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Verjamete, da obstaja oprostitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja v vrednosti  
do 420 EUR letno?
Kot pri vseh informacijah, so podrobnosti »v drobnem tisku«, kar pomeni, da je novica 
za večino ničvredna, populistična, lažna ... Skratka, brati je tudi prebirati zrno od plev. 
Preberite novice in poiščite vrednost zase. 

POSOJILO ALI PRIKRITO IZPLAČILO DOBIČKA
Kadar si lastnik ali direktor iz podjetja izplača posojilo in ga ne vrne skladno s posojilno 
pogodbo oz. posojilna pogodba ni bila podpisana, se to šteje kot prikrito izplačilo dobič-
ka od katerega je potrebno plačati 25 % davek.

NALOŽITE SI MOBILNO APLIKACIJO ZA ELEKTRONSKO VROČANJE 
DOKUMENTOV FURSA
Zaradi varovanja osebnih podatkov dobite opomin za plačilo obveznosti kot fizična oseba. 
O tem nimamo informacij ne dostopa, zato si uredite mobilno aplikacijo na telefonu eDav-
ki. Več na : https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_davki/
mobilna_aplikacija_edavki/novica/nova_zlozenka_o_mobilni_aplikaciji_edavki_9475/

POOBLASTILO ZA eVROČANJE
V primeru, da bi nas želeli pooblastiti za eVročanje s strani FURS-a bomo podpisali pogod-
bo in opredelili odgovornost.

MINIMALNA PLAČA 
S 1. januarjem 2020 se bo znatno dvignila minimalna plača. Dvig bo povečal stroške za de-
lodajalca, delavcu pa se bo minimalno povečala neto plača. Pravočasno se pripravite na 
višje stroške zaposlenih in samozaposlenih ter poskrbite za morebitne spremembe obra-
čuna plač in pogodb o zaposlitvi.

eBOLNIŠKI LISTI 
Delodajalci boste od februarja 2020 dalje za svoje zaposlene sami prevzemali bolniške li-
ste preko portala eVem.

eRAČUN NA SPLETNI BANKI ZA PLAČILO PRISPEVKOV SP
Samostojni podjetniki imate možnost, da si na svoji spletni banki označite prejem eRaču-
na in namesto štirih položnic in štirih provizij prispevke za socialno varnost plačate samo 
z enim plačilnim nalogom.
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OPROSTITEV DODATNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Zveza veteranov vojne za Slovenijo sporoča, da so vsi veterani vojne za Slovenijo, stari 55 
let in več, oproščeni plačila dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Obrazec si lahko nati-
snete tukaj: http://www.zvvs.si/datoteke/ZVVS%20OBRAZEC%20DPZZ_1.pdf

LIKVIDACIJA RAČUNOV
Vsi prejeti računi morajo biti likvidirani z datumom prejema in podpisom odgovorne ose-
be v zgornjem desnem kotu.
Likvidiran račun pomeni, da je vsebina računa verodostojna in ustreza naročilu. Datum 
prejema je datum za vstopni DDV. Torej, če je račun prejet 30. 9. ga upoštevamo v DDV 
obdobju za september. Zato lahko vse prejete račune do vključno zadnjega v mesecu do-
stavite že prve dni naslednjega meseca.

Opomnik
10. 10.  dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo 

10.10.  plačilo davka od dobička (d.o.o.) ali od dohodka iz dejavnosti (s.p.)

10.10.  poročanje eTurizem in Mini davčna blagajna (VKR)

17.–24.10. obvezni ePobot za račune, ki jih niste plačali do valute

18. 10.  izplačilo plač in plačilo obveznosti iz naslova plač

20. 10.  plačilo prispevkov za samozaposlene (NOVO eRačun v spletni banki)

31. 10.  plačilo DDV


