GOTOVINSKO POSLOVANJE
OMEJITVE
MED PRAVNIM I IN FIZICNIM I
FIZICNIM I OSEBAMI, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST

OSEBAM I

TER

Pravne in fizicne osebe ter fizicne osebe, ki opravljajo dejavnost, si lahko med seboj placujejo
blago in storitve do zneska 420 EUR.
Placevanje s placilnimi in kreditnimi karticami ni gotovinsko poslovanje, saj prodajalcu ni
izrocena gotovina, pri tovrstnem placevanju pa je tudi zagotovljena sledljivost denarnega
toka. Tudi placilo z vrednostnimi bonom ni placilo v gotovini. Ce vrednostne bone kupi
zavezanec in njihova vrednost presega 420 EUR, mo
ra placilo za nakup nakazati na
transakcijski racun prodajalca.
Pravne osebe in fizicne osebe ter fizicne osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko placujejo z
gotovino v drugih državah EU do zneskov, ki so doloceni s predpisi teh držav.
Delodajalec lahko delavcu, ki ga pošlje na službeno pot v tujino, izroci gotovino, ce bo moral
delavec tam placati blago ali storitve za svoje podjetje v gotovini (placilo obveznosti v skladu
z zakonodajo in poslovnimi obicaji, ki veljajo v drugi državi).
Ne sme pa mu izrociti
gotovine kot akontacije za potne stroške.

PLACEVANJE ZAPOSLENIM
Delodajalec delavcem dohodka iz delovnega razmerja
ne sme izplacevati v gotovini. Ta
5
dohodek v skladu s 37. clenom Zakona o dohodini (ZDoh-2) vkljucuje:
· placo,
· nadomestilo place in vsako drugo placilo za opravljeno delo, ki vkljucuje tudi
provizije,
· regres za letni dopust, jubilejno nagrado, odpravnino, solidarnostno pomoc,
· povracilo stroškov v zvezi z delom,
· boniteto, ki jo delodajalec zagotovi v korist delojemalca ali njegovega
družinskega clana,
· nadomestilo, ki ga zagotovi delodajalec na podlagi dogovora z delojemalcem
zaradi kateregakoli pogoja v zvezi z zaposlitvijo ali zaradi spremembe pogojev v
zvezi z zaposlitvijo,
· vsako izplacilo delodajalca v zvezi s prenehanjem veljavnosti pogodbe o
zaposlitvi,
· prejemek, prejet zaradi zacasnega neizplacila dohodka iz zaposlitve,
· nadomestilo in druge prejemke, prejete od delodajalca ali druge osebe skladno
z drugimi predpisi kot posledico zaposlitve oziroma obveznega zavarovanja za
socialno varnost, in
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·

dohodek na podlagi udeležbe v dobicku, prejet iz delovnega razmerja.

Delodajalec delavcem prav tako ne sme v gotovini izplacevati dohodkov, ki se le štejejo za
dohodek iz delovnega razmerja:
· dohodka, prejetega za vodenje ali vodenje in nadzor poslovnega subjekta, ki je
pravna oseba, na podlagi poslovnega razmerja,
· dohodka izvoljenega ali imenovanega nosilca funkcije v organih zakonodaje,
izvršilne ali sodne oblasti v Sloveniji ali organih lokalne samouprave, ce za to
funkcijo prejema placo,
· dohodka, prejetega v zvezi z opravljanjem funkcije poslanca Evropskega
parlamenta,
· dohodka, ki izhaja iz avtorskega dela, ustvarjenega v delovnem razmerju iz
izvedbe avtorskega ali folklornega dela v delovnem razmerju ali pa iz inovacije,
ustvarjene v delovnem razmerju, ne glede na obliko pogodbe, ki je podlaga za
izplacilo,
· dohodka, prejetega za opravljanje malega dela po predpisih, ki urejajo
preprecevanje dela in zaposlovanja na crno,
· nadomestila ali drugega dohodka iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ali
obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti ali starševsko varstvo, ki ga
prejme fizicna oseba, ki opravlja dejavnost, kmet družbenik družbe ali druga
oseba, ki ni v delovnem razmerju, ter
· placila, ki se izplaca fizicni osebi, k opravlja dejavnost, in kmetu, družbeniku ali
drugi osebi, ki ni v delovnem razmerju, kot nadomestilo za izgubljeni zaslužek
po posebnih predpisih o sodelovanju fizicnih oseb pri izvajanju dejavnosti
državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, na primer o
sodelovanju pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesrec.

PLACEVANJE DRUGM FIZICNIM OSEBAM
V nobenem primeru ni dovoljeno gotovinski izplacevanje prejemkov fizicnim osebam, ki so z
izplacevalcem v pogodbenem razmerju. Praviloma se tudi placila fizicnim osebam, ki
prejemajo dohodke iz oddajanja premoženja v najem, iz prenosa premoženjskih pravic in iz
kapitala, nakazujejo le na transakcijski racun, razen nekaterih izjem.
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