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Delavnica: ELEKTRIČNA VOZILA 
V sredo, 4. maja, ob 13. uri, vas vabimo na tematsko delavnico o električnih vozilih z davčno- 
računovodskega vidika.
Razjasnili bomo DDV, bonitete pri plači, subvencije in evidence povezane z električnimi 
vozili. Pripravili bomo primere iz prakse, obrazce in lahko boste tudi preizkusili električ-
no vozilo.
Če poznate podjetnike, ki jih to zanima, nas priporočite. Prijave na erika@e3plus.si

Plačilni promet
15. 4. 2022, na Velikonočni petek, banke ne bodo izvajale plačilnega prometa, zato izpla-
čajte plače dan prej.

PKP11 – Ukrepi za omilitev posledic dviga cen energentov  
v gospodarstvu
Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost najmanj od 1. 12. 2021 in jim 
bodo stroški energije narasli za več kot 40 %.
Višina pomoči se določi glede na dejansko velikost čistih prihodkov od prodaje in glede 
na delež stroškov energije v celotnih poslovnih odhodkih. 
Za izplačilo pomoči upravičenec v eDavke predloži izjavo NF-IzjavaEnerg na osnovi dejan-
skih podatkov in ocene zvišanja stroškov energije do 15. aprila 2022. FURS izplača pomoč 
v enkratnem znesku do 5. maja 2022. 
Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za gospodarstvo in naknadno ugotovi, da je zahteval 
previsok znesek pomoči ali da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev, o tem obvesti 
FURS najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za 
leto 2022 in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe, skupaj z zamu-
dnimi obrestmi.

Primer izračuna prejema pomoči za elektriko:

Prihodki Strošek energije: 2019 2021 2022 pomoč
50.000 €  1.200 € 1.300 € 1.820 €  70 €
700.000 €  30.000 € 28.000 € 39.200 € 6.720 €
7 mio €  300.000 € 280.000 € 392.000 € 12.000 €

Nova dohodninska lestvica
Zdoh-2Z: spremenila so se višina in stopnje dohodninske lestvice. Ker velja od 1. 1. 2022 
imate možnost predložitve popravka REK obrazcev.
Delavci bodo preveč plačano dohodnino prejeli po informativnem izračunu dohodnine. 
Pri obračunu najemnine predlagamo popravek in poračun najemnine, ker gre za dokonč-
ni davek in je po novem nižji. Sporočite, če bi želeli popravek.

Ste vedeli, da sta dva astronavta pred 50 leti z Apolo 16 pristala na Luni  
in z električnim vozilom Lunar Rover postavila rekordno hitrost kateregakoli  
vozila na Luni? Ste že preizkusili oz. že imate elektično vozilo?  
Vabljeni v našo družbo in izvedeli boste več. 



Trošarina
Zvišala se je trošarina za cigarete na dan 1. 4. 2022.
Trgovci in gostinci, ki imate na zalogi drobno rezani tobak in cigarete, opravite popis in 
obračun trošarine. Obračun TRO-RAZ pripomoček za izračun razlike trošarine, se nahaja 
na spletni strani FURS (področja Trošarine, Novice).

Spletna dražba FURS
Od 1. 5. 2022 bodo na portalu furs.edrazbe.si objavljene javne dražbe. Za elektronsko 
podpisovanje vlog si uredite SI-PASS. Na spletni javni dražbi lahko sodelujete, če se vsaj 
3 delovne dni prej prijavite kot zainteresirani kupec. S pristopom soglašate, da ponujate 
izklicno ceno premičnine. 
Dražitelj lahko v času dražbe draži, pri čemer je prvo draženje lahko draženje z izklicno 
ceno oziroma trenutno najugodnejšo ponudbo najmanj s korakom draženja, predpisa-
nim v oklicu spletne javne dražbe. Če ni predpisan, se zvišuje za poljubni znesek. Če več 
dražiteljev ponudi izklicno ceno, pa nihče od njih ne draži, se šteje, da je izklicno ceno po-
nudil prvi tisti dražitelj, ki se je prvi prijavil na to spletno dražbo. Če je ponudba dana dve 
minuti ali manj pred iztekom spletne javne dražbe, se trajanje spletne javne dražbe vsa-
kokrat podaljša za dodatni dve minuti. Število podaljšanj ni omejeno. 
Po končani dražbi se samodejno izdela poročilo o poteku dražbe v neanonimizirani obliki 
in vsebuje podatke za plačilo kupnine. Več v Uradnem listu RS 47 z dne 1. 4. 2022.

Digitalna preobrazba podjetij in sofinanciranje naložb – razpis
Sporočite interes za sofinanciranje digitalne preobrazbe podjetij. S subvencijami bo mi-
nistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sofinanciralo projekte celovite digitalne 
preobrazbe podjetij ali digitalne preobrazbe njihovih posameznih poslovnih funkcij.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naložb v osnovna opredmetena in neopredme-
tena sredstva, ki bodo pripomogle k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, 
okoljsko odgovornemu ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in ohranjanju 
delovnih mest.

Opomnik:
10. 4. dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo
10. 4.  akontacija davka na dobiček (d.o.o.) in davka od dohodka iz dejavnosti (s.p.)
10. 4.  poročanje eTurizem
11. 4. poročanje v Mini davčno blagajno (gotovinski računi VKR)
14.–21. 4.  obvezni ePobot
14. 4.  izplačilo plač in nadomestil plač
15. 4.  banke ne izvajajo plačilnega prometa
20. 4.  plačilo prispevkov za samozaposlene in dajatev od plač
30. 4.  plačilo DDV
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