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Spoštovani poslovni partner,
naj bo leto 2019 čudovito poglavje Vaše knjige življenja. Poglavje, kjer se glavnemu
junaku uresničijo iskrene želje, kjer njegov dotik postane toplejši, njegov pogled
modrejši in objem močnejši. Poglavje, kjer v zgodbo pridejo novi, srčni junaki in se
poslovijo stari, njemu neljubi. Poglavje, v katerem poslovne zgodbe dobijo nove
razsežnosti, predvsem pa se novi, ključni premiki udejanijo.
Srečno 2019!

Vitko poslovanje
Naša letošnja zaobljuba je, da se bomo kar najbolj približali vitkemu poslovanju. Zato prosim, če še niste podpisali soglasja, ga priloženega izpolnite in vrnite s poslovno dokumentacijo. Po elektronski pošti bomo pošiljali račune, novice, plače in položnice.

Podpis bilanc in prevzem arhiva v e3plus
Poklicali Vas bomo za ustrezen termin za podpis zaključnih računov ter prevzem poslovne dokumentacije za preteklo leto in sicer:
• PE Domžale: torek, 5. marec in torek, 26. marec 2019 ter
• PE Šenčur: sreda, 6. marec in sreda, 27. marec 2019.

Davek na dobiček in osnova za prispevke zasebnikov
Poskrbite za čimprejšnjo dostavo poslovne dokumentacije za leto 2018 vključno s popisom zalog po nabavnih cenah. V januarju pripravljamo zadnje finančno poročilo o letošnjem dobičku s komentarjem. Takoj pokličite, če bi želeli tudi urgentno davčno optimiranje. Po vaši potrditvi bomo izdelali bilance in davčni obračun. Višina prispevkov za
socialno varnost zasebnikov in kmetov je odvisna od dobička, nanj pa vplivajo potni in
drugi stroški ter zaloga. Ne odlašajte, rezervirajte si svoj termin na erika@e3plus.si ali
me pokličite: 041 762 650.

Inventura
Prejeli ste popisni list osnovnih sredstev. Preglejte in preverite, če je morda kaj pokvarjeno, uničeno, tehnološko zastarelo, prodano ... Poslali smo vam tudi odprte terjatve in obveznosti do dobaviteljev. Preverite in pripišite morebitne pripombe: plačano v gotovini,
prosim izterjavo, odpis dolga … Pregledane in podpisane popisne liste vrnite v računovodstvo, saj je to sestavni del bilance stanja.

Minimalna plača
Od 1. 1. 2019 je višja minimalna plača, ki je osnova za obračun plač in obračun prispevkov
za socialno varnost.
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Spremembe zakona o DDV od 1. 1. 2019 dalje
• Kuponi ali darilni boni so lahko:
		 • KUPON ZA POPUST: brezplačni kupon v obliki popusta ali kot plačilno sredstvo,
		 • VREDNOSTNI DARILNI BON: darilni bon za določeno vrednost npr. 50 EUR 		
(obveznost za obračun DDV ne nastane, je kot plačilno sredstvo) in
		 • NAMENSKI DARILNI BON: predplačilo za točno določeno storitev
(obveznost za obračun DDV nastane takoj, skupaj z izdajo računa. Ob dejansko 		
opravljeni storitvi ali nakupu blaga se račun ponovno ne izda).
• Digitalne storitve (telekomunikacije, oddajanje, elektronske storitve):
vsi, ki imate več kot 10.000 EUR prihodkov iz EU, ste zavezanci za plačilo DDV v EU. Lahko
uporabite novost in tuj DDV oddate preko eDavkov in plačate davek v Sloveniji. Izjema so
mali zavezanci, ki imajo manj kot 10.000 EUR prometa v EU in lahko po novem obračunajo slovenski DDV. Do 31. 1. 2019 moramo obvestiti FURS, v nasprotnem morate uporabljati posebno ureditev še dve leti .
• Najemnine in 45. člen:
po novem ni več izjav, ki bi se naknadno oddajale na FURS, vse v zvezi z DDV se zapiše že
v kupoprodajno pogodbo.

!

Opomnik
10. 1.
10. 1.
15. 1.
17.–24. 1.
31. 1.

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

Za dobro bero – dobra knjiga
Phil Knight: NIKE, potovanje k boginji zmage (Založba Učila International, 1917)
Ljudje ponavadi vidimo končni uspeh, a se le redko zavemo, koliko težav, izzivov, nemogočih situacij je bilo potrebno preseči, da je nekdo lahko ustvaril
tako podjetje, kot je NIKE. Zgodbe tako uspešnih ljudi vedno znova potrdijo, da
v osnovi ne delajo tega zaradi denarja. Delajo iz strasti, neke fanatičnosti nad
tem, kar ljubijo. V knjigi ustanovitelj korporacije NIKE opisuje, kako je več kot 10 let bil v
stalnih dolgovih, a je verjel v to zgodbo. Pa tudi o tem, kako je v prometni nesreči izgubil prijatelja, kako je zgolj zaradi iskrenosti zmagal neko veliko tožbo, kako so mu konkurenti metali polena pod noge, kako je izgubil sina, pa tudi kaj obžaluje in kaj je delal proti
pravilom ...
»Naj vsi drugi za tvojo zamisel govorijo, da je nora ... ti samo vztrajaj. Ne odnehaj.«
Phil Knight

