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Unovčenje turističnih bonov pri ponudnikih, registriranih  
v letu 2021
Pogoj za unovčevanje bonov je leto registracije ponudnika v letu 2020 ali prej. 
Sobodajalci, ki se vsako leto na novo registrirajo, tega pogoja ne izpolnjujejo in zato ne 
morejo sprejemati turističnih bonov.
Turistični bon je dobroimetje osebe, ki je imela stalno prebivališče v Sloveniji na dan 13. 
3. 2020, in ga lahko unovči pri ponudnikih turističnih storitev v Sloveniji za nastanitve ali 
nastanitve z zajtrkom.
Bone je mogoče unovčiti med 19. junijem 2020 in 31. decembrom 2021.
Več na: https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_boni/

Novosti pri povračilu stroškov prevoza na delo
Najpomembnejša sprememba je, da se od 1. 8. 2021 dalje uvaja poenostavljeno obračuna-
vanje potnih stroškov za prevoz na delo in z dela.
Namesto obračunavanja mesečnih ali dnevnih vozovnic se za obračun stroškov prevoza 
na delo in z dela uporablja kilometrina. Tako je za gospodarstvo določen znesek 13 cen-
tov za vsak kilometer, ko je delavec prisoten na delu. Najnižji znesek mesečnega povrači-
la znaša 30 evrov (sorazmerno na čas prisotnosti na delu). 
Lahko se povrne tudi strošek imenske neprenosne mesečne vozovnice (tudi sorazmerno 
glede na čas prisotnosti na delu). 

Prijava v evidenco brezposelnih
Obveščamo vas, da je z iztekom epidemije prenehal veljati tudi Odlok o začasnih ukrepih 
za zmanjšanje tveganja in preprečevanje širjenja okužbe v upravnih zadevah. Tako od 16. ju-
nija ni več možno oddati vloge po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa s 
kvalificiranim potrdilom.
• Prijava v evidenco
 V evidenco brezposelnih ali evidenco iskalcev zaposlitve se lahko prijavite, če 

izpolnjujete zakonske pogoje. Na podlagi oddane vloge vas bodo uvrstili v eno izmed 
evidenc. 

 V evidenco brezposelnih se lahko najhitreje prijavite prvi naslednji dan po prenehanju 
delovnega razmerja. Uporabite lahko možnost elektronske prijave v eStoritvah 
na portalu PoiščiDelo.si. Lahko pa prijavo uredite tudi osebno, po pošti ali pa po 
pooblaščencu, katerega pooblastite za določena dejanja in postopke. Za osebni obisk 
ni več potrebna predhodna prijava.

Računovodstvo. Ja, smo tudi taki, ki uživamo v premetavanju številk. 
Za nas so številke kot note. Vsak dan računamo in ustvarjamo najlepšo glasbo,  
pisano samo za vas. 
Uspešno smo zaključili 25. leto poslovanja in hvaležna sem vsem, ki nam omogočate, 
da lahko delamo kar najraje počnemo. Ponosna sem na svoj kolektiv in vesela,  
da smo skupaj z vami, našimi poslovnimi partnerji. Hvala, ker rastemo skupaj.
Naj vas dobra glasba razveseljuje še naprej. Uživajte v poletju.
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• Uveljavljanje denarnega nadomestila

 Denarno nadomestilo za brezposelnost lahko uveljavite na podlagi eVloge, ki jo 
oddate na portalu Poišči.Delo.si, katero lahko oddate že ob prijavi v evidenco 
brezposelnosti. Denarnega nadomestila ne morete uveljavljati, če se niste prijavili v 
evidenco brezposelnih.

DDV – NOVOSTI PO 1. 7. 2021
• Posebna ureditev za prodajo blaga končnim potrošnikom v EU 
Vsi, ki ste imeli v letu 2020 ali 2021 več kot 10.000 EUR prihodkov iz naslova prodaje bla-
ga fizičnim osebam ali storitev iz 26-30. člena se morate prijaviti v sistem VEM OSS pred
1. 7. 2021. Do 30. 6. 2021 so bili limiti po državah članicah različni, za vsako državo posebej 
(30.000 EUR – 100.000 EUR). Po novem se gleda seštevek prodaj v vse države EU skupaj.
Prijava v sistem je mogoča preko e-davkov.

Če seštevek vseh prodaj blaga končnim potrošnikom v EU preseže več kot 10.000 EUR, 
lahko uporabite posebno unijsko ureditev in vse obveznosti plačila tujega DDV obraču-
nate in plačate v SLO. Lahko se še vedno identificirate za DDV v vsaki državi članici po-
sebej in plačate DDV po pooblaščencih v vsaki državi posebej, kjer ste pridobili njihovo 
DDV številko. 
Po novem lahko vse uredite na enem mestu v sistemu VEM.

• Do 10.000 EUR prodaje blaga obračunavate SLO DDV, nad 10.000 EUR (vse transakcije 
vseh držav) pa zaračunate DDV po stopnji države EU, kamor pošiljka prispe. 
Pomembno:
1.  vsaka pošiljka končnim potrošnikom bo obdavčena z lokalnim DDV in ni več 

oprostitve za pošiljke majhnih vrednosti;
2.  pošiljka iz uvoza do vrednosti 150 EUR je oproščena plačila carine;
3.  od 1. 7. 2021 ne bo več veljala oprostitev plačila DDV za blago v vrednosti do 22 EUR;
4.  za storitve od 26. do 30.c člena ZDDV ni limita, v sistem VEM morate vstopiti 

pred opravljanjem tovrstnih storitev. To so: gradbene storitve, storitve cenitve 
nepremičnin, arhitekturne, svetovalne, izobraževalne, kulturne, športne, catering-
restavracijske, prevozne in telekomunikacijske storitve ter najem vozil in provizije 
posrednikov.

• Nova pravila o DDV pri e-trgovanju v EU so prilagojena za enotni digitalni trg. So bolj 
pravična, enostavnejša in omogočajo manj goljufanja, saj novosti zagotavljajo, da blago, 
ki se uvaža izven EU, nima prednosti glede DDV v primerjavi z blagom, ki se kupuje zno-
traj EU.
Potrošnikom ni potrebno storiti ničesar. Ni jim treba spreminjati nakupovalnih navad niti 
zamenjati prodajalcev oziroma spletnih trgovin, kjer kupujejo blago.
Če prodajate v države EU, ki imajo svojo valuto, npr. Hrvaška, izstavite račun v njihovi va-
luti (npr. HRK). Za potrebe poročanja se uporabi menjalni tečaj ECB Evropske centralne 
banke na zadnji dan obračunskega obdobja kvartala. Za obdobje od 7. do 9. 21 boste upo-
rabili tečaj z dne 30. 9. 2021.

• V primeru uvoza blaga iz 3. držav na podlagi zbranih naročil preko spletnega portala, 
kjer je pošiljka brez DDV vredna manj kot 150 EUR in se blago pošlje direktno iz tretje dr-
žave h kupcu fizični osebi, lahko uporabite posebno Uvozno ureditev. Ob prijavi v sistem 
pridobite posebno 12 mestno identifikacijsko številko s katero uvozite blago brez plačila 
DDV. Pri prodaji blaga se obračuna DDV po lokalni stopnji države prejemnika. Poroča se 
1x mesečno, zadnji dan meseca.
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• Posebna ureditev, ki velja za kurirska, poštna podjetja: ko fizična oseba naroči in pla-
ča blago preko spleta v tretjo državo, DHL ali druga kurirska služba dostavi paket fizični 
osebi, ki mu plača DDV. Če DDV ne plača, se paket vrne pošiljatelju. DHL ali druga kurirska 
služba plača DDV državi v naslednjem mesecu za vse predane pošiljke.

• Obstoječi sistem »mini vse na enem mestu« (mini VEM), ki trenutno pokriva samo do-
ločene storitve, opravljene potrošnikom, se širi na vse storitve, opravljene potrošnikom 
(sistem VEM).

Obvezen vpis elektronskega naslova gospodarskih družb
Na podlagi zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavlje-
na v Uradnem listu RS, št. 18/2021, dne 9. 2. 2021) morajo družbe v predlogu za vpis usta-
novitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije. 
Obstoječe družbe morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uve-
ljavitve zakona, to je do 24. 2. 2022.
Obveznost velja za kapitalske in osebne gospodarske družbe ter tudi za gospodar-
ska interesna združenja in podružnice tujih podjetij. Obveznost ne velja za samostojne 
podjetnike.
Družba lahko predloži podatek o elektronskem naslovu za vpis na naslednji način:

• vloži Predlog za vpis spremembe samo v PRS na točki SPOT,

• izpolnjen in ročno ali elektronsko podpisan obrazec Predlog za vpis spremembe v PRS, 
po pošti ali elektronski pošti pošlje ali osebno dostavi na izpostavo AJPES,

• na izpostavo AJPES dostavi ali pošlje vlogo (lahko v obliki dopisa, izpolnitev obrazca 
ni obvezna), ki mora biti elektronsko ali ročno podpisana,

• hkrati z vložitvijo predloga za vpis spremembe v sodni register, če hkrati spreminja 
tudi druge podatke o družbi, ki ga vloži na točki SPOT ali pri notarju.

Hitro in enostavno – foto plačilo z uporabo QR kode
Bodite v koraku s časom in svoje izdane račune opremite s QR kodo, da bodo kupci hitre-
je in enostavneje plačali vaš račun.

Opomnik:
10. 7. /8. dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo
10. 7. /8.  akontacija davka na dobiček (d.o.o.) in davka od dohodka iz dejavnosti (s.p.)
10. 7. /8.  poročanje eTurizem
10. 7. /8. poročanje v Mini davčno blagajno (gotovinski računi VKR)
15.–22. 7.  ePobot
12.–19. 8.  ePobot
15. 7. /8.  izplačilo plač in nadomestil plač
21. 7. /8.  plačilo prispevkov za samozaposlene in dajatev od plač
30. 7.  plačilo DDV
31. 8.  plačilo DDV


