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Ljudje preveč razmišljamo in premalo ČUTIMO.  
Bolj kot tehnologijo potrebujemo ČLOVEČNOST,  
bolj kot intelektualnost potrebujemo PRIJAZNOST in TOPLINO.
Misel Charlie Chaplina (1889-1977) je še kako aktualna. Lepe človeške lastnosti, 
imamo jih vsi. Nič ne stanejo, nič ne bolijo, učinkujejo na darovalca in na prejemnika. 
Negujmo jih.

Sprememba davčne uredbe o povračilu prevoza na delo  
in z dela
Neobdavčen znesek prevoza na delo in z dela znaša 0,18 EUR za vsak polni kilometer. 
Novost spremenjene davčne uredbe je, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega 
razmerja ne všteva povračilo prevoza do 140,00 EUR, tudi če je iz kilometrov (km x 0,18 €) 
izračunan znesek nižji od 140 EUR.
Delodajalci, katere zavezuje katera od razširjenih KP (npr. KP za trgovino, KP za gostin-
stvo in turizem …), morajo delavcu obračunati mesečne vozovnice za javni prevoz, v ko-
likor pa tega ni, se prevoz obračuna najmanj v višini kot je določeno v tarifni prilogi KP za 
vsak polni kilometer poti. Običajno je v KP navedena tudi najvišja višina povračila za km, 
to so zneski, ki se ne vštevajo v davčno osnovo iz delovnega razmerja. 
Delodajalci, katere ne zavezuje nobena KP ali uporabljajo najbližjo KP svoji glavni de-
javnosti, lahko s sklepom ali internim aktom način obračuna prevoza na delo ustrezno 
spreminjajo.
V kolikor se bodo delodajalci odločili obračunavati delavcem mesečne vozovnice javnega 
prevoza bo potrebno vsak mesec ugotavljati ali je povračilo za prevoz za posameznega 
delavca v celoti neobdavčeno (prag 140 EUR/mesec). Če pa bodo delodajalci uporablja-
li za obračun prevoza na delo sistem kilometrov, bo znesek v celoti neobdavčen, če bo 
upoštevana višina povračila na kilometer iz davčne uredbe (0,18 EUR/km), tudi če bo tako 
povračilo višje od 140 EUR na mesec.
Delodajalci poskrbite, da bodo vsi delavci izpolnili Izjave, ki vam jih bomo poslali po mailu. 
Preden nam vrnete izpolnjene Izjave, preverite pravilnost vseh vpisanih podatkov (števi-
lo km po spletni aplikaciji Google Zemljevidi oz. cene vozovnic). Delavci, katerim se bodo 
obračunavale mesečne vozovnice javnega prevoza morajo priložiti dokazila o ceni vozov-
nice (račun, izpis iz spletne strani prevoznika …).
Delodajalci morate pri sistemu obračunavanja prevoza na delo in z dela paziti na vrstni 
red uporabe delovno pravnih predpisov (ZDR-KP, Podjetniška pogodba, Interni akt delo-
dajalca, Pogodba o zaposlitvi), da se obračunavajo povračila po enakem kriteriju in da je 
sistem obračuna nediskriminatoren. 
Delodajalci vrnite izpolnjene in preverjene Izjave z dokazili najkasneje do 20. 9. 2021. 
V kolikor popolne Izjave za uveljavljanje povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne 
bodo vrnjene do obračuna plač za mesec september 2021 ne odgovarjamo za pravilnost 
obračuna.

Zdravstveno zavarovanje za novozaposlene 
Delavec mora 3 dni pred nastopom dela imeti podpisano pogodbo in urejeno zdravstve-
no zavarovanje najkasneje na dan pričetka dela. Osem dnevni rok, kot je bil včasih za pri-
javo v zdravstveno zavarovanje, ne velja več.
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Štipendije
Od štipendistov pridobite potrdila o šolanju za leto 2021/2022, saj boste lahko samo s tem 
nadaljevali z izplačili štipendij. 

Predlog spremembe odbavčitve virtualnih valut
Predmet obdavčitve bi bil vnovčeni znesek virtualnih valut v eno od valut oziroma za na-
kup stvari. Dopolnili so predlog na ta način, da bodo davčnim zavezancem, fizičnim ose-
bam, ki so slovenski davčni rezidenti, poleg možnosti plačila davka od zneska vnovčenja 
virtualne valute po stopnji 10 %, omogočili tudi plačilo davka od ustvarjenega dobička 
po stopnji 25 %. Ta predlog zakona se nanaša samo na fizične osebe, davčne rezidente 
Republike Slovenije in ne na pravne osebe. Zavezanci bodo torej imeli na izbiro dve mo-
žnosti obdavčitve – glede na unovčeni znesek ali glede na ustvarjeni dobiček. Vsak se 
bo sam odločil, katero možnost bo izbral. Mejni znesek bo znašal 15.000,00 EUR v ko-
ledarskem letu, od katerega ne bo potrebno niti prijaviti niti plačati davka od unovčenja 
virtualnih valut oziroma od dobička ustvarjenega s prodajo virtualnih valut oziroma od 
nakupa stvari z virtualno valuto.

SPOT-AJPES
Vpis in spremembe lahko vsak s.p. uredi sam preko SPOT aplikacije. Ustrezne doku-
mente priložite v obliki podpisano in skenirano ali podpisano s kvalificiranim digitalnim 
potrdilom. 

PCT pogoj pri zaposlenih
Delodajalci morajo poskrbeti, da delavci za opravljanje dela izpolnjujejo PCT pogoj, lahko 
tudi v obliki samotestiranja na delovnem mestu. Stroški testiranja so trenutno brez izjem 
plačljivi. GZS si prizadeva, da stroški testiranj ne bi bili v breme delodajalcev. Spremljajte 
vladne ukrepe in spremembe.

PKP 9
Podaljšani so nekateri ukrepi, dodani pa so tudi novi, ki so usmerjeni v zagon turizma in 
gostinstva, športa in kulture:

• BONI: vsak polnoletni državljan prejme 100 EUR, mladoleten pa 50 EUR za koriščenje 
storitev s področja gostinstva, turizma, športa in kulture.

• SOFINANCIRANJE REGRESA: pravico imajo podjetja s področja gostinstva, turizma, 
športa in kulture. Za prejem pomoči mora podjetje beležiti 20 % upad prihodkov 
glede na leto 2019 oziroma 2020. V kolikor ni posloval celotno leto 2019, 2020 
oziroma 2021, je do pomoči upravičen tisti, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki 
leta 2021 znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke 2019, 2020 
oziroma 2021. Višina pomoči znaša 1024,24 EUR na zaposlenega. Upravičenec mora 
izjavo o izpolnjevanju pogojev predložiti najkasneje do 30. 9. 2021.

• POVRAČILO STROŠKOV ORGANIZATORJEV DOGODKOV: povračila so v višini 80 % 
upravičenih stroškov zaradi odpovedi ali 60 % zaradi omejene izvedbe dogodkov. 
Skupni stroški dogodka morajo znašati najmanj 10.000 EUR.

• POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE ZA SKRAJŠANI POLNI DELOVNI ČAS

• PODALJŠANJE VELJAVNOSTI OSEBNIH IZKAZNIC: osebne izkaznice, ki jim je potekel 
rok veljavnosti od 29. 3. 2020 naprej, lahko državljan Republike Slovenije do 31. 12. 
2021 uporablja kot javno listino za izkazovanje istovetnosti in državljanstva. 
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• POMOČ FILMSKI IN AVDIOVIZUALNI INDUSTRIJI

• OPROSTITEV PLAČILA VODNEGA POVRAČILA IN PLAČILA ZA VODNO PRAVICO ZA 
IMETNIKE VODNE PRAVICE ZA POSEBNO RABO VODE ZA POTREBE KOPALIŠČ 

• POMOČ UPRAVLJALCEM ŽIČNIŠKIH NAPRAV

MDDSZ pojasnjuje, da se je z Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva v obdobju 
od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 uredil Interventni ukrep nadomestila plač delavcem zaradi 
karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti 
varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej. V primeru karantene na domu po sti-
ku ali sumu stika z okuženo osebo, pri čemer do stika ni prišlo med opravljanjem dela za 
delodajalca (80 % osnove), ter v primeru karantene na domu po stiku z okuženo osebo v 
okviru opravljanja dela za delodajalca (100 % osnove). Nadomestilo plače ne sme biti nižje 
od minimalne plače v Republiki Sloveniji. 

Spremembe zakonov
Vlada je pripravila spremembe davčne zakonodaje za zagon gospodarstva po korona kri-
zi, ki naj bi stopile v veljavo z januarjem 2022. 

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

• Dvig splošne olajšave, s tem bi se davčno razbremenili dohodke iz dela, do leta 2025 
bi se splošna olajšava postopoma povečala s sedanjih 3.500 EUR na 7.500 EUR.

• Zmanjšanje obdavčitve najbolj plačanih: v najvišjem davčnem razredu se stopnja 
obdavčitve zniža s 50 % na 45 %.

• Uvedba seniorske olajšave: davčnim rezidentom po dopolnjenem 70. letu starosti 
se bo priznalo zmanjšanje letne davčne osnove v višini 1.500 EUR letno. 

• Davek na kapitalski dobiček: davčni dobiček se po 15. letih ne bodo več obdavčevali, 
stopnja davka od obresti, dividend in kapitalskih dobičkov se bo znižala z 27,5 %  
na 25 %.

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

• Sprememba olajšav pri donacijah: z 0,3 % se zviša na 1 %.

• Nova olajšava za vlaganja v zeleni in digitalni prehod: olajšava v višini 40 % 
investiranega zneska v računalništvo v oblaku, umetno inteligenco, okolju prijazne 
tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje 
energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov  
za klimatsko nevtralnost.

• Olajšave za zaposlovanje: 
 • osebe mlajše od 25 let: prva zaposlitev, olajšava 55 % plače za prvih 24 mesecev,
  • osebe mlajše od 29 let in starejše od 55 let: nedoločen čas, olajšava 45 % za prvih  

 24 mesecev,
 • deficitarni poklici: delodajalci bodo lahko uveljavljali olajšavo v višini 45 % plače

 za prvih 24 mesecev, če zaposlijo osebo s poklicem, za katerega na trgu dela  
 ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednosti

• Olajšava pri nakupu električnega vozila: mogoč odbitek vstopnega DDV, če skupna 
vrednost vozila ne preseže 80.000 EUR.

• Sprememba za kmete: odpravljen prag za obvezni vstop v sistem DDV.



ERIKA KOSTANJŠEK, vodja računovodskega servisa 

M 041 762 650 | E erika@e3plus.si | S www.e3plus.si

!
• Obveznost tiskanja računa: pri poslovanju B2C ni več obvezna izdaja tiskanega 

računa.

• Spremembe DDV zakonodaje za spletne trgovce s 1. 7 .2021.

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 eTurizem
10. 9. poročanje v Mini davčno blagajno (gotovinski računi VKR)
9.–16. 9.  ePobot
15. 9.  izplačilo plač in nadomestil plač
20. 9.  plačilo prispevkov za samozaposlene in dajatev od plač
30. 9.  plačilo DDV


