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Suša v kmetijstvu 
Na svojo Občino do 16. 9. 2022 oddajte Vlogo za zbiranje prijav škode v kmetijstvu – 
Obrazec 2 – ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih. 
Primera: https://www.moravce.si/novica/665262 in
https://www.gov.si/novice/2022-08-20-navodila-za-uveljavljanje-primera-visje-sile-zaradi-
suse-v-letu-2022/

Prehrana med delom
Od 1. 9. 2022 velja višji znesek neobdavčene prehrane med delom za vsak dan, ko je delo-
jemalec na delu prisoten štiri ure ali več. Znesek znaša 7,96 EUR, prej 6,12 EUR. Za vsako 
dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti se doda 0,99 EUR. Velja za 
prehrano med delom za september, izplačilo bo v oktobru 2022. .
Če želite, da pri obračunu plač obračunamo višji znesek za prehrano, nam prosim pošljite 
Sklep o povišanju povračila za prehrano.

Prevoz na delo in kilometrina 2022
Neobdavčeno povračilo za prevoz na delo je do 30. 6. 2022 znašalo 0,18 EUR, od 1. 7. 2022 
dalje pa je 0,21 EUR.
Neobdavčeno povračilo za službena potovanja se je po 1. 7. 2022 zvišalo iz 0,37 EUR na 
0,43 EUR.

Štipendija
Za nadaljevanje izplačila štipendije, od štipendistov pridobite potrdila o vpisu v šolanje za 
leto 2022/2023. Potrdilo pošljite na: sasa@e3plus.si. 

Znižan DDV za elektriko
Za omilitev dviga cen je od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023 DDV na dobavo elektrike, 
zemeljskega plina, lesa za kurjavo ter na daljinsko ogrevanje za vse uporabnike znižan z 
22 odstotkov na 9,5 odstotka.

Ponudniki turističnih bonov in Bonov 21
Portal za unovčevanje turističnih bonov in Bonov 21 v sistemu eDavki za unovčevanje re-
zerviranih bonov, ki jih niste uspeli unovčiti (za nazaj), bo ponovno odprt od 1. 9. 2022 do 
vključno 30. 9. 2022.

Staro slovensko ime za mesec september je kimavec. Ime je dobil po sadju,  
ki v tem času dozori in »kima« na vejah sadnih dreves.
Vsi si želimo obilja sadov, a Narava ubira svojo pot in lahko smo hvaležni,  
če nam nakloni dobro letino. Nič več ni samoumevno in gotovo.
Za nami je 100 dni nove vlade RS, vse je minljivo, poklonimo se v spomin  
angleški kraljici Elizabeti II. in njeni 73 letni vladavini.
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FURS vse ponudnike turističnih bonov in Bonov 21 poziva, da natančno preverite svoje 
evidence glede unovčevanja obeh vrst bonov in čimprej unovčite rezervirane bone. Po 
30. 9. 2022 ne bo več mogoče urejati nobenih zadev glede unovčevanja turističnih bonov 
in Bonov 21.
Turistični boni in Boni 21 so se lahko uporabljali za plačilo storitev, opravljenih do vključ-
no 30. 6. 2022.

Opomnik:
12. 9. dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo
12. 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)
8.–15. 9. obvezni ePobot
15. 9. izplačilo plač in nadomestil plač
20. 9. plačilo prispevkov za samozaposlene in dajatev od plač
30. 9. plačilo DDV


