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PRIPRAVLJENE ZA POSLOVNE PARTNERJE RAČUNOVODSKEGA SERVISA e3plus

ANI 051 433 301
TINA 051 433 302
KATARINA 051 433 303
NINA 051 433 304
MATEJA 051 433 305
TANJA 051 433 306
SAŠA 051 433 307
ANJA 051 433 308

Čeprav smo se poslovile stacionarnih telefonskih številk, smo še vedno pripravljene
na pogovor z vami. Shranite si naše nove telefonske številke in pokličite, ko boste
potrebovali nasvet. Preberite si najnovejše ukrepe iz PKP 7, razmislite če lahko kaj
uveljavite in nam sporočite. Ostanite pozitivni v srcu in na bančnem računu.

Novo iz PKP 7
> ODPOVED POGODBE
Delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga, ko
delavec doseže pogoje za starostno upokojitev, z odpovednim rokom 60 dni. Delavcu
pripada odpravnina iz poslovnih razlogov, ki je lahko višja od odpravnine ob upokojitvi.

> ČAKANJE NA DELO
Poleg vloge za povračilo nadomestila plače zaposlenim na začasnem čakanju na delo se priloži izjavo o plačanih dajatvah in predloženih obračunih davčnih odtegljajev za zadnjih
pet let in poravnanem nadomestilu plač zaposlenim na dan vloge. Ukrep bo veljal do
31. 1. 2021.

> SUBVENCIJA ZA SKRAJŠAN DELAVNIK
Delodajalec lahko zaposlenemu odredi delo s skrajšanim delovnim časom do 30. 6.
2021. Vlogo lahko oddate  do 10. 6. 2021 skupaj z izjavo, da ste zaposlenim izplačali plačo
oziroma nadomestilo plače. Vlogo oddate na portalu za delodajalce ZRSZ.

> KRIZNI DODATEK
Pri plači za december 2020 delavcu pripada krizni dodatek, če novembrska plača ni bila
višja od 1.881,60 EUR bruto (dvakratnik minimalne plače). Računa se glede na število
dni rednega dela in glede na delež zaposlitve (polovični delovni čas – polovica kriznega
dodatka).
Poskrbeli bomo za pravočasno oddajo izjave in povračilo stroškov kriznega dodatka in po
izplačilu oddali izjavo na FURS.

> KARANTENA, VIŠJA SILA
Ukrep je podaljšan do 31. 3. 2021.
Od decembrske plače dalje, povračilo ne sme biti manjše od minimalne plače
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> LETNI DOPUST
Delavec, ki je moral delati zaradi obvladovanja virusa, lahko dopust izrabi do konca leta
2021. Velja za delo v zdravstvu in podobnih dejavnostih.

> DELNO KRITJE FIKSNIH STROŠKOV
Povračilo fiksnih stroškov so po PKP 7 določa po kriterijih in sicer:
• za tiste, ki so jim prihodki upadli za manj kot 70 % še vedno velja 1000 EUR
na zaposlenega,
• iz 1000 EUR na 2000 EUR na zaposlenega se spremeni višina za tiste, ki so jim
prihodki upadli za več kot 70 %.
Pri določanju upravičencev upoštevamo povprečno število zaposlenih in povečanje
investicij brez nepremičnin.
Popravki za december 2020 se oddajajo od 5. 1. do 15. 1. 2021.

> VRAČILA COVID POMOČI
Določeno bo v podzakonskem aktu, ki še ni objavljeno.
Sorazmerno znižanje se bo ugotavljalo glede na povečanje števila zaposlenih in obseg
poslovanja. Če je zavezanec uveljavljal pomoč za čakanje na delo in naknadno ugotovil,
da ne izpolnjuje pogoja upada prihodkov, bomo na FURS predložili izjavo za vračilo pred
oddajo davčnega obračuna za 2020.
Rok za vračilo prejete pomoči brez obresti je 30 dni od vročitve odločbe. Imeli boste možnost obročnega vračila do največ 6 obrokov.

> NAJEMNINE
Najemojemalci, ki mu je zaradi Covid predpisov onemogočeno opravljanje dejavnosti ali
je bistveno manj uporabljal prostor, lahko:
• v 8 dneh odpove pogodbo s pisno izjavo z odpovednim rokom 8 dni,
• zahteva odlog plačila ali
• zahteva podaljšanje pogodbe.
Odlog plačila ali podaljšanje pogodbe lahko najemnik zahteva za obdobje, ko mu je opravljanje dejavnosti bilo onemogočeno ali bistveno omejeno, in sicer tudi za obdobje pred
uveljavitvijo tega zakona, torej od 13. 3. 2020 dalje.
Odlog plačila ali podaljšanje učinkuje samo, ko najemodajalec prejme pisno zahtevo najemnika. Najemnik mora to zahtevo poslati pred njegovo zapadlostjo. Če pa zahteva odlog
najemnin tudi za nazaj, se pravi pred uveljavitvijo tega zakona, pa mora najemnik pisno
poslati zahtevo najemodajalcu v 15. dneh po uveljavitvi tega zakona, se pravi najkasneje
do 15. 1. 2021.
Najemnik mora najemodajalcu plačati vse odložene najemnine najpozneje do 31. 12. 2021.
Najemodajalec pa ne sme odpovedati ali odstopiti od najemne pogodbe, če najemojemalec zahteva odlog plačila ali podaljšanje pogodbe.

> POMOČ ZA NAKUP HITRIH TESTOV
Za nakup hitrih testov dobi delodajalec 40 EUR na število zaposlenih na dan oddaje vloge, pod pogojem, da nima več kot 5000 EUR davčnega dolga.
Obvestili vas bomo, ko bo znanega več, saj za zdaj še nimamo podatkov kakšna bo vloga
in kam se bo oddala.
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> BOLNIŠNIČNO SOBIVANJE Z OTROKOM
Samozaposlen, ki biva ob bolnem otroku v zdravstvenem zavodu, je na podlagi potrdila
o sobivanju, ki ga izda bolnišnica, upravičen do 80 % nadomestila. V tem primeru se bolniški list ne izdaja. Za ta čas se ne obračunajo in plačajo prispevki za socialno varnost.

> ZAČASNA POMOČ ZA BREZPOSELNE, KI NIMAJO POGOJEV ZA NADOMESTILO
ZA BREZPOSELNOST
Brezposelni, prijavljeni v evidenci ZRSZ, imajo možnost pridobitve začasnega denarnega
nadomestila v višini 513,64 EUR bruto mesečno, če jim je prenehala pogodba o zaposlitvi
iz poslovnega razloga po 18. 10. 2020, ali se jim je iztekla pogodba o zaposlitvi za določen
čas in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev denarnega nadomestila za brezposelnost.
Izplačilo se izvede na podlagi oddane vloge pri ZRSZ, vsak mesec, največ do konca epidemije. Več informacij dobite na Zavodu RS za zaposlovanje.

Dodatno delo in stroški – e3plus
Zaradi Covid ukrepov in dodatnega dela, kot je evidentiranje, izračun pogojev in oddaja
obrazcev, ki so temelj za sestavo davčnega obračuna, bomo dodatne storitve obračunali
tistim za katere bodo te storitve opravljene.
V primeru inšpekcijskega nadzora boste vrnili prejeto pomoč in obresti, če niste sami
sporočili ZRSZ o pričetku oz. prenehanju višje sile ali o pozivu delavca nazaj na delo. Te
storitve opravljate sami, zato jih v računovodskem servisu ne bomo kontrolirali.

Obročno plačilo davkov, prispevkov in davčnih odtegljajev
FURS lahko dovoli odlog plačila za čas do dveh let ali v največ 24 mesečnih obrokih zaradi
epidemije v roku 8 dni od prejema vloge. Če zavezanec za davek zamudi s plačilom posameznega obroka obveznosti, z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo
vsi naslednji neplačani obroki. V tem času se ne zaračunajo obresti.

Brezplačne maske od 11. 1. 2021 od 9. ure zjutraj
OOZ ponovno deli brezplačne maske. Ker je količina omejena, zahtevek oddajte čimprej zjutraj. Prejemniki ste dolžni vrednost prejetih mask evidentirati v poslovnih knjigah.
Istočasno je vrednost izkazana med prihodki in stroški. Pri zavezancih, ki vodijo poslovne knjige po normiranih odhodkih je to obdavčljiv dohodek, za ostale pa neobdavčljiv.

Določite prejemnika vaše že plačane dohodnine
Po novem lahko namesto 0,5 % usmerite 1,0 % vaše že plačane dohodnine za točno določeno neprofitno organizacijo. Dohodnina plačana v letu 2020 bo iz proračuna nakazana
prejemniku, ki ga boste sami določili z oddajo vloge na eDavkih od 14. 1. do 31. 5. 2021.
Namenite del svoje dohodnine tisti neprofitni organizaciji, ki podpira vaše vrednote. Če
ne storite nič, ostane v proračunu vaše občine in bo porabljena za druge namene.

Plačilo ležarine na vašem bančnem računu nad 250.000 EUR
NLB banka bo zaračunavala plačilo ležarine od 1. 4. 2021, kar bo veljalo za vse osebne račune in varčevalne pakete sklenjene po 27. 7. 2020. (Vir: Finance, 6. 1. 2021)
Na primer: stanje 300.000, plačilo ležarine za 50.000 znaša 20 EUR na mesec.
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Aktualni razpis »E‑poslovanje 2019–2022«

!

Namen javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP
v obdobju 2019–2022 je s sofinanciranjem upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP. Upravičeni so stroški za elektronsko izmenjavo med partnerji, digitalizacijo nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne
trgovine, produktno-prodajne videe in krepitev kompetenc (usposabljanja).
Rok za prijavo je 1. oktober 2021, več informacij: https://www.spiritslovenia.si/razpis/309

Opomnik
11. 1.

dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo

11. 1.

akontacija davka na dobiček (d.o.o.) in davka od dohodka iz dejavnosti (s.p.)

11. 1.

poročanje v Mini davčno blagajno (gotovinski računi VKR)

14.–21. 1. ePobot
15. 1.

izplačilo plač in nadomestil plač

20. 1.

plačilo prispevkov za samozaposlene in plačilo dajatev od plač

29. 1.

plačilo DDV

