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PRIPRAVLJENE ZA POSLOVNE PARTNERJE RAČUNOVODSKEGA SERVISA e3plus

3/2019
Spoštovani poslovni partner,
mi smo se že udomačili v naših novih poslovnih prostorih v Domžalah, nekateri
pa nas še iščete na stari lokaciji. Nova je skoraj točno nasproti prejšnji in ima več
prednosti tudi za vas, med drugim dovolj brezplačnih parkirnih mest. Vabljeni.
Sicer pa upamo, da bodo »odločevalci« zbrali dovolj modrosti in poguma, da se bo
uganka BREXIT rešila čim bolj gladko in ne bo pustila dvomov in odprtih vprašanj.
Prelepo bi bilo, da bi bila odločitev dobra za vse. Mahatma Gandhi je dejal: »Včasih
sem jokal, ker nisem imel čevljev ... dokler nisem spoznal človeka, ki nima nog.«

BREXIT
Če poznate podjetje ali zasebnika, ki poslovno deluje v Združenem kraljestvu ali ima
tam poslovne partnerje, nas lahko priporočite. Smo izkušeni in nudimo celostne storitve od sestanka, ustanovitve podjetja, ureditve zdravstvenega zavarovanja ipd. do
računovodenja.
Z izstopom Združenega kraljestva iz EU bodite pozorni na carinske postopke, posredne
davke, DDV, prepovedi in omejitve, intelektualno lastnino, storitve oddajanja in elektronske storitve, tranzit oz. prevoz blaga prek Združenega kraljestva in oddajo zahtevka za
DDV v ZK do 29. 3. 2019.

PE DOMŽALE smo preselili čez cesto
Preselili smo se v Poslovni center SPAR BREZA, Breznikova ulica 15, 1. nadstropje.
Prednosti za vas: dvigalo in brezplačno parkiranje za uro in pol pred vhodom.

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: četrtek, 28. marec 2019 ter
PE Šenčur: sreda, 27. marec 2019.

Odločbe za letni dopust
Do 31. 3. 2019 je rok za izdajo sklepov o višini letnega dopusta za leto 2019. Delodajalci,
čim prej nam sporočite spremembe, ki vplivajo na višino dni letnega dopusta (število
otrok do 15. leta, morebitno spremembo delovnega mesta (zahtevnost), deljen delovni
čas, delo ob nedeljah in praznikih), da vam lahko pripravimo odločbe za letni dopust. Za
otroke do 15. leta potrebujemo EMŠO.

ERIKA KOSTANJŠEK, vodja računovodskega servisa
M 041 762 650 | E erika@e3plus.si | S www.e3plus.si

Višji prispevki za samozaposlene od 15. 3. 2019
Minimalni prispevki bodo 385,42 EUR, maksimalni 2.248,25 EUR.
Zavarovalna osnova za obračun prispevkov se določi na podlagi dobička preteklega leta.

FURS zamuja z vračilom akontacij davka od dobička
Zaradi prehoda na nov IT modul FURS še nima vzpostavljenega delujočega sistema, zato
zamujajo z vračilom preplačila davka od dobička. Od dneva oddaje davčnega obračuna
teče 30 dnevni rok za vračilo, zato lahko pričakujete tudi izplačane zamudne obresti.

Strošek javne objave letnega poročila
Društva in zavodi so oproščeni plačila. Na podlagi prejetega računa AJPES boste plačali strošek javne objave letnega poročila, ki znaša za družbe 38,43 EUR, za samostojne
podjetnike pa 10,37 EUR.

!

Opomnik!
11. 3.

plačilo akontacije davka od dobička, poročanje eTurizem in Mini blagajna (VKR)

11. 3.

dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo

14.–21. 3. ePobot
15. 3.

izplačilo plač in dajatev zanje

20. 3.

plačilo prispevkov za samozaposlene

29. 3.

plačilo DDV

29. 3.

poročanje dohodkov in kapitalskih dobičkov, obresti …

1. 4.

Zahtevek za vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo – letni

1. 4.

Zahtevek za vračilo trošarine za plinsko olje za komercialni promet – letni

1. 4.

Davčni obračun in letno poročilo za družbe in zasebnike

Priporočamo v branje
Neizmeren pogum, Brené Brown
Avtorica zelo spretno razloži, kaj je zares pogum. Kako ga dobimo in
kako ga razvijemo. Predstavi tudi študije, ki potrjujejo zapisano.
Iz knjige:
»Prepričana sem, da odkriti pogovori o občutku ranljivosti in sramote
spreminjajo svet. Maske nam dajejo občutek, da smo varnejši, tudi če
nas dušijo. Oklep nam daje občutek, da smo močnejši, tudi ko nas njegova teža dodatno utruja. Ironija je, da smo takrat, ko stojimo pred kom,
ki se skriva za masko ali ščiti z oklepom, razočarani in se z njim ne počutimo povezani. In
v tem je paradoks: ranljivost je zadnje, kar hočem, da vidiš pri meni, toda prvo, kar hočem videti pri tebi.«

