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Inventura
Poslali smo vam popisni list za osnovna sredstva, terjatve in obveznosti. Pregledane in 
podpisane liste vrnite do 15. 12. 2022. Pozorno preglejte starejše terjatve in če potrebuje-
te pomoč pri mehki izterjavi ali izvršbi nas pokličite. 

Novosti pri davčno priznanem odpisu terjatev 
Ko je terjatev vpisana na seznam upnikov in jo stečajni upravitelj potrdi, postane davčno 
priznan strošek v tem letu. Velja tudi za vse začete in še nekončane stečajne postopke in 
postopke prisilne poravnave preteklih let. Pri tem naj opozorim, da z odpisi ni mogoče 
prilagajati rezultata in jih prestavljati v naslednja leta.

Donacije in sponzorstvo
Donacije so v letu 2022 lahko davčno priznane kot olajšava v višini do 5 % obdavčljivih 
prihodkov:
• 1 % za društva (šport, kulturo ipd.), ustanovljena za nepridobitne dejavnosti,
• dodatno 0,2 % za športni namen in nevladne organizacije na področju varstva pred 

naravnimi nesrečami ter
• novost, 3,8 % za izvajalce programa vrhunskega športa.
Kot dokazilo je dovolj potrdilo o plačilu.
Sponzorstvo je reklama, ki je davčno priznana v celoti, vendar morajo biti v pogodbi ob-
vezno določeni pogoji sodelovanja.
Za društvo je sponzorstvo pridobitna, donacija pa nepridobitna dejavnost, zato vas bodo 
raje nagovarjali za donacije. Preverite koliko sredstev še lahko donirate, da bodo davčno 
priznani. Ne pozabite od gasilcev, dimnikarjev, športnikov …, ki bodo v decembru trkali 
na vaša vrata, pridobiti potrdilo o plačilu.

Neobdavčena darila in nagrade
Nagrada za poslovno uspešnost je neobdavčeno izplačilo do višine povprečne meseč-
ne plače v Sloveniji ali povprečne mesečne plače posameznega zaposlenega, vključno z 
nadomestili plače, izplačane za zadnjih 12 mesecev, če je to za posameznika ugodneje. 
Nagrada do te višine je oproščena plačila dohodnine, ne pa tudi prispevkov.

Martin Kojc je dejal, da tudi v največjih krizah lahko najdeš odlične priložnosti.
Priložnost, da uredite svoje poslovne izkaze, imate samo še ta mesec.  
Ne odlašajte z dostavo dokumentacije in pokličite, če imate kakršnokoli vprašanje.

Da se bo seštelo vse dobro  
in pomnožilo le veselje. 
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Darila oproščena plačila dohodnine: 
• občasno darilo zaposlenim lahko znaša do 15 EUR, 
• darilo otrokom zaposlenih do dopolnjenega 15. leta starosti v decembru do 42 EUR,
• darilo poslovnim partnerjem do vrednosti 42 EUR, maksimalno 84 EUR/letno,
• darila za promocijo podjetja, do višine 20 EUR, so reklama in lahko odbijemo DDV.

Električna vozila in poračun DDV  
za uporabo v privatne namene še do 31. 12. 2022
Pri električnih vozilih lahko odbijamo vstopni DDV, do najvišje prodajne vrednosti 80.000 
EUR. Če je bilo vozilo kupljeno pred 2022, lahko odbijamo kot vstopni DDV sorazmerni 
del, preračunano na 60 mesecev. Bonitete pri plači ni, če uporabljamo vozilo v privatne 
namene. Zato pa je obvezno na dan 31. 12. popisati števec kilometrov in iz evidence vo-
ženj ugotoviti številko kilometrov za privatne namene. To je osnova za poračun DDV, ki 
se vključi v decembrski DDV-O.

Napoved o številu učnih mest 
Sporočite nam, ali poročajte sami, koliko učnih mest nudite dijakom v šolskem letu 2023/ 
2024 in koliko dijakov želite sprejeti na praktično usposabljanje z delom (praktično iz-
obraževanje pri delodajalcu). Povezava do obrazca: https://www.tzslo.si/uploads/2022/
trgovina_v_stevilkah/obrazec_-_napoved_um.pdf

Finančna pomoč zaradi izpada krme leta 2022
25. 11. 2022 je bil v Uradnem listu objavljen Odlok o finančni pomoči zaradi izpada krme 
leta 2022. Začel je veljati naslednji dan. 
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1942/odlok-o-financni-po-
moci-za-izpad-krme-v-zivinorejski-proizvodnji-na-kmetijskem-gospodarstvu

Novosti v trošarinah (ZTro-1C) za kmete
S 1. 1. 2023 se uvaja pravica do nakupa označenega plinskega olja, namenjenega za pogon 
kmetijske in gozdarske mehanizacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev.

SAZOR 
Družbe in podjetniki, ki imajo zaposleno najmanj eno osebo, so dolžni plačevati nadome-
stilo za fotokopiranje avtorskih del. 
https://www.gzs.si/skupne_naloge/pravni_portal/vsebina/Sporazum-s-ko-SAZOR

Aktualni in prihajajoči razpisi 
Objavljen je Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva – BIZI LES (Slovenski regional-
no razvojni sklad).
V začetku leta 2023 so napovedane spodbude in državne pomoči za:
• mikrokredite SPS za obratna sredstva do 100.000 EUR; nizka OM, garancija države,
• P1 plus – financiranje SPS za investicije v gradnjo in obnovo nepremičnin do vrednosti 

1.250.000 EUR; nizka OM, garancija države,
• vavčerje za digitalni marketing.



40 % olajšave za vlaganje v umetno inteligenco  
in nepremičnine – zeleni prehod
40 % olajšave veljajo za vlaganja v računalništvo v oblaku, umetno inteligenco, velepodat-
ke, okolju prijazne tehnologije, javni in zasebni prevoz ter za vlaganja v energetsko učin-
kovitost stavb in klimatsko nevtralnost (kot so npr. nova okna, fasada, kurilnica, klima, 
izolacija, energetsko učinkoviti aparati, luči, hlajenje, prezračevanje, streha, toplotna čr-
palka, sončna elektrarna, pametna inštalacija ...)

Spremembe v ceniku e3plus od 1. 1. 2023
Za računovodenje smo dvignili ceno storitve in sicer: 
• računovodstvo za normirani s.p.: 50 EUR, 
• minimalno računovodstvo za podjetja: 75 EUR,
• večkratno opominjanje za zamudo pri dostavi dokumentacije: 25 EUR.

Zaključek leta
Hitro se bliža konec leta, zato res čimprej dostavite dokumentacijo. Za dodatno davčno 
svetovanje in optimizacijo me pokličite, da se dogovorimo za termin. 
V računovodstvu letos delamo le do 23. 12., v zadnjem tednu leta ne bomo dosegljivi. 
Vesele praznike in uspešno novo leto.

Opomnik: 
3. 12. dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo
10. 12.  akontacija davka na dobiček (d.o.o.) in davka od dohodka iz dejavnosti (s.p.)
10. 12.  poročanje eTurizem
10. 12. poročanje v Mini davčno blagajno (gotovinski računi VKR)
9.–15. 12.  obvezni ePobot
15. 12.  izplačilo plač in nadomestil plač
20. 12.  plačilo prispevkov za samozaposlene in dajatev od plač
30. 12.  plačilo DDV
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