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Dolžniki lahko prek
aplikacije na spletni strani
agencije za javnopravne
evidence in storitve (AJPES)
že oddajajo prijave v prvi
obvezni večstranski pobot,
ki bo 15. aprila. Minimalna
tarifa ob pobotu bo štiri
evre, ne več 1,30 evra.

AJPES v dopisu vladi

-

ta naj
bi cenik za obvezni pobot potrdi-
la ta teden

-

navaja: ker se bodo

rezultati obveznega m prostovolj -
negapobota, ki ga AJPES že izva-
ja, v vsakem krogu večstranskega
pobota izkazovalivskupnemzne-
sku pobotane obveznosti, morajo
za obe vrsti pobota po 15. aprilu
veljati iste tarife. Ali konkretno:
dolžniki, ki jim ne bo uspelo po-
botati nič, naj ne plačajo nič. In
drugič: dolžniki, ki jim bo uspelo
pobotati vsaj del obveznosti, naj
plačajo nadomestilo v višini ene
tisočine (promila) od dejansko
pobotanega zneska obveznosti
v posameznem krogu pobota

oziroma najmanj štiri evre za
posameznikrog pobota.

Višji stroški, višji računi
Tej predlagani fiksni mini-

malni tarifi pa je »ugovarjala«

služba vlade za zakonodajo in
AJPES opozorila, da zdaj v pro-
stovoljnem pobotu zahteva mi-
nimalno 1,30 evra

-

ne štirih, kot
navaja vladi. Iz AJPES so nam
(omenjeni službi) odgovorili, da
bodo »pravočasno objavili spre-
membo cenika za prostovoljni
pobot in do 15. aprila uskladili

najnižji znesekna štiri evre«. In
zakaj tak dvig? Ker sedanji, ne-
kaj letveljavninajmanjšiznesek
1,30 evra po AJPES v celoti ne
pokriva stroškov izdajanja fak-
tur in izterjevanja plačil: »AJ-
PES v nasprotju z bankami pla-
čila za storitev pobota ne more
preprosto vzeti s TRR-računa
dolžnika.« AJPES bo dolžnikom
nadomestila zaračunavalmeseč-
no, v primerih malih vrednosti
na tri mesece. Račun bo treba
AJPES plačati v 15 dneh. •

Zakon zahteva
pojasnila
► Finančno ministrstvo (MF)
je objavilo pojasnila veljavne-
ga zakona o preprečevanju
zamud pri plačilih (ZPrePL),
ki uzakonja 60-oziroma izje-
moma 120-dnevni plačilni rok
med podjetji. Eno od pojasnil
govori o uporabi ZPreZP za
pogodbe, sklenjene pred uve-
ljavitvijo ZPreZP (16. marca):
»Plačilni roki v teh pogodbah
ostanejo v veljavi, kot so bili
dogovorjeni, tudi če so v na-
sprotju z določbami ZPreZP. V
zvezi s sukcesivnimi dobavami
velja, da če so roki za plačilo
dogovorjeni v pogodbah, ki so
bile sklenjene pred uveljavi-
tvijo zakona, ostanejo ti roki v
veljavi. Če roki niso bili dogo-
vorjeni (molče ali izrecno), se
uporabljajo pravila ZPreZP.«
Celotna pojasnila MF so na
povezavi (www.mf.gov.si/file-
admin/mf.gov.si/pageuploads/
zakonodaja/pogosta_vprasa-
nja_oblika_2011_04_01.pdf).

ODGOVORI MF
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iansko pobotanega
t zneska obveznosti
I v posameznem kro-
[ gu pobota bo moral

plačati dolžnik oziro-
ma najmanj štiri evre
(zdaj 1,30 evra).
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