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Spoštovani poslovni partner,
ostala sta nam le še dva meseca za vesten pregled poslovanja, morebitno davčno
svetovanje in optimiranje. Ne odlašajte, če potrebujete pomoč. Hitrost je pogosto
odločilna, zato Vas bomo v decembru prvi obdarili – tokrat z informacijami, kako se
že danes pripraviti na udobno jesen življenja. Pridružite se nam.

Kam posaditi seme, da vam bo v prihodnje zagotavljalo
finančno varnost?
Vabimo vas, da se 5. decemba 2018, ob 12. uri, v Šenčurju, udeležite enournega klepeta
s Polonco Oberč Jereb, ki že več kot desetletje spremlja dogajanja na finančnih trgih.
Na krajši predstavitvi se bo dotaknila različnih finančnih produktov in vam predstavila
svoj pogled na trenutno finančno situacijo ter nakazala možen razvoj dogodkov v prihodnjih nekaj letih.
Prijetno druženje in koristne informacije so prava kombinacija! Podarite si finančno
varnost.

Dobiček in obdavčitev dobička
Prejeli ste finančno poročilo o letošnjem dobičku s komentarjem. Za pravočasno ukrepanje imate le še dober mesec časa, ko lahko izkoristite pomoč pri davčnem optimiranju.
Redna in pravočasna dostava vse poslovne dokumentacije vam zagotavlja, da prejmete realno sliko vašega poslovanja. Rezervirajte si svoj termin: erika@e3plus.si ali 041 762 650.

Inventura
Prejeli boste inventurno listo za pomoč pri popisu osnovnih sredstev. Preverite artikle
in dopišite komentarje (uničeno, pokvarjeno, zastarelo, prodano) in podpisano vrnite.
Enako velja za kartice kupcev in dobaviteljev. Pregledane in podpisane kartice s komentarji (plačano v gotovini, prosim izterjavo, dvomljiva terjatev) vrnite v računovodstvo. Za
že zapadle terjatve predlagam, da čim prej pošljemo opomine in izvršbe. Opomin ni več
obvezen, lahko takoj predlagamo izvršbo sredstev na računu pri banki ali premičninah in
nepremičninah dolžnika.

Davčna opredelitev nagrajevanja zaposlenih
Ob koncu leta je aktualno:
• Božičnica je enako obdavčena kot plača, ni pa podlaga za pokojninsko osnovo.
• 13. plača je enako obdavčena kot plača in gre v osnovo za pokojnino.
• Nagrada za poslovno uspešnost je oproščena plačila dohodnine.
Določite jo na podlagi Pravilnika o nagrajevanju, kjer opredelite kriterije za določitev
izračuna nagrade po 12. točki 44. člena ZDOH-2.

Sponzoriranje, donacija in reprezentanca
Sponzoriranje je reklama dana neprofitnim organizacijam in je v celoti davčno priznan
strošek.
Donacija je dajanje sredstev v katerikoli obliki neprofitnim organizacijam v EU in je davčno omejen znesek, ki ne sme presegati 0,3–0,5% vaših prihodkov tekočega leta.
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Davčni vpliv izstopa Velike Britanije iz EU
29. 3. 2019 bo Velika Britanija z vidika DDV postala tretja država zato se na to ustrezno pripravite. Prodaja blaga se obravnava kot izvoz s carinskimi dajatvami in oproščena DDV po
52. členu ZDDV-1. Največ sprememb bo na področju intelektualnih pravic.

Morda niste vedeli
Najemna pogodba sklenjena za nedoločen čas in posojilna pogodba brez obresti nista
veljavni. Bistveni elementi pogodbe so: osebe, predmet, čas in cena.
Če fizična oseba posodi denar podjetju in dobi plačane obresti jih mora napovedati v svoji
napovedi za odmero dohodnine. Do 1000 EUR so oproščene le prejete obresti pri banki.
Za povezane osebe veljajo obrestne mere med povezanimi osebami.

Ponosni na vas

!

Irena Deželak, ponosna dobitnica najvišje nagrade na Treningu Dale Carnegie® in dobitnica prestižne nagrade Top 10 predavatelj dve leti zapored v Sloveniji, je razkrila nekaj dokazano(!) učinkovitih tehnik, ki nas pripeljejo do uspeha v življenju.
Več lahko preberete na oglasnem stojalu pred vhodom v naše poslovne prostore, ki je
namenjeno vašim predstavitvam ter na: https://www.cosmopolitan.si/konferenca-2018/
kako-uspeti-v-zivljenju-in-biti-zadovoljen-oglej-si-to-video/
Sporočite nam na kaj ste ponosni, da bomo lahko širili dober glas – o Vas.

Opomnik
9. 11.
9. 11.
15. 11.
15. 11.
15.–22. 11.
30. 11.

dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo
plačilo mesečne akontacije davka iz dejavnosti
plačilo prispevkov za samozaposlene
izplačilo plač in dajatev
ePobot
plačilo DDV

5. 12.

klepet s Polonco Oberč Jereb o finančni varnosti v e3plus Šenčur

