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Spoštovani poslovni partner,

v našem hitro spreminjajočem se svetu ne moremo vedeti kaj vse nas utegne doleteti, 
zato imejmo pozornost usmerjeno na sedanjost, o svoji prihodnosti pa razmišljajmo 
»letom primerno«. 

Oprah Winfrey marskaj ve, nekaj pa zagotovo. Njeno berljivo knjigo, z naslovom  
Kar zagotovo vem, preprostih, a pomembnih življenjskih naukov vam priporočamo 
v branje.

»Če kaj vem, potem zagotovo vem nekaj: veliki čudeži, ki jih čakamo, se dogajajo pred 
našimi očmi, vsak trenutek, z vsakim vdihom. Odprimo oči in srce, pa jih bomo začeli 
opažati.«

50+
V času do poletja, bomo posebno pozornost namenili pripravi na upokojitev, finančni ne-
odvisnosti ter davčno nevtralnim prenosom. Če bi se želeli pogovorili o vaši prihodnosti, 
si čimprej zagotovite svoj termin.

Neobdavčen regres za letni dopust
Regres za letni dopust za leto 2019 je neobdavčen do višine 100 % zadnje znane bruto pla-
če v RS. Od aprila 2019 znaša najvišji neobdavčen regres 1.210,41 EUR. Regres je lahko tudi 
višji, vendar obdavčen s prispevki in dohodnino.

Nadzor izplačila regresa za leto 2018 
Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD) je v teh dneh začel z nadzorom pri deloda-
jalcih glede izplačila regresa za leto 2018. Osnova za nadzor je predložen obrazec REK-1. 
Zakon o delovnih razmerjih za neizplačilo (ali zamudo pri izplačilu) regresa določa globo 
v znesku od 3.000 do 20.000 EUR.

Dohodninske odločbe in ugovori
Prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine (IID) je bil odpremljen po navadni po-
šti. Zaposlene opozorite naj preverijo pravilnost izračuna, predvsem olajšave za družin-
ske člane. Rok za ugovor se izteče 29. 4. 2019. Ugovor lahko oddajo elektronsko preko 
eDavkov ali po navadni pošti. Obrazec najdejo tukaj: https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/
OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=ugovor_iid_fo
Samozaposleni boste prejeli IID v maju. Čimprej nam ga posredujte, da preverimo pravil-
nost in podamo morebitni ugovor.

Prijava računa v tujini
Za poslovno dejavnost lahko uporabljate tuje bančne račune kot so REVOLUT ali N26, ki 
delujejo brez stroškov vodenja in stroškov provizije. Transakcijski račun pri banki v tujini 
prijavite v roku 8 dni na: https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/
Opdynp/PageD.aspx?category=davcni_register_fo
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Doplačilo akontacij davka od dobička
V aprilu plačate davek od dobička dvakrat. In sicer:
• 10. 4. poračun akontacij za prve tri mesece za leto 2019 in 
• 25. 4. doplačilo akontacij davka za leto 2018. 
Položnice smo vam poslali po elektronski pošti. Datoteko shranite na disk vašega raču-
nalnika in uvozite v spletno banko. Če bi želeli plačati položnice preko telefona s QR kodo 
nam to sporočite.

Izjava z oceno tveganja
Preverite in po potrebi posodobite svojo izjavo z oceno tveganja, navodila za požarni 
red, ukrepe za varstvo pri delu in veljavnost zdravniškega pregleda.

Kmetije
Položnic za socialno varnost kmetov ne bomo več pripravljali, ker vam jih pošilja 
FURS. V primeru bolniškega staleža, pošljite original bolniški list na FURS, kopijo pa v 
računovodstvo. 

Potni nalogi
Zaradi pomanjkljivega nadzora nad uporabo službenih vozil in potnih nalogov je pod-
jetje izpostavljeno zakonskim odgovornostim ter finančnim in varnostnim tveganjem. 
Posvetite nekaj več pozornosti potnim nalogom.

Plačilni promet v petek 19. 4. 2019 ne bo deloval
Pred Veliko nočjo banke ne bodo izvajale plačilnega prometa. Prispevke za socialno var-
nost plačajte najkasneje do 18. 4. 2019.

Opomnik!
10. 4.  plačilo akontacije davka od dobička, poročanje eTurizem in Mini blagajna (VKR)

10. 4.  dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo

11.–18. 4. ePobot

15. 4.  izplačilo plač in dajatev zanje

20. 4.  plačilo prispevkov za samozaposlene

30. 4.  plačilo DDV  


