
 
 

 
 

 

INFORMACIJE NOVEMBER 2017 

 

V tokratnih informacijah: 
 

- Vpis podatkov o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov v Register dejanskih lastnikov (eRDL)  

- Uredba o spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 

razmerja 

- Register računovodske poklicne skupine 

 

 

1. VPIS V REGISTER O DEJANSKIH LASTNIKIH POSLOVNIH SUBJEKTOV V REGISTER 
DEJANSKIH LASTNIKOV (eRDL) 

Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom 
zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov 
za pranje denarja in financiranje terorizma. 

Dejanske lastnike morajo v RDL vpisati pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, razen spodaj 
navedenih izjem, ter tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki sprejemajo in upravljajo ali 
razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen in iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v 
Republiki Sloveniji. 

Podatkov o dejanskih lastnikih v RDL ne vpišejo: 

• enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, 
• neposredni in posredni proračunski uporabniki ter, 
• gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali 

primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost 
informacij o lastništvu. 

Vpis dejanskega lastnika, spremembo podatkov ali izbris dejanskega lastnika v/iz eRDL opravi zastopnik pravne 
osebe ali od njega pooblaščena oseba, prek spletne aplikacije. 

Zastopnik mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, 
evidentirano v sistemu e–pooblastil AJPES. 

Pravne osebe so dolžne v RDL vpisati podatke o svojem dejanskem lastniku in njihove spremembe v roku 8 dni 
od vpisa v Poslovni register Slovenije (PRS) oziroma davčni register, oziroma v roku 8 dni od nastanka 
spremembe podatkov. 

Prvi vpis podatkov pravne osebe opravijo najpozneje do 19. 1. 2018. 

Več na: 
https://www.ajpes.si/novica/Vpis_podatkov_o_dejanskih_lastnikih_poslovnih_subjektov_v_Register_dejanskih_la
stnikov_(eRDL)?id=342 



 
 

 
 

 

 

2. UREDBA O SPREMEMBI UREDBE O DAVČNI OBRAVNAVI POVRAČIL STROŠKOV IN 

DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA 

V Uradnem listu RS št.63/17 so objavljene spremembe višine plačil vajencem za obvezno praktično delo, ki se ne 

vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, in sicer glede na letnik šolanja do višine: 

- 250 eurov na mesec za 1. letnik, 
- 300 eurov na mesec za 2. letnik, 
- 400 eurov na mesec za 3. letnik. 

 
 
 

3. REGISTER RAČUNOVODSKE POKLICNE SKUPINE 

 
Register je bil vzpostavljen na pobudo Odbora za poenotenje računovodske poklicne skupine, da se uveljavijo 

pregledna merila in pogoji za opravljanje računovodskega poklica v Sloveniji. Na ta način želi odbor vzpostaviti na 

nacionalni ravni usklajena merila usposobljenosti in okrepiti poklicno etiko, s tem pa povečati zadovoljstvo 

uporabnikov računovodskih storitev in informacij ter izboljšati pogoje za delo znotraj računovodske skupine. 

V odboru so povezane izobraževalne inštitucije, strokovna in poklicna združenja ter organizacije, ki sistematično 

presojajo računovodske podatke. 

 

Moje ime najdete pod številko 500 – MATEJ DRENIK Certificirani računovodja specialist – Davčni svetovalec 

ZDSS 

Več na: http://www.oprps.org/register 

 

 

Pripravil:  

Matej Drenik 

Domžale, 17.11.2017 

 


