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Nesporno je prva med novicami spremljanje poteka okužb s koronavirusom.  
Za osebno zaščito ukrepajte v skladu z navodili NIJZ, za zaščito svojega poslovanja  
pa razmislite, kako boste ublažili posledice. Ker vemo, da so za poslovno odličnost 
nujne tudi informacije, vam izbor posredujemo. 

Podpis bilanc in prevzem arhiva v e3plus
Poklicali vas bomo za ustrezen termin za podpis zaključnih računov in prevzem po-
slovne dokumentacije za preteklo leto, ki bo v PE ŠENČUR v ponedeljek, 23. 3. 2020 in v 
PE DOMŽALE v četrtek, 26. 3. 2020. 

Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi koronavirusa SARS-CoV-2
Spremljajte obvestila na: https://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/webnovosti/157F119
5E51ACDA4C1258520003DF8EF?OpenDocument.

Dostop delavca do eBOL prek spletnega portala ZZZS
Vsak zavarovanec do izdanih eBOL, ki se glasijo na njegovo ime, lahko dostopa na sple-
tnem portalu ZZZS za zavarovane osebe na naslovu https://moj.zzzs.si. Za uporabo por-
tala potrebuje digitalno potrdilo. 
Priporočamo, da delavec sam prevzame eBolniški list in preveri pravilnost podatkov, saj 
se v praksi pojavlja precej napak. Delavec lahko pooblasti delodajalca za prevzem bolni-
škega lista. Prevzet bolniški list posredujete nam na e-naslov za obračun plač. 

Kaj narediti, da obvezne dajatve od plač plačate le z eno položnico
Pri svoji spletni banki oddate prijavo na prejem eRačuna. To storite le enkrat, saj prijava 
velja do odjave ali zaprtja računa. Če že prejemate eRačun za plačilo prispevkov za samo-
zaposlene ali kmete, potem nova prijava ni potrebna.
Preprosto vpišete, da želite prejemati eRačun od FURS, davčna številka 77695771. 
Na podlagi REK obrazca boste naslednji dan prejeli zbirni plačilni nalog.
Za izvršitev plačila morate še potrditi plačilni nalog v vaši spletni banki. Rok za plačilo ob-
veznosti je pet dni od izplačila dohodka. 

Kam naj vam FURS nakaže preplačilo davka, če nimate 
prijavljenega transakcijskega računa
FURS vrne preveč plačan davek tudi na račun v tujini. Če FURS niste sporočili, da je pred-
hodno prijavljen račun v tujini zaprt, sami nosite stroške neizvršenega plačilnega nalo-
ga za vračilo preveč plačnega davka. Banke lahko zaračunajo tudi več 10 EUR stroškov.
Podatek o zaprtju računa v tujini se sporoča na enak način kot sama prijava računa, to je 
elektronsko prek eDavkov z obrazcem DR-račun.
V primeru, da uporabljate račun fizične osebe za poslovno dejavnost, morate o tem ob-
vestiti svojo banko.

Kako samostojni podjetnik – normiranec pridobi bonitetno oceno?
AJPES bo lahko določil bonitetno oceno samostojnemu podjetniku – normirancu, ki pri-
stojni izpostavi AJPES pošlje pisno obvestilo, da posluje kot normiranec in želi predložiti 
letno poročilo ali predloži letno poročilo za leto 2019 najkasneje do 31. 3. 2020. Bonitetne 
ocene so na voljo vsako leto sredi meseca maja.



Furs obvešča o inšpekcijskih nadzorih
• DDV: odkrivanje sistemskih utaj DDV; zlorabe oprostitve plačila DDV pri dobavah 

blaga znotraj EU in prepoznava družb, ki so ustanovljene ali prodane z namenom 
izvajanja davčnih goljufij. Pozorni so na zavezance, ki neupravičeno uveljavljajo 
odbitek DDV ter na identifikacijo zavezancev, ki se niso pravočasno identificirani 
za DDV. Nadzorujejo dejavnosti spletne prodaje, kurirskih služb v zvezi s spletno 
prodajo in dejavnosti trgovine s prevoznimi sredstvi.

• Davek od dohodkov pravnih oseb in davka od dohodkov iz dejavnosti: nadzor 
bo usmerjen na pravilno izkazovanje prihodkov, odhodkov, uveljavljanje olajšav 
in prevrednotenje terjatev. Poseben poudarek bo na nadzoru zlorab v povezavi 
s prikritimi izplačili iz dobička. Poostren bo tudi nadzor nad zavezanci, ki več let 
izkazujejo izgube; zavezanci, ki prenehajo po skrajšanem postopku; zavezanci, ki 
izvajajo čisto storitveno dejavnost; zavezanci z nepridobitnimi dejavnostmi (društva) 
ter zavezanci, ki poslujejo z davčnimi oazami. Nadzorovali bodo transferne cene ter 
zavezance, ki potencialno izkazujejo prenizko davčno osnovo.

 Nadzorovali bodo tudi pravočasnost oddaje obračunov, izplačevanje povračil 
stroškov dela zaposlencem, pravilnost davčne obravnave izvzetih stroškov za 
zasebno rabo in pravilnost uporabe službenih vozil za zasebne namene. 

• Siva ekonomija: nadzirajo neregistrirane subjekte, delo in zaposlovanje na črno 
ter davčno potrjevanje računov. Nadzorovane dejavnosti so gradbeništvo, taksisti, 
oddajanje sob v turistični najem (sobodajalci) in druge storitvene dejavnosti, kot so 
računovodski servisi, varuške, čistilni servisi ter športne dejavnosti. 

• Elektronsko poslovanje t.i. »FinTech podjetij«: pravilnost obračunavanja dajatev pri 
poslovanju preko spleta in preverjanja pravilnosti obravnave prihodkov za opravljeno 
delo in delo s kriptovalutami.

• Preverjajo carinske vrednosti blaga (podvrednotenjem) in upravičenosti vračil trošarin. 
• V okviru skupne kmetijske politike se bo preverjala upravičenost izplačanih 

nadomestil.

Ni pomembno kaj sem, pomembno je kdo želim postati
Javni poziv za Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM. Več na: https://
podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpora-pri-produktih/vavcerski-sistemi/
javni-poziv-za-vavcer-za-uvajanje-poslovne-odlicnosti-po-modelu-efqm

Opomnik
10. 3.  dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo 
10. 3.  plačilo mesečne akontacije davka iz dejavnosti in davka od dobička 
10. 3.  poročanje eTurizem in gotovinski računi v Mini davčno blagajno (VKR)
12.–19. 3. ePobot 
16. 3.  izplačilo plač in plačilo dajatev
20. 3.  plačilo prispevkov za samozaposlene
31. 3.  plačilo DDV
31. 3.  letni zahtevek za vračilo trošarine od goriva za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo
31. 3.  letni zahtevek za vračilo trošarine od goriva za komercialni prevoz
1. 4.  ukinitev davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča

ERIKA KOSTANJŠEK, vodja računovodskega servisa 

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

!


