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Že dva meseca imamo v računovodstvu nove telefonske številke,  
pa jih vsi še niste usvojili. Shranite si jih, če ne prej, ko vas bomo poklicale  

za prevzem poslovne dokumentacije za preteklo leto. Kmalu se vidimo.

Oddaja letnih poročil 
Rok za oddajo (bilanc) letnih poročil in davčnega obračuna je 31. 3. 2021.
Delovanje sistema eDavki je zaradi tehničnih težav upočasnjeno, kar nam povzroča teža-
ve pri vlaganju obrazcev. Za podjetnike z večjim doplačilom davka bomo obrazce vložili 
najkasneje 25. 3. 2021.
Poklicali vas bomo za prevzem vaše poslovne dokumentacije za preteklo leto.

Obračun DDV
Prosimo, da na prejete račune iz EU/tujine napišete datume prejema računa in datum 
prejema blaga ali dodajte dokumentu IZPOLNJEN CMR. To so ključni podatki za pravil-
nost obračuna DDV.

Poslovni in osebni bančni račun
Vsi poslovni subjekti morajo imeti poslovni bančni račun, zato v izogib prekršku za kate-
rega je predpisana globa, uporabljajte osebni račun le za zasebne finance.

Sprememba davčnega obdobja za DDV
Pogoj za trimesečno davčno obdobje je manj kot 210.000 EUR obdavčljivih prihodkov v 
Sloveniji. Preverili bomo ali ste mesečni ali trimesečni zavezanec za DDV.

Oddajanje nepremičnin v najem
Fizične osebe, ki oddajate nepremičnine v najem fizičnim osebam, oddajte napoved do 
28. 2. 2021.

Krizni dodatek v vrednosti 200 EUR
Zaradi novega tolmačenja, se bo poračun kriznega dodatka izvedel pri januarski pla-
či. Vsi, ki so delali in imeli bruto plačo brez poslovne uspešnosti za december nižjo od 
1.881,16 EUR, bodo v februarju prejeli krizni dodatek za december. 
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Donacija povišana iz 0,5 % na 1,00 %
Komu ste namenili del svoje dohodnine? Društvu, v katerem trenirajo vaši otroci, lokal-
nim gasilcem ali želite izbrati drugega prejemnika? 
Če želite donirati 1 % svoje že plačane dohodnine, podpišite izjavo. V primeru, da vodite 
društvo, razdelite svojim članom nove izjave. 
To ne pomeni dodatnega plačila, ampak, da upravljate z 1 % vaše vplačane dohodnine. Če 
ne boste izbrali, komu naj država nameni denar, ga bo porabila po lastni presoji.

Novosti
• Subvencioniranje minimalne plače znaša v prvi polovici leta 50 EUR na zaposlenega 

na podlagi oddane vloge na portalu e-davki, v drugi polovici leta pa se bodo prispevki 
plačevali od minimalne plače in ne več od minimalne osnove za prispevke, ki je višja.

• Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2021, 
znaša 1.024,24 EUR.

• Do subvencioniranja skrajšanega delovnika so upravičene tudi fizične osebe, 
ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo zaposlene delavce na podlagi pogodbe  
o zaposlitvi. 

• Ukrep čakanja na delo se podaljša do 30. 4. 2021, z možnostjo podaljšanja 
do 30. 6. 2021. Od 5. 2. je zopet možna oddaja vloge.

• Koriščenje bolniškega staleža do 3 dni brez bolniškega lista se podaljša 
do 31. 12. 2021. 

• Vloga za dodelitev pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov 
za obdobje januar–marec 2021 je že na voljo.

• Spremljajte razpise na portalih ZRSZ, SPIRIT in Slovenski podjetniški sklad.

Opomnik
10. 2. dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo 

10. 2. akontacija davka na dobiček (d.o.o.) in davka od dohodka iz dejavnosti (s.p.)
10. 2. poročanje v Mini davčno blagajno (gotovinski računi VKR) in eTurizem
11.–18. 2. ePobot
15. 2. izplačilo plač in nadomestil plač 
20. 2. plačilo prispevkov za samozaposlene in plačilo dajatev od plač
20. 2. oddaja vloge za vzdrževane družinske člane
26. 2. plačilo DDV
26. 2. poročanje o dohodkih iz kapitalskih dobičkov, obresti …


