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Spoštovani poslovni partner,
ker se trudimo, da bi se v naši družbi počutili kar najbolje, smo v Domžalah uredili
nove poslovne prostore. Obiščite nas, poskrbeli bomo, da se boste počutili dobro.
Počutje je pomembno, tega se zavedamo vsi, Maya Angelou, ameriška pesnica in
pisateljica, pa je zapisala:
»Ljudje bodo pozabili, kaj ste rekli. Ljudje bodo pozabili, kaj ste naredili.
A ljudje ne bodo nikoli pozabili, kako so se počutili.«

Preselili smo se – PE DOMŽALE je sedaj dostopnejša
Preselili smo se v Poslovni center SPAR BREZA, Breznikova ulica 15, nasproti našim prejšnjim poslovnim prostorom. Najdete nas v 1. nadstropju. Vsi stiki (telefonske številke in
e-pošta) so ostali enaki.
Prednosti za vas: dvigalo in brezplačno parkiranje pred vhodom za uro in pol.

Podpis bilanc in prevzem arhiva v e3plus
Poklicali vas bomo za ustrezen termin za podpis zaključnih računov in 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.

Uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov
Do 20. 2. lahko preko mobilne aplikacije ali spletnega portala edavki oddate vlogo za vzdrževane družinske člane tudi brez digitalnega potrdila.

Spremembe pri potrjevanju vezane knjige računov
Iz vezane knjige nismo potrjevali računov, ki so bili plačani na transakcijski račun in računov za lastno porabo. Po novem je potrebno potrditi vse račune iz vezane knjige, zaradi
kontrole FURS-a pri številčenju. Za poenostavitev predlagam, da imate več vezanih knjig
računov in v eno vpisujete samo gotovinske račune, ki jih tudi poročate do 10. v mesecu,
v drugo pa vpisujete negotovinske račune in lastno porabo, ki se ne poroča.

Oddajanje premoženja v najem
Fizične osebe , ki oddajate premoženje v najem v Sloveniji, oddate napoved za odmero
dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem do 28. 2. 2019. V primeru, da oddajate premoženje preko agencije ali sami v tujini ali doma, se registrirajte kot normirani
samostojni podjetnik. Plačan davek v tujini se pri nas šteje kot plačana akontacija davka s
priloženim dokazilom o plačilu.
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Sprememba davčnega obdobja za DDV
Na podlagi obdavčljivih prihodkov preteklega leta bomo preverili ali ste še mesečni ali trimesečni zavezanec za DDV. Pogoj za trimesečno davčno obdobje je manj kot 210.000 EUR
prihodkov doseženih v Sloveniji.

Za vas smo pridobili FI=PO aplikacijo (AJPES)
Fi=Po Finančni pomočnik, analitično orodje AJPESa je prenovljeno in sedaj na enem mestu združuje vse, kar morate vedeti o poslovanju slovenskih poslovnih subjektov. Fi=Po
ponuja vse informacije o poslovanju poslovnih subjektov s kazalniki tveganja, ključnih
osebah, zgodovini, prejemkih in blokadah na TRR ter insolventnih postopkih. Pokličite
ali pišite, če želite da vam posredujem informacije o sedanjih in prihodnjih poslovnih
partnerjih.

Subvencije za zaposlitev
11.000 EUR subvencije dobite v primeru, da zaposlite brezposelno osebo staro 58 let ali
več za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Več o subvencijah si lahko preberete na
spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Napoved dohodkov iz naslova obresti, dividend
in kapitalskih dobičkov ter obdavčitve kapitalskih dobičkov
pri trgovanju s kriptovalutami
Do 28. 2. 2019 lahko fizične osebe oddate napoved dohodkov in dobičkov tudi preko telefona ali spleta. Fizična oseba, rezident RS, mora predložiti napoved za odmero
dohodnine:
• Od obresti doseženih v Sloveniji in EU in sicer od vseh prejetih obresti po posojilni
pogodbi med fizičnimi ali pravnimi osebami in od obresti bank in hranilnic, ki
presegajo znesek 1.000 EUR (limit velja samo za bančne obresti).
• Od dohodka iz oddajanja v finančni najem, dohodka iz življenjskega zavarovanja ter
dohodka, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve prihodkov investicijskega sklada
v obliki obresti.
• Od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih
kuponov. Za odsvojitev kapitala se šteje vsaka odsvojitev kapitala ali dela kapitala,
kot je prodaja kapitala, dajanje kapitala v dar, zamenjava kapitala, izplačilo
lastniškega deleža v primeru prenehanja gospodarske družbe, izplačilo lastniškega
deleža v primeru zmanjšanja lastniškega kapitala gospodarske družbe, izstopa ali
izplačila lastniškega deleža, izplačanega v denarju ali v naravi. Davčno napoved mora
davčni zavezanec vložiti v elektronski obliki, če je v zvezi s tem kapitalom opravil
več kot deset transakcij, ki zajemajo tako pridobitev v preteklih letih kot obdavčljivih
odsvojitev v preteklem letu, sicer pa v papirni obliki.
V davčni napovedi za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev
in drugih deležev lahko davčni zavezanec uveljavlja zmanjšanje pozitivne davčne osnove od dobička iz in sicer za izgubo, doseženo z odsvojitvijo vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ali doseženo z odsvojitvijo nepremičnine. Prav tako
lahko uveljavlja odbitek za ustrezni znesek plačanega davka v tujini od dohodka iz kapitala, če razpolaga z ustreznimi dokazili o plačilu.
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Zavezanec ne ugotavlja davčne osnove za obdavčitev odsvojitve ali prenosa kapitala v
času prenosa ali odsvojitve, pri davčnem organu priglasi podaritev kapitala svojemu zakoncu ali otroku, vključno z neodplačno izročitvijo po izročilni pogodbi; v teh primerih se
namreč ugotavljanje davčne obveznosti odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala, ki jo opravi zavezančev zakonec ali otrok, oziroma do naslednje obdavčljive odsvojitve ali zamenjave kapitala.
Pri doseženih dobičkih iz naslova pridobivanja in trgovanja s kriptovalutami FURS opozarja, da je potrebno navedene transakcije obravnavati z vidika neodvisnosti, trajnosti,
samostojnosti opravljanja dejavnosti na svoj račun, v svojo korist, na svojo odgovornost
ter ob lastnem riziku. Kar pomeni, da v primeru, ko ne gre za enkraten posel ali občasne,
nepovezane posle, temveč za kontinuirano dejavnost, ki že ima elemente opravljanja dejavnosti, je potrebno dosežene dohodke obravnavati tako kot opravljanje dejavnosti. V
kolikor pa gre za posamične, nepovezane ali enkratne posle, določa, da so predmet obdavčitve vsi dohodki fizične osebe, ki so bili doseženi v koledarskem letu. Pri tem se za
dohodek šteje vsako izplačilo, ne glede na obliko, v kateri je prejeto.
Dohodnine se ne plača od dobička s prodajanjem virtualnih valut in od dobička iz kapitala od odsvojitve premičnin.

!

Dohodek, ki ga fizična oseba dosega v obliki virtualne valute pri kreiranju oz. »rudarjenju«, pa se obdavči kot drugi dohodek po 105. členu ZDoh-2. Višina dohodka v evrih se
določi upoštevaje vrednost virtualne valute v evrih v času, ko je dohodek prejet.

Opomnik!
10. 2.

plačilo akontacije davka od dobička, poročanje eTurizem

11. 2.

dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo

14.–21. 2. ePobot
15. 2.

izplačilo plač in dajatev zanje

20. 2.

plačilo prispevkov za samozaposlene

28. 2.

plačilo DDV

28. 2.

poročanje dohodkov in kapitalskih dobičkov, obresti …

Za dobro bero – knjige nosijo bogastva
Napoleon Hill: Z idejo do bogastva
Napoleon Hill je več kot 20 let raziskoval skrivnost uspeha tako, da je proučil
več kot 100 uspešnih ljudi (Henry Ford, Thomas Edison, Franklin D. Roosevelt,
Aleksander Graham Bell …) in pridobljeno znanje zapisal v tej knjigi.
Koraki k bogastvu: želja, vera, avtosugestija, domišljija, posebno znanje, organizirano načrtovanje, odločitev, vztrajnost, sila naduma, skrivnost spolne
preobrazbe.
»Če ste en tistih, ki verjame, da bogastvo prinaša zgolj trdo delo in poštenost, pozabite
na to misel. Ni resnična. Bogastvo v velikih količinah ni nikdar rezultat težkega dela.«
Napoleon Hill

