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Spoštovani poslovni partner,
pogosto menimo, da smo dovolj pametni zase in še za druge, pa vendar pride čas,
ko se zavemo, da morda pa le nismo. Zato se je dobro kdaj tudi pogovoriti
in izmenjati mnenja, izkušnje in predvsem znanje. Trudimo se, da vam nudimo vse
kar je pomembno za vas in vaše poslovanje, zato ne odlašajte in se oglasite pri nas
kadar se boste spraševali o poslovno pomembnih odločitvah.
»Svet boš spremenil s svojim zgledom, ne s svojimi mnenji.«
Paulo Coelho

eVročanje dokumentov FURS
Na finančnem uradu RS si uredite elektronsko prejemanje dokumentov. Gre za pomembne dokumente (odločbe, sklepi in opomini), ki lahko nosijo pravne in finančne posledice. Zato se od 13. do 17. 5. 2019 oglasite na finančnem uradu in si uredite dostop do teh
dokumentov.

Regres za letni dopust 2019
Regres za letni dopust za leto 2019 je neobdavčen do višine 100 % povprečne zadnje znane bruto plače v RS. Regres je lahko višji vendar obdavčen z dohodnino in prispevki za socialno varnost. Neobdavčen regres se lahko izplača že pri plači za mesec maj.

Dohodninske odločbe in ugovori
Kopijo informativnega izračuna pošljite v e3plus računovodstvo.
Če do 15. 6. 2019 ne boste prejeli informativnega izračuna dohodnine, preverite preko
eDavkov ali je bil odposlan, sicer do 31. 7. 2019 vložite napoved za odmero dohodnine.
Izračuna ne boste prejeli, če ste imeli v preteklem letu izgubo.

Enostavno, hitro in brezplačno
Pravijo, da če imaš prihodke je fajn, če imaš dobiček je super, če pa imaš tudi denar si car.
Za boljšo likvidnost vas vabim, da si ogledate hitro, enostavno in brezplačno platformo
o prodaji terjatev na www.hiveterminal.com. Za uporabniško ime in geslo stopite v stik
z nami.

Želite več strank?
Razmislite o širitvi posla in predstavite se skupini podjetnikov na poslovnem zajtrku.
Pomagali vam bomo. Pišite na erika@e3plus.si in poslala vam bom vabilo za brezplačno
predstavitev.

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

Popravnega izpita za upokojitev ne bo!
Ste že izračunali kdaj boste izpolnili pogoje za upokojitev in kolikšna bo vaša pokojnina?
Si želite boljši standard? Lahko vam pomagamo. Pokličite in se dogovorite za srečanje.

Vas mučijo vprašanja o prodaji, združitvi, podaritvi
ali preoblikovanju podjetja?
Vprašanja glede prevzema podjetja niso lahka ne glede na to, ali imate naslednika, ali
ne. Kako se lotiti, kje začeti? Pridite in predstavila vam bom možnosti. Ukrepajte dovolj
zgodaj.

Bi radi prijatelju prihranili najmanj 2000 EUR?
Če imate prijatelja, ki se ukvarja z oddajo nepremičnin preko Booking.com ali Air B&B ga
vprašajte, ali ve kaj pomeni klavzula (reverse charge regulation) na prejetem računu za
provizijo iz tujine. Večina je prepričana, da za oddajanje ne potrebuje računovodstva, ker
plačuje davek po sistemu normiranih odhodkov. Vsi plačujemo več vrst davkov in tako je
tudi pri oddaji nepremičnin. Z obiskom pri nas bo prihranil najmanj 2000 EUR globe.

Facebook objave za podjetje ali s.p.
Račun za storitve objave preko facebook-a vsebuje droben tisk o DDV klavzuli. Za naše
poslovne partnerje računovodsko poskrbimo na pravilen način, če pa bi radi prijatelju, ki
nima računovodstva prihranili 2000 EUR, nas priporočite.

Trajna finančna neodvisnost
Želite pomagati invalidni osebi stari od 18 do 65 let do trajne finančne neodvisnosti? Naj
se oglasi pri nas, morda lahko pomagamo. Velja tudi za invalidska društva in zavode.
Samo s priporočilom (in našo pomočjo) lahko prijatelju ali prijateljici zagotovite trajne
dohodke v višini od 2000 do 6000 EUR mesečno.

!

Opomnik!
10. 5.

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

10. 5.

dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo

16.–23. 5. ePobot
15. 5.

izplačilo plač in dajatev zanje

20. 5.

plačilo prispevkov za samozaposlene

31. 5.

plačilo DDV

