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NOVOSTI
NA
PODROČJU
REGISTRACIJE
NASTANITVENIH OBRATOV IN POROČANJA V
TURIZMU
1 NOVOSTI
Izvajalce nastanitvenih dejavnosti oziroma gostitelje v občini Piran seznanjamo,
da se je s 1. 12. 2017 začel vpeljevati nov sistem registriranja nastanitvenih
obratov in poročanja v turizmu.
Spremembe zakonodaje peljejo v smer poenostavitve poročanja nastanitvenih
obratov.
1.1 Na novo se vzpostavlja Register nastanitvenih obratov (RNO), ki ga
bo upravljal in vodil AJPES.
Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate, v
katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO najkasneje do 28. 2. 2018. Vsi,
ki na novo prijavljajo nastanitvene obrate, to storijo pred začetkom poslovanja.
Z vpisom v RNO bodo nastanitveni obrati pridobili enotno identifikacijsko
številko.
NO prosimo, da ob vpisu v RNO v podatke vpišejo tudi elektronski naslov, na
katerega bodo od občine prejemali obračun turistične takse oz. znesek takse za
plačilo.
1.2 Nastanitveni obrati (NO) oziroma gostitelji bodo podatke o gostih
sporočali samo še na AJPES prek spletne aplikacije e-Turizem,
ne več ločeno na policijo, Statistični urad RS, občino in Finančno upravo RS.
Podatke prek spletne aplikacije e-Turizem bodo sporočali začenši s prvim dnem
naslednjega meseca po vpisu v RNO.
Od 1. 3. 2018 dalje poročanje v starem sistemu ne bo več mogoče.
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2 INFORMACIJE IN PODROBNA POJASNILA
Več o tem si lahko preberete na naslednjih povezavah, ki jih je objavilo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo:
- Novosti pri poročanju v turizmu
- Register nastanitvenih obratov (RNO)
- Poročanje v turizmu - e Turizem
O spremembah in novostih je bil v novembru 2017 organiziran posvet v
Portorožu, na katerem so pristojni predstavili novosti po posameznih področjih.
V nadaljevanju posredujemo povezave na predstavitve, ki so jih pripravili na
AJPES, Statističnemu uradu Republike Slovenije in Policiji.
1 Predstavitev AJPES
2 Predstavitev Statistični urad RS
3 Policija

3 PLAČEVANJE TURISTIČNE TAKSE
Nastanitveni obrati oz. gostitelji so dolžni pobrano turistično takso nakazati na
predpisan podračun Občine Piran.
Pri plačevanju turistične takse se za NO ne spreminja veliko. Edina sprememba
bo pri oblikovanju izračuna obveznosti za plačilo turistične takse.
Do sprememb so NO poročali o višini pobrane turistične takse v spletni
aplikaciji Turistična taksa (https://www.ttaksa.si) in takso odvedli na predpisan
račun.
Po novem bodo NO s strani občine po elektronski pošti prejeli obračun za
plačilo turistične takse, ki bo pripravljen na podlagi podatkov, ki jih bodo NO
sami (oziroma zanje po pooblastilu druge pravne osebe poročevalci, npr.
agencije, servisi ...) vnesli v aplikacijo e-Turizem.
Praviloma bodo NO prejemali obračun v prvih dneh meseca za pretekli mesec.
Obračun in posledično plačilo mora glasiti na NO, ne na poročevalca.
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4
VIŠINA TURISTIČNE TAKSE V OBČINI PIRAN IN KDO JO
PLAČUJE
4.1 Kdo plačuje turistično takso
4.1.1 Turistična taksa, obračunana ob prenočevanju
Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v
turističnem območju izven svojega prebivališča uporabljajo storitve
prenočevanja v nastanitvenem objektu. Turistična taksa se plačuje NO hkrati s
plačilom storitev za prenočevanje in tudi v primeru brezplačne storitve za
prenočevanje.
NO odvede pobrano turistično takso v predpisanih rokih na predpisan podračun
Občine Piran.
4.1.2 Pavšalna turistična taksa
Zavezanci za plačilo so tudi lastniki počitniških hiš oziroma počitniških
stanovanj in lastniki plovil, in sicer v letnem pavšalnem znesku, v skladu z
določbami 24. in 25. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma ter na njegovi
podlagi sprejetega Odloka o turistični taksi v Občini Piran (Uradne objave PN,
št. 23/04 in 29/08 ter Uradni list RS, št. 71/16).
Višina pavšalne turistične takse je odvisna od površine počitniškega stanovanja
oziroma dolžine plovila in se izračuna tako, da se število točk pomnoži z
vrednostjo točke, ki jo določa Vlada RS. Izračun je prikazan v tabeli.
Turistično takso v letnem pavšalnem znesku zavezanci plačajo do 31. marca za
preteklo leto, na podlagi izdane odločbe občinskega upravnega organa, ki vodi
postopek odmere pavšalne turistične takse.
Zavezanci za plačilo pavšalne turistične takse so dolžni o vseh spremembah, ki
vplivajo na odmero letnega pavšalnega zneska turistične takse, obvestiti
občinski upravni organ (Urad za gospodarstvo in turizem) v roku 15 dni od
nastale spremembe.
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4.2 Višina turistične takse
Višina turistične takse je določena s točkami. Znesek se izračuna tako, da se
število točk pomnoži z vrednostjo točke, ki jo določi Vlada Republike Slovenije.
Vlada RS je s sklepom z dne 10. 4. 2014, ki je objavljen v Uradnem listu RS,
štev. 25/2014, določila vrednost točke turistične takse, ki se uporablja od 1. 1.
2015 dalje in znaša 0,115 evra.
Višina turistične takse je v Občini Piran določena v naslednjih točkah in v
višinah:
TURISTIČNA TAKSA

Višina takse v
točkah

Znesek takse v
evrih od 2015
dalje

11 točk

1,265

Za prenočevanje na dan:
 100 % plačilo,
 50 % oprostitev.

0,633

Pavšalna taksa za površino počitniškega
stanovanja na leto:
 do 30,00 m2 (2 ležišči),

800 točk

92,00

1.600 točk

184,00

2.000 točk

230,00

 do 10 m dolžine,

800 točk

92,00

 nad 10 m dolžine.

1.200 točk

138,00

 od 30,01 do 60,00 m2 (4 ležišča),
 nad 60,01 m2 (5 ležišč).
Pavšalna taksa za plovila:
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4.3 Oprostitve plačila
Za oprostitve in olajšave po občinskem odloku veljajo določbe 1. in 2. odstavka
27. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju: ZSRT):
4.3.1 Plačila turistične takse so oproščeni (1. odstavek 27. člena ZSRT):

 otroci do 7. leta starosti,
 osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
 osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz
katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki (v
nadaljnjem besedilu: zavarovanec) podana invalidnost oziroma telesna
okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne
komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi
članske izkaznice invalidske organizacije,
 otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva
razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci
vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi
organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske
in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
 dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih,
 osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno
več kot 30 dni,
 tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni
plačila turistične takse,
 člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi
veljavne članske izkaznice.
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4.3.2 Turistično takso v višini 50 % plačujejo (2. odstavek 27. člena ZSRT)

 osebe od 7. do 18. leta starosti,
 turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v
mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih
prenočišč IYHF,
 turisti v kampih.
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ROKI ZA NAKAZOVANJE TURISTIČNE TAKSE IN RAČUN

Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo turiste na prenočevanje – nastanitveni
obrati oziroma gostitelji, so dolžni Občini Piran do 25. dne v mesecu za pretekli
mesec, pobrano turistično takso nakazati na vplačilni podračun Občine Piran
številka:
SI56 01290-4903206281, sklic po modelu 19 davčna številka NO-07129 .
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KONTAKTI ZA DODATNE INFORMACIJE
Za dodatne informacije:
 glede pavšalnih turističnih taks za lastnike počitniških stanovanj in
lastnike plovil pokličite na telefonsko številko 05 6710 344 oziroma pišite
na elektronski naslov: Milena.Godnic@Piran.si,
 glede višine in plačevanja turistične takse pokličite na telefonsko številko:
05 6710 358 oz. pišite na e-naslov: Karen.Vodopivec@Piran.si ali 05
6710 322 oziroma pišite na elektronski naslov: Mojca.Pecnik@Piran.si
 ali pokličite tajništvo Urada za finance na tel. 05 6710 361.

Zapisala: Breda Klobas
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