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3, 2, 1 ... lahko odštevamo ob različnih priložnostih, najbolj množično pa bomo 
čez dober mesec ob pričakovanju novega leta.

                   ... ZDAJ je čas, da uredite svoje poslovne in finančne obveznosti ter 
dostavite vso dokumentacijo pravočasno v računovodstvo, da se skupaj izognemo 
glavobolu, ki pogosto sledi jutru zatem.

Višja obdavčitev
V naslednjem letu bosta višje obdavčena davek od najemnin in dividend ter izplačila čiste-
ga dobička za podjetja (davek od dobička pravnih oseb) ter za fizične osebe. Stopnja dav-
ka se zvišuje na 27,5 %.
V letošnjem letu lahko koristimo vso investicijsko olajšavo.

Dobiček in obdavčitev dobička
Prejeli ste finančno poročilo o letošnjem dobičku s komentarjem. Pozivam vas, da redno 
in pravočasno dostavljate vso poslovno dokumentacijo, saj samo tako lahko prejmete re-
alno sliko vašega poslovanja. Nudim vam pomoč pri davčnem optimiranju. Pravočasno si 
rezervirajte svoj termin na erika@e3plus.si ali 041 762 650 saj se čas za ukrepanje poča-
si izteka.

Inventura
Prejeli boste inventurno listo za pomoč pri popisu osnovnih sredstev. Preverite artikle in 
dopišite komentarje (uničeno, pokvarjeno, zastarelo, prodano ipd.) in podpisano vrnite. 
Enako velja za kartice kupcev in dobaviteljev. Pregledane in podpisane kartice s komen-
tarji (plačano v gotovini, prosim izterjavo, dvomljiva terjatev) vrnite v računovodstvo. Za 
že zapadle terjatve predlagam, da čim prej pošljemo opomine in izvršbe. Opomin ni več 
obvezen, lahko takoj predlagamo izvršbo sredstev na računu pri banki ali premičninah in 
nepremičninah dolžnika.

Davčna opredelitev nagrajevanja zaposlenih ob koncu leta
• Božičnica je enako obdavčena kot plača, ni pa podlaga za pokojninsko osnovo. 
• 13. plača je enako obdavčena kot plača in gre v osnovo za pokojnino.
• Nagrada za poslovno uspešnost je oproščena plačila dohodnine. Določite jo 

na podlagi Pravilnika o nagrajevanju, kjer opredelite kriterije za določitev izračuna 
nagrade po 12. točki 44. člena ZDOH-2. 

Sponzoriranje in donacija
Sponzoriranje je reklama dana neprofitnim organizacijam in je v celoti davčno priznan 
strošek. 
Donacija je dajanje sredstev v katerikoli obliki neprofitnim organizacijam v EU in je davč-
no omejen znesek, ki ne sme presegati 0,3 % vaših prihodkov tekočega leta.
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Morda niste vedeli
Najemna pogodba sklenjena za nedoločen čas in posojilna pogodba brez obresti nista 
veljavni. Bistveni elementi pogodbe so: oseba, predmet, čas in cena. 
Če fizična oseba posodi denar podjetju in dobi plačane obresti jih mora napovedati v svo-
ji napovedi za odmero dohodnine. Do 1000 EUR so oproščene le prejete obresti pri ban-
kah. Za povezane osebe veljajo obrestne mere med povezanimi osebami. 
Dana posojila lastnikom podjetja, katere lastniki ne vračajo, FURS spremeni v prikrito iz-
plačilo dobička, od katerega lastnik plača 25 % davka.
Podatke o najemnini lahko vnašate preko portala GURS.

Opomnik
11. 11.  dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo 

11. 11.  plačilo mesečne akontacije davka iz dejavnosti

11. 11.  poročanje eTurizem in Mini davčna blagajna (VKR)

14.–21. 11. ePobot 

15. 11.  izplačilo plač in plačilo obveznosti iz naslova plač

15. 11.  plačilo prispevkov za samozaposlene

29. 11.  plačilo DDV


