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Seštevanje, preštevanje, statistika, številke. 
Priporočila, omejitve, zapovedi, prepovedi in še vedno prva in glavna novica COVID 19. 
Upajoč, da začnemo zopet šteti optimistične postavke povezane z boljšim  
gospodarskim in družbenim stanjem, pričakujemo jesen. Upajmo, da bo taka  
že letošnja. 

COVID 19 – čakanje na delo tudi v septembru
Vlada RS je ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na 
delo podaljšala še za en mesec, in sicer do 30. septembra 2020.
Po pojasnilu Ministrstva za delo in ZRSZ so lahko delavci ne glede na omejitev čakanja na 
delo po ZDR-1 (6 mesecev) na čakanju še ves september. RS povrne 80 % obračunanega 
nadomestila za čakanje.
Postopek prijave čakanja na delo:
• Vročitev pisne odredbe za čakanje na delo za čas od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020.
• Oddaja elektronske Vloge za čakanje na portalu za delodajalce v 8 dneh 

po začetku čakanja na delo doma.
• Po izplačilu plače za september oddaja Zahtevka za delno povračilo izplačanega 

nadomestila.
Delavec se lahko vrne na delo do 7 delovnih dni v mesecu, ob predhodni najavi začetka 
dela na elektronski naslov ZRSZ.

COVID 19 – nepovratna sredstva za nakup zaščitne opreme
Nepovratna sredstva: 200 € na zaposlenega
Trajanje razpisa oz. koriščenje sredstev: 12. 3. 2020 do 31. 10. 2020
Upravičenost do izplačila: min. 1000 EUR in max. 9.999 EUR (49 zaposlenih)
Na razpis se lahko prijavite če imate najmanj 5 zaposlenih in poravnane vse dajatve. Če 
vas zanima, lahko razpisno dokumentacijo pripravimo v računovodstvu.

Spremljajte svoja finančna poročila
V primeru preseganja kvote 90 % lanskih letnih prihodkov bo potrebno vračati prispev-
ke in temeljni dohodek, zato redno spremljajte finančna poročila, ki vam jih mesečno 
prilagamo. 

Potrdilo o šolanju za štipendiste
Dijaki in študenti naj čimprej dostavijo potrdilo o šolanju za nadaljnje izplačevanje 
štipendij.

Izredni dopust za starše prvošolcev
Osnova za obračun izrednega dopusta pri plači je potrdilo, ki so ga starši prejeli v šoli.
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Naknadno obračunan DDV od prodaje blaga v EU 
Prodaja blaga v EU je oproščena plačila DDV, če ima kupec veljavno identifikacijsko šte-
vilko in če lahko dokažemo, da je blago zapustilo ozemlje SLO in da je kupec blago dejan-
sko prevzel.
Iz sodne prakse je razvidno, da je slovensko podjetje, ki je prodajalo tehnično opremo v 
EU brez DDV, moralo naknadno plačati DDV in zamudne obresti, ker so bile CMR listine 
pomanjkljive in ker niso imeli dodatnih dokazov, da je blago zapustilo SLO in da jih je ku-
pec tudi prevzel. Naročilo in plačilo kupca ni bilo dovolj. 
CMR je verodostojen dokaz le kadar je v celoti in pravilno izpolnjen obrazec in izkazuje 
dejansko dobavo in prevzem blaga.

Uporabniki davčnih blagajn preverite svoje namensko 
digitalno potrdilo
Uporabnikom davčnih blagajn se bo v novembru začela iztekati veljavnost namenskih 
digitalnih potrdil za davčno potrjevanje računov. Prvi uporabniki so jih začeli pridobivati 
novembra 2015, dva meseca pred začetkom uvedbe davčnih blagajn. Namenska digitalna 
potrdila po petih letih potečejo, kar pomeni, da davčne blagajne v tem primeru ne bodo 
delovale oz. ne bo mogoče davčno potrjevati računov. 
Če ste v dvomu, kdaj vam poteče omenjeno potrdilo, se obrnite na ponudnika davčne 
blagajne. Uporabniki davčnih blagajn morate še pred potekom roka pridobiti novo na-
mensko digitalno potrdilo in izvesti zamenjavo potrdila v davčni blagajni.
Več na: https://www.gov.si/novice/2020-09-07-uporabniki-davcnih-blagajn-pozor-preve-
rite-ce-vam-kmalu-potece-5-letno-namensko-digitalno-potrdilo/.

Opomnik:
10. 9. dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo 
10. 9. akontacija davka na dobiček (d.o.o.) in davka od dohodka iz dejavnosti (s.p.)
10. 9. poročanje v Mini davčno blagajno (gotovinski računi VKR)
4.–8. 9. ePobot
21.–24. 9. ePobot
15. 9. izplačilo plač in nadomestil plač 
21. 9. plačilo prispevkov za samozaposlene in plačilo dajatev od plač
30. 9. plačilo DDV


