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Se že sprašujete, kakšna bo naša »nova normalnost«? 
Težko napovedujemo, zagotovo pa bo marsikaj drugače, kot je bilo. Naj bo poletje 
izpolnjeno s tistim, kar vas veseli in navdihuje, čas pa bo prinesel svoje.

Akontacija davka
Akontacija davka od dobička se ne plača 10. 6. 2020. Prva redna akontacija bo zapadla za 
plačilo 10. 7. 2020. V teh dneh smo za nekatere oddali vlogo za znižanje akontacij. Po pre-
jemu odločbe vam bomo poslali nove položnice. 

Regres za letni dopust
Pravica do regresa in dopusta tudi letos ostaja enaka kot v preteklih letih. Velja za vse 
zaposlene, tudi za tiste, ki jim je delodajalec zaradi epidemije odredil čakanje na delo. 
Minimalna višina regresa je 940,58 EUR, rok za izplačilo neobdavčenega regresa je naj-
kasneje do 30. junija.

Z bonom po Sloveniji
Državljani RS bomo prejeli vrednostni bon namenjen izboljšanju gospodarskega položaja 
na področju potrošnje turizma. Polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v RS prejmejo 
bon v vrednosti 200 EUR, otroci 50 EUR.
V primeru plačila storitve z bonom, ponudnik storitve za istovrstno storitev upravičencu 
ne sme zaračunati višje cene kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi.
Ponudnik storitve bo od FURS prejel sredstva v višini unovčenega bona na podlagi pre-
dložene pisne potrditve upravičenca in kopije osebne izkaznice ali potnega lista.
Bon je unovčljiv za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom pri vseh uradnih ponudnikih 
v RS, kot so hoteli, počitniški domovi, turistične kmetije, zasebne sobe, planinski domovi, 
mladinska prenočišča, kampi in druge nastanitve za krajši čas. 
Boni bodo prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, torej od starih star-
šev prek otrok do vnukov, med zakonci oziroma zunajzakonskimi partnerji ter med otro-
ki in njihovimi zakonitimi zastopniki.

Informativni izračun dohodnine
29. 5. 2020 je bil poslan drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine. Če ga v teh 
dneh ne prejmete po pošti, poglejte v portal eDavki. Preverite točnost podatkov, še po-
sebej olajšave za vzdrževane družinske člane.
Ugovor se lahko odda do 29. 6. 2020 na povezavi: https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/
openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=ugovor_iid_fo ali v eDavkih.
Če do 15. 7. 2020 ne prejmete informativnega izračuna dohodnine, vložite napoved do 
31. 8. 2020.
V letu 2019 je bil regres za letni dopust prvič neobdavčen do višine 100 % povprečne plače 
v RS, zato ni naveden kot prejet obdavčljiv dohodek. 
V primeru davčne izgube za leto 2019, izračuna ne boste prejeli in tudi ne vlagate napovedi.
Preplačilo davka boste prejeli ali doplačali 29. 7. 2020. Kopijo informativnega izračuna po-
šljite v računovodstvo.
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Ukrepi iz 3. paketa Intervencijskega zakona za delodajalce
• ČAKANJE NA DELO za junij 2020
 Ukrep lahko uveljavljajo vsi delodajalci, pogoji ostajajo enaki kot v prejšnjem,  

2. paketu. Sprememba je v višini povračila: delodajalec obračuna 80 % nadomestilo 
za čakanje, povračilo nadomestila pa znaša 80 % od obračunanega nadomestila. 
Povračilo je omejeno na največ 892,50 EUR, delavec ne sme prejeti manj kot  
940,58 EUR bruto. V 8 dneh po napotitvi na čakanje delodajalec vloži novo Vlogo  
na ZRSZ. V času ukrepa delavca ni mogoče odpustiti iz poslovnih razlogov.

• SUBVENCIONIRANJE KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA za čas od 1. 6. do 31. 12. 2020 
 Pogoji: delodajalec najmanj 10 % delavcem mesečno ne more zagotavljati najmanj  

90 % dela, plačane morajo biti davčne obveznosti, oddani REK obrazci, zaposlitev 
delavcev mora biti za polni delovni čas.

 Subvencija znaša med 112 in 448 EUR na mesec na delavca – odvisno od koriščenja ur 
krajšega delavnika. Delodajalec v 3 delovnih dneh obvesti ZRSZ o odredbi dela  
s krajšim delovnim časom, v 15 dneh po odreditvi krajšega delavnika pa je potrebno 
vložiti Vlogo na ZRSZ.  Delodajalec za delavca v obdobju prejemanja te subvencije 
ter mesec dni po njej ne sme začeti postopka odpovedi iz poslovnega razloga.

Pogosta vprašanja v zvezi z ukrepi koronavirusa
Več na: https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_
davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa/novica/pogosta_vprasanja_in_
odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa_10188/

Priprava na najugodnejšo upokojitev
Priprava se začne z dobrim posvetom. Vabljeni vsi interesenti do 55. leta v ponedeljek, 
22. junija 2020, od 10. do 12. ure, na delavnico. Prijave udeležencev na: erika@e3plus.si.

Opomnik:
do 10. v mesecu  dostava poslovne dokumentacije za pretekli mesec
 v e3plus računovodstvo   
do 10. v mesecu  plačilo davka od dobička ali davka od dohodka iz dejavnosti
11. 6. NE PLAČATE  akontacije davka na dobiček (d.o.o.) in davka od dohodka iz dejavnosti (s.p.)

do 10. v mesecu  poročanje eTurizem in gotovinski računi v Mini davčno blagajno (VKR)
do 15. v mesecu  izplačilo plač in nadomestil plač
do 20. v mesecu  plačilo prispevkov za samozaposlene in plačilo dajatev od plač
zadnji delovni dan v mesecu  plačilo DDV

15. 6.–18. 6.  ePobot junij
13. 7.–16. 7. ePobot julij
24. 8.–27. 8.  ePobot avgust 

26. junija imamo KOLEKTIVNI DOPUST. Julija in avgusta ne bo osebnega prevzema  
dokumentacije na vašem sedežu podjetja. Lepe počitnice vam želimo!


