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PRIPRAVLJENE ZA POSLOVNE PARTNERJE RAČUNOVODSKEGA SERVISA e3plus

11/2022
Leta 1494 je italijanski znanstvenik Luca Pacioli izdal knjigo Summa de Arithmetica,
Geometria, Proportioni et Proportionalita, ki je med ostalimi zanimivimi temami
vključevala tudi poglavje o računovodstvu. Do danes se je računovodenje korenito
spremenilo, saj kompetence in aktivnosti obsegajo tako strokovno znanje kot mehke
veščine. Še vedno pa smo na prvem mestu ljudje, zato 10. novembra praznujemo
mednarodni dan računovodij.

Dostava poslovne dokumentacije do 3. v mesecu
Prosimo vas, da poslovno dokumentacijo pošiljate v računovodstvo do 3. v mesecu.
Dokumentacija je potrebna za pravilen in pravočasen delovni proces. Popolna poslovna dokumentacija obsega izdane in prejete račune, bančne izpiske, stanje zalog, potne
stroške ter evidenco dela. Računovodenje je pod pritiskom časovnih rokov in seveda tudi
pod nadzorom različnih inšpektoratov in uradov.
Obveščamo vas, da bosta 25. 11. obe pisarni zaprti. Hvala za razumevanje.

Inventura osnovnih sredstev in terjatev ter obveznosti
na dan 31. 10. 2022
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 stanja.

Prijava bančnih računov v tujini in dohodkov prejetih v tujini
FURS preverja vse prejete dohodke v tujini (dohodki iz zaposlitve, poslovodstva, pokojnin, najemnin (tudi booking, airbnb ...), obresti, dividend, bruto iztržkov/odkupov …) in
bančne račune odprte v tujini.
Čim prej prijavite dohodke in bančne račune v tujini. Izkoristite možnost samoprijave, s
tem se lahko izognete globi.

Regres za zaposlene po 1. 7. 2022
Do konca leta je potrebno izplačati neizplačan del regresa in sorazmerni del regresa za
novozaposlene, ki so v delovnem razmerju od 1. 7. 2022 dalje.

Poskus prevare o preplačilu davka
Po elektronski pošti in SMS-ih je zaokrožilo sporočilo, ki navaja, da naj bi zavezanci imeli
preplačilo davka. Ob tem pošiljatelj ponuja povezavo na spletno stran, kjer lahko posameznik zahteva vračilo. FURS obvešča, da gre za prevaro.

Kako zaščititi svoje premoženje:
17. 11. 2022 podjetje ELEMENTUM d.o.o. organizira 3-urni brezplačni dogodek na katerem
bodo govorili o zaščiti premoženja v času inflacije, kako razpršiti svoje premoženje, kako
do boljše likvidnosti v podjetju, o pokojninskem zavarovanju ... Dogodek bo potekal v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana MONS, med 14. in 17. uro. Vabljeni.
Za rezervacijo je potrebno izpolniti prijavnico na spletni strani: www.zlatikapital.si.
Število mest je omejeno.

ERIKA KOSTANJŠEK, vodja računovodskega servisa
M 041 762 650 | E erika@e3plus.si | S www.e3plus.si

Zaposlitev beguncev iz Ukrajine
Osebe, ki jim je v Republiki Sloveniji priznana začasna zaščita, mednarodna zaščita (status begunca ali status subsidiarne zaščite) ali imajo status prosilca za mednarodno zaščito (pod določenimi pogoji), se lahko v Sloveniji zaposlijo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani in za zaposlitev ne potrebujejo delovnega dovoljenja. Prijavijo se pri Zavodu
RS za zaposlovanje.

Olajšave za vlaganje v digitalni in zeleni prehod
Gre za popolnoma nove olajšave, ki se dodajajo k obstoječim, nespremenjenim olajšavam za vlaganje v opremo in neopredmetena sredstva ter vlaganja v raziskave in razvoj,
s katerimi se tudi izključujejo. Za olajšave za digitalni in zeleni prehod velja, da jih ni mogoče uveljaviti v delu, v katerem so bila sofinancirana iz nepovratnih proračunskih virov.
Vlagatelji bodo upravičeni do davčne olajšave v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod v tem obdobju, vendar največ v višini davčne
osnove, in sicer za:
1. računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke (vlaganja v digitalni
prehod) in
2. okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport,
razogljičenje energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih
standardov za klimatsko nevtralnost (vlaganja v zeleni prehod).
Investirajte v osebno električno vozilo, pridobite olajšavo, obračunana boniteta pri električnih vozilih za osebno rabo je 0 EUR. DDV se odbije v celoti, ob izpolnitvi dveh pogojev;
če cena avtomobila ne presega 80.000 EUR (z DDV in drugimi dajatvami) in je brez izpusta ogljikovega dioksida.

Aktualni razpisi

!

• SPS - KRIZNO LIKVIDNOSTNI KREDIT; rok za oddajo 15.1 1. 2022; hitro in ugodno
financiranje za odpravo posledic epidemije in energetske krize.
• MGRT: Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v turizem; rok za oddajo 5. 12. 2022,
27. 3. 2023 in 29. 5. 2023; za razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga
kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane
vrednosti v turizmu.
• SPIRIT: Vavčer za certifikate kakovosti/2; rok za oddajo 31. 3. 2023; namen je
spodbuditi k pridobitvi certifikatov oz. pridobitvi novih sistemov vodenja,
proizvodov, procesov, storitev in vzdrževanja, s čimer se bo povečala njihova
konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja in dodana
vrednost oz. prihodki od prodaje.

Opomnik:
3. 11.
10. 11.
10. 11.
10. 11.
10.–17. 11.
15. 11.
21. 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

