s povprečno vrednostjo 2,6.
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Grafikon 10: Trditve o portalu eDavki (n = 32)
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S temi trditvami smo želeli ugotoviti strinjanje oziroma nestrinjanje samostojnih podjetnikov
z delovanjem portala eDavki. Trditvi, s katerimi so se najbolj strinjali, sta: eDavke
uporabljam, ker lahko davčno poslujem 24/7 in nisem omejen/a z lokacijo ter eDavke
uporabljam, ker mi olajšajo davčno poslovanje. Na prvo in na drugo trditev je 14 samostojnih
podjetnikov od 32 odgovorilo z odgovorom popolnoma se strinjam. Na trditev Z uporabo
eDavkov sem zadovoljen/na jih je 22 odgovorilo z odgovorom se strinjam.
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Grafikon 11: Povprečne vrednosti trditev o portalu eDavki (n = 32)
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Glede na povprečne vrednosti imajo trditve: eDavke uporabljam, ker mi olajšajo davčno
poslovanje, eDavke uporabljam, ker lahko davčno poslujem 24/7 in nisem omejen/a z
lokacijo in eDavki mi olajšajo poslovanje mojega s. p. enako vrednost, in sicer 4,20, kar
pomeni, da se samostojni podjetniki najbolj strinjajo s temi trditvami in so na njih v
povprečju odgovorili z odgovorom se strinjam ali popolnoma se strinjam. Najmanj podprta
trditev je, da je vlaganje dokumentov preko portala eDavki enostavno, in sicer s povprečnim
odgovorom 3,6.
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Grafikon 12: Uporabnost storitev portala eDavki (n = 32)
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Z zadnjim vprašanjem smo preverili uporabnost storitev za samostojne podjetnike.
Pregledovanje dokumentov ter vlaganje in prejemanje obrazcev in dokumentov je za
uporabno označilo 21 samostojnih podjetnikov od 32.
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Grafikon 13: Povprečne vrednosti uporabe storitev portala eDavki (n = 32)
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Vir: lasten
Glede na povprečne vrednosti sta pregledovanje dokumentov ter vlaganje in prejemanje
obrazcev in dokumentov prav tako označeni za najbolj uporabni storitvi s povprečno
vrednostjo 4,10. Koledar oddajanja dokumentov ter podatki, informacije in navodila so
označeni z vrednostjo 3,9. Telefonska pomoč v primeru težav in komunikacija s FURSOM so
označeni z vrednostjo 3,7. Za konec je storitev Vpis v davčni register označena za najmanj
uporabno s povprečno vrednostjo 3,6.

7.3 ANALIZA HIPOTEZ
Pri analizi hipotez smo upoštevali rezultate anket, naredili statistične teste in argumentirali
svoje rezultate.
Hipoteza 1: Normiranim s. p.-jem so eDavki pomembnejši pri davčnem poslovanju kot
navadnim s. p.-jem.
Analizo te hipoteze smo naredili tako, da smo upoštevali rezultate tretjega vprašanja iz
ankete, ki se glasi: »V katero skupino s. p. spadate?« ter rezultate iz sedmega vprašanja za
strinjanje s trditvijo: Z uporabo eDavkov sem zadovoljen/na. Na tretje vprašanje je
odgovorilo 50 samostojnih podjetnikov, med njimi jih ima 33 navadni s. p. in 17 normirani
s. p. Med vsemi 50 samostojnimi podjetniki so tudi taki, ki portala eDavki ne uporabljajo,
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zato je na trditev iz sedmega vprašanja odgovorilo 31 oseb. Med njimi se jih 14 strinja in 11
popolnoma strinja, da so z uporabo portala eDavki zadovoljni.
Tabela 2: Pomembnost portala eDavki (n = 31)
Trditev

Odgovori
Se sploh
ne
strinjam

eDavki so
pomembni pri
mojem
davčnem
poslovanju.

0
(0 %)

Povprečje

Ne
Niti se strinjam
Strinjam Popolnoma
strinjam
niti se ne
se
se strinjam
se
strinjam

3
(10 %)

3
(10 %)

14
(45 %)

11
(35 %)

Skupaj

31
(100 %)

4.1

Vir: lasten

Ker smo želeli s hipotezo raziskati, kateri skupini s. p.-jev so eDavki bolj pomembni pri
davčnem poslovanju, smo podatke analizirali še s programom Excel, kjer smo najprej
izračunali povprečja odgovorov za obe skupini oz. za normirane s. p. in navadne s. p, potem
pa naredili še statistični t-test, s katerim smo preverili razlike med skupinami oz. potrdili ali
hipoteza drži.

Tabela 3: Povprečji in t-test pomembnosti eDavkov

Povprečje

V katero skupino s. p.-jev
spadate?

eDavki so pomembni pri
mojem davčnem poslovanju.

1 (navadni s. p.)

4,105

2 (normirani s. p.)

4,000

t-test

0,765747
Vir: lasten

Rezultati povprečij kažejo, da je pomembnost portala eDavki pri njihovem poslovanju s strani
navadnih s. p.-jev v povprečju ocenjena s 4,105, s strani normiranih s. p.-jev pa 4,000, torej
so navadnim s. p.-jem eDavki pri davčnem poslovanju bolj pomembni kot normiranim s. p.jem. Razlika med skupinami je zelo majhna, zato smo naredili še t-test. Rezultat t-testa kaže,
da je vrednost p večja od 0,05 oz. v našem primeru znaša 0,765747, kar pomeni, da hipotezo
ovržemo in med skupinama ne obstaja značilna razlika.
Sklepamo, da med navadnimi in normiranimi s .p. ni značilne razlike v pomembnosti portala
eDavki pri njihovem davčnem poslovanju, saj med navadnimi in normiranimi s. p. obstaja
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razlika v ugotavljanju davčne osnove, oddaja obrazcev in davčne obveznosti so enake, zato je
portal eDavki skoraj enako pomemben za obe skupini.
Hipoteza 2: Med starostnimi skupinami obstaja razlika v težavnosti vročanja in pregledovanja
dokumentov.
Pri tej hipotezi smo upoštevali starostne skupine iz prvega vprašanja in trditvi iz sedmega
vprašanja iz ankete, ki se glasita: Vlaganje dokumentov preko portala eDavki je enostavno in
Pregledovanje dokumentov preko portala eDavki je enostavno. Starostne skupine iz prvega
vprašanja smo razdelili na dve skupini, in sicer skupina mlajših ter skupina starejših. V
skupino mlajših smo združili vse samostojne podjetnike, ki so stari do 38 let, v skupino
starejših pa vse samostojne podjetnike, ki so starejši od 39 let.
Tabela 4: Strinjanje z enostavnostjo vlaganja in pregledovanja dokumentov (n = 31)
Trditev

Vlaganje
dokumentov
preko portala
eDavki je
enostavno.
Pregledovanje
dokumentov
preko portala
eDavki je
enostavno.

Odgovori

Povprečje

Se sploh
ne
strinjam

Ne
strinjam
se

Niti se
strinjam
niti se ne
strinjam

Strinjam
se

Popolnoma
se strinjam

Skupaj

2
(6 %)

4
(13 %)

5
(16 %)

14
(45 %)

6
(19 %)

31
(100 %)

3.6

1
(3 %)

2
(6 %)

5
(16 %)

15
(48 %)

8
(26 %)

31
(100 %)

3.9

Vir: lasten

Da je vlaganje dokumentov preko portala eDavki enostavno, se je strinjalo 14 samostojnih
podjetnikov, 6 pa se jih je popolnoma strinjalo. Da je pregledovanje dokumentov preko
portala eDavki enostavno, se je strinjalo 15 samostojnih podjetnikov, 8 pa popolnoma
strinjalo. Povprečje odgovorov za enostavno vlaganje dokumentov je 3,6, za pregledovanje
dokumentov pa 3,9. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je pregledovanje dokumentov bolj
enostavno kot vlaganje dokumentov.
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Tabela 5: Vlaganje in pregledovanje dokumentov na eDavkih
V katero starostno
skupino spadate?

Vlaganje dokumentov
preko portala eDavki je
enostavno.

Pregledovanje
dokumentov preko portala
eDavki je enostavno.

1 (do 38 let)

3,438

4,000

2 (starejši od 38)

3,733

3,733

0,48629

0,46699

Povprečje

t-test

Vir: lasten

Za trditev Vlaganje dokumentov preko portala eDavki je enostavno je po starostnih skupinah
razvidno, da je pri mlajši skupini povprečje 3,438, pri starejši skupini 3,733. Za trditev
Pregledovanje dokumentov preko portala eDavki je enostavno je razvidno, da je pri mlajši
skupini povprečje 4,000, pri starejši skupini je povprečje 3,733. Iz teh podatkov lahko
rečemo, da je vlaganje dokumentov bolj enostavno za starejše samostojne podjetnike,
pregledovanje dokumentov pa lažje za mlajše samostojne podjetnike. Razlike, sicer zelo
majhne, obstajajo, preveriti pa moramo, ali so res značilne.
Rezultat t-testa za trditev Vlaganje dokumentov preko portala eDavki je enostavno znaša
0,48629, za trditev Pregledovanje dokumentov preko portala eDavki je enostavno pa znaša
0,46699. Oba rezultata imata vrednosti večje od 0,05, zato tudi hipotezo: Med starostnimi
skupinami obstaja razlika v težavnosti vročanja in pregledovanja dokumentov ovržemo ter
potrdimo, da med skupinami ni značilne razlike.
Sklepamo, da med starostnimi skupinami ne obstaja značilna razlika pri vlaganju in
pregledovanju dokumentov, ker je portal eDavki zastavljen tako, da bo čim bolj enostaven za
uporabo. Za vlaganje dokumentov je na njihovi strani opisan celoten postopek, ki je v pomoč
uporabnikom, hkrati pa Finančna uprava RS nudi uporabnikom portala eDavki telefonsko
pomoč v primeru težav.
Hipoteza 3: Samostojni podjetniki uporabljajo eDavke pogosteje za obračun obdavčitve
dohodkov iz poslovanja kot za obračun davčnih odtegljajev in prispevkov za socialno varnost.
Za to hipotezo smo upoštevali odgovore šestega vprašanja iz ankete, ki sprašuje o pogostosti
uporabe storitev za obračun davka na dodano vrednost, za obračun obdavčitve dohodkov iz
poslovanja ter obračun davčnih odtegljajev in prispevkov za socialno varnost.
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Tabela 6: Uporabnost izbranih storitev eDavkov (n = 32)
Storitev

Obračun
davčnih
odtegljajev
in
prispevkov
za socialno
varnost.
Obračun
obdavčitve
dohodkov
iz
poslovanja.

Odgovori

Povprečje

Nikoli ne
uporabljam

Redko
uporabljam

Občasno
uporabljam

Pogosto
uporabljam

Zelo
pogosto
uporabljam

Skupaj

2
(6 %)

5
(16 %)

4
(13 %)

5
(16 %)

16
(50 %)

32
(100 %)

3.9

4
(13 %)

5
(17 %)

5
(17 %)

7
(23 %)

9
(30 %)

30
(100 %)

3.4

Vir: lasten

Za storitev obračun davčnih odtegljajev in prispevkov za socialno varnost je 16 samostojnih
podjetnikov odgovorilo, da jo uporablja zelo pogosto, 5 pa jo uporablja pogosto. Za storitev
obračun obdavčitve dohodkov iz poslovanja je 9 samostojnih podjetnikov odgovorilo, da jo
uporablja zelo pogosto, 7 pa pogosto. Iz povprečnih vrednosti razberemo, da je povprečni
odgovor za obračun davčnih odtegljajev in prispevkov za socialno varnost 3,9, za obračun
obdavčitve dohodkov iz poslovanja 3,4 in lahko razberemo, da samostojni podjetniki bolj
uporabljajo storitev za obračun davčnih odtegljajev in prispevkov za socialno varnost, kakor
obračun obdavčitve dohodkov iz poslovanja. S tem lahko ovržemo hipotezo: Samostojni
podjetniki pogosteje uporabljajo eDavke za obračun obdavčitve dohodkov iz poslovanja kot
za obračun davčnih odtegljajev in prispevkov za socialno varnost.
Sklepamo, da se storitev za obračun davčnih odtegljajev in prispevkov za socialno varnost
uporablja pogosteje, saj se prispevki za socialno varnost plačujejo vsak mesec, in sicer
najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. V sklopu davčnih odtegljajev se oddajajo REK
obrazci, ki se predložijo na dan izplačila dohodkov in se plačajo v petih dneh od izplačila
dohodka. V nasprotnem primeru se storitev za obračun obdavčitve dohodkov iz poslovanja
uporablja manj pogosto, saj se obrazec obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od
dohodka iz dejavnosti predloži do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, torej le enkrat
letno.
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8 ZAKLJUČEK
Z diplomskim delom smo naredili analizo izbranih storitev portala eDavki za samostojne
podjetnike. Portal eDavki deluje v sklopu elektronskega poslovanja, ki ga FURS opisuje kot
nudenje prijaznih, enostavnih in dostopnih storitev, ne glede na to, ali bodo to storitev
opravili fizično na FU ali z e-storitvijo preko interneta. Spletni portal eDavki je portal, ki
ponuja fizičnim osebam, fizičnim osebam z dejavnostjo in pravnim osebam izpolnjevanje ter
oddajanje davčnih obrazcev preko interneta 24 ur na dan, 7 dni v tednu, popolnoma
brezplačno in neodvisno od lokacije. Pogoj, da lahko fizična ali pravna oseba postaneta
uporabnika, je, da sta davčna zavezanca.
Samostojni podjetniki oz. s. p.-ji so opredeljeni z zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1),
ki določa pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov
posameznikov, gospodarskih združenj ter podružnic tujih podjetij. Podjetnik je vsaka fizična
oseba, ki samostojno opravlja pridobitno dejavnost na trgu v okviru podjetja. Samostojne
podjetnike lahko razdelimo na 3 vrste, in sicer: navadni s. p., normirani s. p. in popoldanski
s. p. Navadni in popoldanski s. p. imata enak pravno-formalni status ter enake dolžnosti in
pravice, razlika je samo v plačilu prispevkov za socialno varnost. Razlike se pojavijo med
navadnim in normiranim s. p., in sicer v ugotavljanju davčne osnove in računovodstvu.
Davčna osnova se lahko ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov ali z
upoštevanjem normiranih odhodkov.
Analizo izbranih storitev portala eDavki za samostojne podjetnike smo raziskali s pomočjo
spletne ankete. Raziskava je pokazala, da več kot polovica anketiranih samostojnih
podjetnikov uporablja portal eDavki, in sicer ga uporablja 32 od 50 anketiranih. Iz odgovorov
tistih samostojnih podjetnikov, ki portala eDavki ne uporabljajo, smo odkrili, da je največji
razlog za neuporabo v tem, da samostojni podjetniki raje poslujejo s papirjem kot
elektronsko. Najbolj uporabljena storitev za izpolnjevanje davčnih obveznosti na portalu
eDavki je storitev za obračun davčnih odtegljajev in prispevkov za socialno varnost. Ta
storitev se najbolj uporablja, saj se prispevki za socialno varnost plačujejo vsak mesec do 20.
dne v mesecu, v sklopu davčnih odtegljajev se obrazci REK oddajajo na dan izplačila
dohodkov in plačajo v petih dneh od izplačila dohodka.
Na podlagi raziskave smo ugotovili, da eDavki samostojnim podjetnikom olajšajo davčno
poslovanje. Glede na rezultate ankete samostojni podjetniki eDavke uporabljajo zato, ker
lahko davčno poslujejo 24 ur na dan, sedem dni na teden in niso omejeni z lokacijo. Kot
najbolj uporabne storitve so samostojni podjetniki izbrali vlaganje, prejemanje in
pregledovanje obrazcev in dokumentov.
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