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Kaj boste to leto naredili drugače, da bo boljše, uspešnejše kot lansko? 

Morda več izobraževali, ožje specializirali, povečali tržni delež, širili na tuje trge ...? 

Imejte realne, a ne preskromne cilje. Naj bo to leto vaših izjemnih dosežkov.  
Bodite pripravljeni, bodite izjemni!

NA KRATKO
• Vinjeta je davčno priznan strošek le, če pišete potne naloge za službene poti 

po avtocesti.

• Do 20. januarja vrnite izpolnjena in podpisana pooblastila za elektronski bolniški list. 

• Neobdavčen regres znaša 1.741,70 EUR. Izplačate ga lahko v več obrokih do 30. junija.

• Najnižja bruto urna postavka za sezonsko delo in študente znaša 5,40 EUR.

• Prispevek za kratkotrajno delo je 5,23 EUR.

• Vezano knjigo računov – VKR poročate sami.

• Delavcu, ki spremlja otroka, prvošolca, v šolo na prvi šolski dan pripada plačan dopust.

• Očetovski dopust se ob rojstvu dvojčkov podaljša za 10 dni.

• Materi, zaposleni za polni delovni čas, pripada v času odmora za dojenje, na podlagi 
potrdila pediatra, do 18. meseca starosti otroka nadomestilo za eno uro dnevno.

Inventura 
Dokumentacijo dostavite v računovodstvo najkasneje do 15. 1. 2020. Popis blaga in mate-
riala po nabavni vrednosti, popis osnovnih sredstev in terjatev ter obveznosti so osnova 
za bilanco stanja in vplivajo na rezultat poslovanja.

Vzdrževani družinski člani
Do 5. 2. 2020 zaposleni oddajo vlogo za davčno olajšavo vzdrževanih družinskih članov. 
Samostojnim podjetnikom jo oddamo skupaj z davčnim obračunom.

Dobiček in prispevki za socialno varnost
Prejeli ste finančno poročilo o letošnjem dobičku s komentarjem. Višina prispevkov za 
vašo socialno varnost je odvisna od dobička, nanj pa vplivajo potni in drugi stroški ter 
zaloga. 

Minimalna plača
Od 1. 1. 2020 je znesek minimalne plače 940,58 EUR (lani 886,63 EUR).
Prispevki od plač bodo obračunani najmanj od osnove 940,58 EUR, osnova za obračun 
dodatkov pa je osnovna plača po pogodbi o zaposlitvi. To bo povišalo strošek dela. 
Minimalno plačo ima izjemoma delavec, ki nima zakonskih dodatkov. 
Pogodba o zaposlitvi, ki navaja bruto plačo za izplačilo s povračili ni dovoljena. Vsebovati 
mora osnovno bruto plačo in dodatke do katerih bo delavec upravičen. Preverite pogod-
be o zaposlitvi svojih zaposelnih.
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Izjava o prevozu blaga za prodajo blaga v EU
Če nimate dveh nenasprotujočih si dokazil od pridobitelja in prodajalca, da je blago za-
pustilo ozemlje SLO, nimate pravice prodajati brez DDV. To je lahko izjava, tovorni list 
CMR, nakladnica, račun za letalski ali cestni prevoz, zavarovalna polica, potrdilo o pla-
čilu tovora ... Pridobitelj mora prodajalcu predložiti pisno izjavo najpozneje deseti dan 
po dobavi. 

Delo v tujini
Če ste prerasli slovenski trg in bi se radi preizkusili z delom čez mejo, se pravočasno in 
ustrezno pripravite na napotitev v EU.
Potrebujete A1 obrazec, prevedeno pogodbo o zaposlitvi in plačilno listo v tujem jeziku. 
Obračun plače za delo v tujini mora biti usklajen z njihovo plačilno zakonodajo. 

Priznana obrestna mera od posojil med povezanimi osebami
Ko podjetje da posojilo lastniku, morajo obresti doseči vsaj znesek POM (priznane obre-
stne mere). 
Ko podjetje prejme posojilo od lastnika, so obresti lahko največ do POM. 

Opomnik
10. 1.  dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo 

10. 1.  plačilo mesečne akontacije davka iz dejavnosti

10. 1.  poročanje eTurizem in gotovinski računi v Mini davčno blagajno (VKR)

12.–19. 1. ePobot 

15. 1.  izplačilo plač in plačilo dajatev

20. 1.  plačilo prispevkov za samozaposlene

31. 1.  plačilo DDV


