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Zadeva: Problematika ažurnosti evidenc zavarovancev, za katere občine plačujejo 
prispevke

V vednost smo prejeli elektronski dopis, z dne 8. 9. 2017, v katerem Sekretariat Skupnost občin 
Slovenije, Maribor, pri MDDSZ urgira za ureditev problematike obračunavanja zamudnih obresti 
občinam za nepravočasno plačane prispevke v primeru poračuna plačil prispevkov za obvezno 
zdravstveno zavarovanje za pretekla obdobja. Do teh zamud namreč ne prihaja po krivdi občin 
temveč so posledica naknadnih sprememb števila zavarovancev v distribucijskem modulu MDDSZ 
(npr. zaradi sprememb odločb oz. novih odločb, s katerimi so upravičencem priznane pravice za 
preteklo obdobje). 

Kot je bilo to podrobneje pojasnjeno v dopisu z dne 7. 2. 2017, ki ga je Skupnost občin Slovenije 
naslovila na MDDSZ, Ministrstvo za finance in ZZZS, v teh primerih občine za mesec, za katerega 
prihaja do sprememb števila zavarovancev, za preteklo obdobje oddajo na FURS nov obračun 
prispevkov na REK-1b obrazcu. Ker za plačilo navedenih prispevkov velja zakonsko določen rok (do 
20. v mesecu za pretekli mesec, pred 1. 1. 2017 pa do 15. v mesecu za pretekli mesec), gre v teh 
primerih za zamudo pri upoštevanju zakonskega roka, to pa ima po splošnih pravilih za posledico 
tudi obračun zamudnih obresti. Skupnost občin Slovenije v omenjenem dopisu meni, da je 
zaračunavanje zamudnih obrestih iz razlogov neažurnosti podatkov o zavarovancih, ki so posledica 
naknadnih prijav, odjav, sprememb podatkov in ki se občinam kot zavezancem za prispevke 
zagotavljajo preko distribucijskega modula MDDSZ, neupravičeno in poziva naslovnike k rešitvi 
problematike.

Ravnanje in postopki v pristojnosti FURS v zvezi z zamudami pri plačilu prispevkov v obravnavanih 
primerih so bili podrobneje opisani v dopisu Ministrstva za finance, št. 425-3/2017/3, 21. 3. 2017, ki 
je bilo poslano MDDSZ, v vednost pa ZZZS, FURS in MJU. Kot izhaja iz tega dopisa, je stališče 
davčnega organa, da v primeru, ko iz razlogov na strani države zavezanec za davek ni pravilno in 
pravočasno izpolnil svojih obveznosti, ne more trpeti posledic zamude (zamudnih obresti, kazni). To 
v obravnavanih primerih pomeni, da občina, ki pri FURS izkaže, da je do zamude pri plačilu 
prispevkov prišlo zaradi zamude pri zagotovitvi podatkov, ki jih občina potrebuje za pravilen obračun 
in plačilo v zakonskem roku in je torej do zamude pri plačilu prišlo iz razlogov, ki niso na strani 
občine (zavezanca za prispevke), ni dolžna plačati zamudnih obresti.
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Po informacijah finančnih uradov še nobena od občin ni dostavila navedenih dokazil z namenom 
uveljavitve neupravičeno zaračunanih zamudnih obresti od zamud plačila prispevkov za zdravstveno 
zavarovanje, ki so bile posledica prepozno zagotovljenih podatkov o zavarovancih. 

Kot izhaja iz prej omenjenega dopisa Ministrstva za finance, gre pri problematiki obračunavanja 
zamudnih obresti občinam prvenstveno za problematiko ažurnosti evidence s podatki o 
zavarovancih, za katere so občine dolžne obračunavati in plačevati prispevke za zdravstveno 
zavarovanje, ki so v pristojnosti ZZZS in MDDSZ. 

V zvezi s pozivom Skupnosti občin Slovenije k ureditvi zadevne problematike oz. da se v najkrajšem 
možnem času zagotovi, da se občinam ne bodo zaračunavale neupravičene zamudne obresti, 
prosimo naslovnika tega dopisa, da zagotovita ažurnost evidenc o obravnavanih zavarovancih (v 
skladu z dopisom Ministrstva za finance, št. 425-3/2017/3, 21. 3. 2017). 

Prav tako prosimo, da MDDSZ in ZZZS občinam, ki zaradi zamud pri zagotovljenih podatkih o 
zavarovancih niso pravočasno plačale prispevkov, po potrebi zagotovita ustrezna dokazila, s 
katerimi bodo pri FURS uveljavljale stornacijo neupravičeno zaračunanih zamudnih obresti (npr. 
dokazilo, iz katerega je po posameznem zavarovancu razvidno obdobje zavarovanja, za katerega 
mora občina plačati prispevke, datum zagotovitve oz. pridobitve podatkov, ki jih občina potrebuje za 
pravilen obračun in plačilo prispevkov, idr. relevantne podatke, iz katerih izhaja, da ni bilo razlogov 
za zamudo plačila na strani občine).

S spoštovanjem,

Pripravila:
Zinka Prunk,
vodja oddelka

Jana Ahčin,
generalna direktorica

Vročiti:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, di@zzzs.si
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si

V vednost: 
Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si
Skupnost občin Slovenije, info@skupnostobcin.si
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