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Datum: 12. 2. 2018
Zavezancem za plačevanje turistične takse
v občini Sežana
Zadeva: Posredovanje turistične takse preko aplikacije eTurizem
Spoštovani,
obveščamo Vas, da je AJPES s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO)
in spletno aplikacijo za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah – eTurizem.
Predvidevamo, da ste izvajalci nastanitvenih dejavnosti svoje nastanitvene obrate verjetno
že vpisali v RNO. Rok za vpis je bil predviden do 28. 2. 2018.
Več o vpisu v register najdete na spodnji
povezavi: https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov
Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)
Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki poročate predpisane podatke (iz knjige gostov) policiji,
Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občini, morate slednje po novem
poročati preko spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES, in sicer s
prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO (s 1. 1. 2018 oz. 1. 2. 2018 oz. 1. 3.
2018). Od 1. 3. 2018 dalje poročanje po sedanjem sistemu ne bo več mogoče. Po novem bo
dovolj, da boste predpisane podatke poročali le enkrat v aplikacijo eTurizem in ne več
posebej policiji, SURS in občini, kot ste slednje izvajali do sedaj. Način plačila turistične
takse občini ostaja nespremenjen. Občina bo po novem podatke o prihodih in prenočitvah
turistov za vaš nastanitveni obrat pridobivala neposredno z aplikacije eTurizem.
Več o tem najdete na spodnji
povezavi: https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno
Hkrati Vas želimo obvestiti, da se turistična taksa v skladu z zakonom določa v točkah. Za
celotno območje občine turistična taksa še vedno znaša 11 točk. Znesek turistične takse se
izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke, kar pomeni, da znaša turistična
taksa v občini Sežana v višini 100 % 1,27 EUR, v višini 50 % pa 0,64 EUR.
V Odloku o turistični taksi v Občini Sežana je določeno:
−

da so zavezanci za pobiranje in odvajanje turistične takse po tem odloku pravne
osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma
samostojne podjetnice posameznice, sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in
kmetice, ki sprejemajo turiste na prenočevanje. Zavezanci morajo pobirati turistično
takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali

Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Telefon: 05 73 10 100, telefaks: 05 73 10 123, www.sezana.si, e-pošta: obcina@sezana.si
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 66378443, MŠ: 5884047, TRR: 01311-0100005909

najpozneje zadnji dan prenočevanja. Turistična taksa se pobira in odvaja za
prenočitev turista tudi v primeru, da mu ni zaračunana storitev za prenočevanje.
−

−

da so plačila turistične takse oproščeni:
•

otroci do 7. leta starosti,

•

osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je
razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma
telesna okvara ali fotokopije potrdila ali 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 njihovi vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojnoizobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in
druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru
svojih rednih aktivnosti,

•

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.

da turistično takso v višini 50% plačujejo:
•

osebe od 7. do 18. leta starosti,

•

turisti v kampih.

−

da morajo zavezanci pobrano turistično takso nakazati do 25. v mesecu za pretekli
mesec na poseben račun občine.

−

da nadzor nad pobiranjem, odvajanjem ter vodenjem evidenc o turistični taksi opravlja
pristojni davčni organ ali pristojni občinski inšpekcijski organ.

Turistična taksa se nakaže na prehodni davčni podračun Občine Sežana: SI56 013115113206275, sklic: 19, davčna številka zavezanca – 07129.
Prosimo Vas, da v prehodnem obdobju poročila za januar in februar 2018 pošiljate še na
obrazcih Mesečno poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi.
Lepo pozdravljeni.
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