
Spoštovani poslovni partner,

malo za šalo, malo pa zares. Kaj pravite, je 2+2 res 4? Lahko je, lahko pa tudi ne. 
Preverite na naši spletni strani, www.e3plus.si

Želimo vam prijetno in mirno poletje.

Subvencije za davčno nevtralni prenos podjetja

Na davčno nevtralni prenos ali prodajo podjetja zaradi upokojitve se je 
pametno pravočasno pripraviti. Naš predlog je, da se začnete 
pripravljati šest let pred upokojitvijo, zato vam svetujemo, da preverite 
svoj datum upokojitve na spletni strani Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje.

Vse, ki ste starejši od 50 let, vljudno vabimo na posvet o tem, katera 
rešitev bi bila za vas najprimernejša.

Zdaj je najprimernejši trenutek za davčno nevtralni prenos, saj je 
postopek razmeroma drag in obstaja možnost subvencioniranja 
stroškov prenosa.

Vsa podjetja, društva in zavodi morajo po Zakonu o preprečevanju 
pranja denarja in financiranju terorizma prijaviti podatke o svojem 
dejanskem lastniku oziroma zastopniku v RDL. Za vas smo vpise v 
RDL že uredili. Vi pa lahko prijazno opomnite prijatelje, ki tega še 
niso storili, naj pohitijo, sicer bodo do sredine junija prejeli poziv 
FURS-a.

Enostavno in poceni plačilo prispevkov za socialno 
varnost - odslej z enim plačilom
 
FURS namesto dosedanjih štirih položnic uvaja poenostavitev z enim 
plačilom vseh obveznosti hkrati. To pomeni hitrejše in cenejše 
plačilo obveznosti. Tako plačevanje bo najprej omogočeno 
družbenikom in samozaposlenim, torej samostojnim podjetnikom in 
drugim zasebnikom, kot so zdravniki, notarji, kulturniki in športniki.

FURS pregleduje Register dejanskih lastnikov (RDL)
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Spoštovani poslovni partner,

 
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 

-
-

dokumentov.

-
-

o prodaji terjatev na . Za uporabniško ime in geslo stopite v stik 
z nami.

Pomagali vam bomo. Pišite na  
predstavitev.

»Svet boš spremenil s svojim zgledom, ne s svojimi mnenji.«
Paulo Coelho



Naročite si brezplačno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja

Pravočasno si uredite brezplačno evropsko kartico zdravstvenega 
zavarovanja, ki velja v državah članicah EU in in EGP ter Švici, v 
Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji in Srbiji. Oddajte 
svojo vlogo na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje in 
poslali vam jo bodo predvidoma v 4 delovnih dneh po pošti. 

AJPES objavil podatke letnih poročil za leto 2018 - poravnajte njihov 
račun

Ne pozabite plačati računa za javno objavo letnih poročil Ajpesa. 
Podatki so objavljeni in jih lahko preverite na Ajpesovi spletni strani. 
Za vas smo naročili program, ki omogoča poglobljen pregled podjetja, 
oseb in letnih izkazov. Če potrebujete podrobnejši vpogled v podjetje, 
nam pošljite ime podjetja ali davčno številko in poslali vam bomo infor-
macije za lažje odločanje o poslovnem sodelovanju.

Plačilo prispevkov boste lahko opravili na star način s štirimi 
položnicami ali na nov način z enim plačilnim nalogom. 

Če želite preiti na nov način plačevanja, potem pri svoji spletni banki 
takoj prijavite prejem e-računa. E-račun vam bo tako FURS poslal 
prek vaše banke v obliki e-računa z dodanim obvestilom v formatu pdf. 

Predizpolnjen plačilni nalog boste potrdili in s tem poravnali znesek 
obveznosti. Prve e-račune bo FURS poslal po 15. 6. 2019, rok za plačilo 
prispevkov pa bo 20. 6. 2019.

Opozarjamo pa vas:
- v primeru, da vaše plačilo ne bo zadostovalo za plačilo vseh 
prispevkov, se bodo ti poravnavali v sorazmernem delu
- v primeru, da bi imeli stare neporavnane obveznosti, se bodo z vašim 
plačilom najprej poravnale starejše obveznosti
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Vprašanja glede prevzema podjetja niso lahka ne glede na to, ali imate naslednika, ali 

zgodaj.

se oglasi pri nas, morda lahko pomagamo. Velja tudi za invalidska društva in zavode. 

  

 ePobot



Opomnik:
Do 10. v mesecu nam dostavite poslovno dokumentacijo za pretekli 
mesec
Do 10. v mesecu plačajte davek od dobička ali davek od dohodka iz 
dejavnosti
Do 10. v mesecu poročajte za eTurizem in Mini davčna blagajna (VKR)
Do 18. v mesecu izplačajte plače in obveznosti iz naslova plač
Do 20. v mesecu plačajte prispevke, če ste samozaposleni 30. junija 
plačajte DDV

ePobot: 
za Junij: 13. 6.-20. 6. 
za Julij: 11. 7.-18. 7. 
za Avgust: 15. 8.-22. 8.

Julija in avgusta dokumentacije na sedežu vašega podjetja ne bomo 
osebno prevzemali

Zato vas prosimo, da poslovno dokumentacijo pošljete po pošti ali 
dostavite na naši poslovni enoti:
- Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
- Breznikova ulica 15, 1230 Domžale

Naš delovni čas je enak v obeh enotah, na voljo smo vam od ponedeljka 
do petka med 7. in 15. uro. 

ERIKA KOSTANJŠEK, vodja računovodskega servisa 

M 041 762 650 | E erika@e3plus.si | S www.e3plus.si

!
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se oglasi pri nas, morda lahko pomagamo. Velja tudi za invalidska društva in zavode. 
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