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Zadeva: Tolmačenje glede poimenovanja dogodka v distribucijskem modulu – odgovor
Zveza: vaša elektronska pošta z dne 8. 8. 2019
Dne 8. 8. 2019 smo prejeli vašo elektronsko pošto, v kateri navajate, da je Ministrstvo za
finance v pojasnilu št. 425-3/2017/15 z dne 6. 6. 2019 opisalo z zakonom določen način
postopanja občin za predložitev obračunov prispevkov za zdravstveno zavarovanje, če davčni
zavezanci iz opravičljivih razlogov ne razpolagajo s podatki za sestavo in predložitev obračuna.
V omenjenem pojasnilu, je navedeno, da so opravičljivi razlogi tudi v primerih, ko MDDSZ v
distribucijskem modulu ni pravočasno zagotovil podatkov, ki jih davčni zavezanec potrebuje za
sestavo obračuna (podatkov o zavezancih, za katere je občina zavezanec za plačilo prispevka).
Dejstvo, da je občina podatke o posameznem zavarovancu prejela prepozno, občina dokazuje z
izpisom iz distribucijskega modula (datum dogodka). Dodajate, da ste bili seznanjeni, da ena
izmed območnih enot FURS predlaga občini, da pridobi tolmačenje MDDSZ, da je »datum
spremembe«, tisti dogodek, ko občine lahko dostopajo do podatkov v modulu, saj v pojasnilu ni
omenjen termin »datum spremembe«. Zato pozivate po pridobitvi tolmačenja MDDSZ glede
poimenovanja dogodka v modulu oziroma o tem, kako je poimenovano polje, kjer se vidi, kdaj je
občina pridobila podatke o posameznem zavezancu.
V zvezi z izpostavljenim MDDSZ pojasnjuje, kot sledi v nadaljevanju.
Posredovani podatki o posameznem zavarovancu v distribucijskem modulu predstavljajo
naslednje:
- datum spremembe (prvi stolpec tabele DM, glejte prilogo: Prt scr DM - primer) predstavlja
datum, ko so podatki na voljo občini (običajno 5. v mesecu za pretekli mesec);
- datum dogodka (datum desno spodaj v tabeli DM, glejte prilogo: Prt scr DM - primer) pa
predstavlja datum obdelave (ko izvajalec sproži oziroma nastavi parametre za obdelavo).
S spoštovanjem,
Marjetka Kovšca
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