moje

NOVICE

PRIPRAVLJENE ZA POSLOVNE PARTNERJE RAČUNOVODSKEGA SERVISA e3plus

11/2021
Bliža se konec leta in zadnji čas je, da pregledate in optimirate svoje poslovanje.
Izkoristite priložnost in se nam pridružite na delavnici hitrega branja finančnega
poročila. Morda vam naložba v 3 minute v prihodnje mnogokratno pomnoži čas
in tudi denar.

On-line delavnica e3plus: Hitro branje finančnega poročila
Za aktualne informacije o vašem poslovanju vam mesečno pošiljamo finančna poročila. Če se želite v 3 minutah naučiti hitrega branja finančnega poročila in razumeti kaj pripovedujejo številke, vas pričakujemo na on-line delavnici, v petek, 12. 11. 2021, ob 8. uri.
Povezavo do on-line delavnice dobite kot odgovor na vašo prijavo na erika@e3plus.si z
vsebino: 3min delavnica Finančno poročilo.
V finančnem poročilu je v zadnji vrstici naveden 100 % promet prihodkov in 20 % znižan
promet, kot limit, ki ga ne smete preseči, če ne želite vračati covid pomoči. Vsi, ki ste limit presegli ali to pričakujete, boste lahko ostali na povezavi in odgovorili vam bomo na
vaša vprašanja.

Inventura
Prejeli boste inventurno listo za pomoč pri popisu osnovnih sredstev. Preverite artikle
in dopišite komentarje (uničeno, pokvarjeno, zastarelo, prodano) in podpisano vrnite.
Pregledane in podpisane kartice kupcev in dobaviteljev s komentarji (plačano v gotovini,
prosim izterjavo, dvomljiva terjatev) vrnite v računovodstvo, saj je usklajeno stanje pomembno za sestavo bilance.

Regres za zaposlene po 1. 7. 2021
Do konca leta izplačajte neizplačan del regresa in sorazmerni del regresa za zaposlene
od 1. 7. 2021.

Evidence dela zaposlenih
Delodajalci bi morali voditi evidenco o zaposlenih delavcih, evidenco o stroških dela in izrabi delovnega časa. Preverite in ažurirajte evidence, inšpektorji za delo ob nadzoru poleg pravilnega obračuna plač kontrolirajo tudi evidence.

Opomnik glede bolniške odsotnosti za samozaposlene
V primeru bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni, tudi za nego ali izolacijo, ne boste plačali prispevkov in prejeli boste nadomestilo, vendar le, če boste vsak mesec oddali vlogo
na območno enoto ZZZS po elektronski ali navadni pošti. Če vloge ne oddate, bolniškega
nadomestila ne boste prejeli.

Testiranje na COVID-19 delojemalcev v breme delodajalca
Če delodajalec v svoji oceni tveganja določi, da morajo za varno in zdravo delo v podjetju
delavci izpolnjevati pogoj testiranja na COVID-19, je delodajalec dolžan nositi stroške testiranja, delavcu pa se testiranje ne šteje kot boniteta.
Ravno tako se za boniteto ne šteje zagotovitev samotestiranja zaposlenih na delovnem
mestu v skladu z odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja PCT.
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Veljavni ukrepi PKP
Spodaj navedene ukrepe lahko koristite do 31. 12. 2021:
• finančne spodbude na podlagi programa finančnih spodbud COVID-19 (javni razpisi),
• delo na domu,
• kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni brez obiska zdravnika,
• najnižja osnova za obračun prispevkov,
• obročno vračilo prejetih pomoči,
• povračilo nadomestila za karanteno ali višjo silo za delodajalce,
• pomoč industriji srečanj in dogodkov,
• boni za izboljšanje gospodarskega položaja na področju gostinstva, turizma, športa
in kulture,
• pomoč filmski in avdiovizualni industriji ter
• pod določenimi pogoji velja oprostitev DDV pri dobavah in pridobitvah cepiv proti
COVID-19, vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov za COVID-19 ter določenega
blaga iz seznama blaga, ki ga določi Vlada Republike Slovenije.

Izvršba v tujini
Upnikom, katerih dolžniki imajo sedež ali bivališče v drugi državi članici, je možno preko
spletne strani www.e-justice.europa.eu vložiti izvršilni ali pravdni postopek. Upnik izpolni vlogo v slovenščini, nato pa sistem vlogo samodejno prevede v jezik članice EU. Vlogi
je potrebno priložiti dokumentacijo, ki dokazuje obstoj za zahtevek, plačati je potrebno
sodno takso.

Objavljena dva nova vavčerja
Slovenski podjetniški sklad je objavil dva nova vavčerja za koriščenje sredstev na področju raziskave tujih trgov ter za namen dviga digitalnih kompetenc zaposlenih.

Trošarina za tobačne izdelke
Na podlagi popisa tobačnih izdelkov na dan 31. 10. 2021 izračunajte in doplačajte razliko
trošarine. Več v Uradnem listu RS, št. 153/21.

Novosti, ki bodo vplivale na izračun davka na dobiček
od leta 2022 dalje
• REZERVACIJE: oblikovanje rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in za
odpravnine ob upokojitvi se v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12.2026 prizna v višini
100 %, ostale rezervacije (za dano jamstvo, reorganizacijo, pričakovanje izgube iz
kočljivih pogodb) ostajajo urejene enako – priznanje v višini 50 %. Sem ne sodijo
pogojne dolgoročne obveznosti.
• REPREZENTANCA: višji priznani stroški za reprezentanco in nadzorni odbor (po
novem 60 %, prej 50 %).
• ODPIS TERJATEV: zgodnejša možnost uveljavljanja znižanja davčne osnove za
terjatve do kupcev v insolvenčnih postopkih (po novem že na podlagi prijave in
potrditve terjatev in ne šele na podlagi zaključka prisilne poravnave ali stečaja).
• OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE: za novozaposlene osebe pod 29 ali nad 55 let ali
za deficitarni poklic, ki v zadnjih 24 mesecih niso bili zaposlene pri tem zavezancu
ali njegovi povezani osebi, se lahko uveljavi 45 % plače za znižanje davčne osnove.
Deficitarni poklici so določeni s pravilnikom Ministrstva za delo. Zavezanec kot
olajšavo lahko uveljavi 55 % plače novozaposelenega, ki je mlajši od 25 let in se
zaposli prvič.
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• OLAJŠAVA ZA VLAGANJA V DIGITALNI IN ZELENI PREHOD: 40 % zneska vloženega
v računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke, za okolju prijazno
tehnologijo, cenejši in bolj zdrav transport, razogljičenje energijskega sektorja,
energijsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost
ter olajšave za spremembo obstoječih modelov, napredek, izboljšave in trajnostni
razvoj (se izključuje z ostalimi olajšavami ter z investicijsko in RR olajšavo).
• PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE: olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem
izobraževanju se zvišuje iz sedanjih 20 % na 80 % povprečne mesečne plače
zaposlenih v Sloveniji.
• OLAJŠAVE ZA DONACIJE:
• 0,2 % obdavčenega prihodka za kulturne in športne namene, izplačila
prostovoljnim društvom za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v SLO in
EU.
• do 3,8 % obdavčenega prihodka za izplačila v denarju ali naravi izvajalcem
vrhunskega športa v SLO in EU.
• 1 % obdavčenega prihodka za humanitarne, invalidske, socialne, dobrodelne,
znanstvene, vzgojne, zdravstvene, športne, kulturne , ekološke, religiozne
in splošno koristne namene v SLO in EU, organizacijam, ki so ustanovljene za
opravljanje navedenih dejavnosti (prej 0,3 %).

Predlogi novele o dohodnini

!

Spremembe, ki jih predlaga novela o dohodnini:
• Davčna razbremenitev dohodkov iz dela:
• postopno višanje splošne olajšave iz 3.500 EUR na 7.500 EUR do leta 2025,
• nižja stopnja davka v najvišjem dohodninskem razredu (iz 50 % na 45 %),
• ugodnejša obdavčitev za poslovno uspešnost.
• Davčna razbremenitev dohodkov iz kapitala:
• znižanje obdavčitve dohodkov iz kapitala iz 27,5 % na 25 %,
• kapital neobdavčen ob odsvojitvi po 15 letih imetništva (prej 20 let),
• znižanje obdavčitve najemnin iz 27,5 % na 15 %,
• nižji odstotek normiranih stroškov, pri najemu iz 15 % na 10 %.
• Novela o dohodnini predvideva tudi seniorsko olajšavo v višini 1.500 EUR za starejše
od 70 let ter drugačno obravnavo uporabe električnega službenega vozila za osebne
namene, kjer ne bo potrebno plačati bonitete.

Opomnik:
10. 11.
10. 11.
10. 11.
10. 11.
11.–18. 11.
15. 11.
20. 11.
30. 11.

dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo
akontacija davka na dobiček (d.o.o.) in davka od dohodka iz dejavnosti (s.p.)
poročanje eTurizem
poročanje v Mini davčno blagajno (gotovinski računi VKR)
obvezni ePobot
izplačilo plač in nadomestil plač
plačilo prispevkov za samozaposlene in dajatev od plač
plačilo DDV

