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Spoštovani poslovni partner,

leto, ki se izteka je bilo usmerjeno v prihodnost in v napredek tako v poslovnem,  
kot tudi osebnem pomenu. Za Vas smo pripravili program (p)osebne finance – 
Avatar računovodstvo, coaching paket Podjetnik z vizijo, pomagamo Vam pri 
usposabljanju s področja varovanja zdravja na delovnem mestu, vstopili smo 
v digitalizacijo dokumentacije. Ponosna sem, da so me izbrali za Naj samostojno 
podjetnico leta 2017. 

Ker pa sem ponosna tudi na Vas, smo v naših poslovnih prostorih pripravili  
stojalo za vaše dosežke in promocijo. Predstavite se. Skupaj zmoremo še več, 
zato Vas vabim na naša usposabljanja (že izvedeni Komunikacija za uspešne vodje 
in Obvladovanje težavnih sogovornikov), predstavitve (v decembru napovedujemo 
predstavitev Naložbe v plemenite kovine, Srebrnik Prešeren) in v našo knjižnico, 
saj menim, da je literatura temelj uspešnega poslovanja. Za naslednje leto 
napovedujemo paket usposabljanj za osebno in poslovno rast, vabim pa vas tudi 
k sodelovanju v FIC skupini (free idea club), ki bo zagotovo izkušnja, kot je še niste 
doživeli. 

Želim vam zanimivo in uspešno leto 2018. Srečno!

Mini davčna reforma – bistvene spremembe od 1. 1. 2018
• Normiranci: 
 • seštevek prihodkov iste dejavnosti med povezanimi osebami in izstop iz    

 normiranstva, ko zavezanec preseže 300.000 EUR v dveh zaporednih letih, 

 • omejitev višine normiranih odhodkov na max 40.000 oz. 80.000, če je vsaj ena   
 oseba zaposlena za polni delovni čas.

• Napoteni delavci (delavci, ki delajo in bivajo v tujini neprekinjeno več kot 30 dni 
in so oddaljeni več kot 200 km): 

 • znižanje davčne osnove za 20 %, vendar ne več kot 1.000 EUR, 

 • napoteni delavci za krajši čas (do 30 dni) imajo stroške prehrane povečane za 80 %, 

 • nastopajoči umetniki, športniki, ki ne predložijo davčne številke imajo 
 30% normirane odhodke.

• Višja olajšava za študente 

• Nova možnost plačila prispevkov in davkov s plačilno kartico brez provizije 
na upravnem ali drugem državnem organu

• Možnost uporabe vezane knjige ostane, poročanje za cel mesec do 10. dne 
v naslednjem mesecu

• Rok za preverjanje računov, kjer kupci preverijo ali so bili gotovinski računi sporočeni 
na FURS, se podaljša na 60 dni.

Prekarni delavci (zaposlitev ali sp)
Samostojni podjetniki, ki celo leto delajo le za eno podjetje ali več različnih podjetij, kate-
rih je skupen isti lastnik, naj bi se zaposlili. Njihova izplačila preko sp se obravnavajo kot 
izplačilo plače. Še vedno velja, da naj bi vsaj 20 % prihodkov pridobil drugje.
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A1 za napotene delavce 
S 1. 1. 2018 veljajo prenovljena pravila glede napotitev v drugo državo članico EU. Z na-
potitvijo delavca delodajalec ali samozaposlena oseba izvaja čezmejne storitve za naroč-
nika storitve. Za čas opravljanja takih storitev je potrebno na ZZZS pridobiti potrdilo A1.
Delodajalci morajo izpolnjevati pogoje, da lahko opravljajo čezmejne storitve (doba vpisa 
v PRS; odprt, prijavljen in neblokiran TRR; število zaposlenih; izjava delodajalca, da običaj-
no opravlja dejavnost v RS ipd.) Pomembno je, da delodajalec oz. samozaposlena oseba 
pridobi potrdilo pred začetkom izvajanja storitev, ZZZS bo izdal potrdilo A1 v petih de-
lovnih dneh od prejema popolne vloge. 
V času napotitve mora delodajalec delavcu zagotavljati pravice po zakonih oz. predpisih, 
ki veljajo v državi napotitve, če je zanj to ugodneje. V primeru, da se ugotovi kršitev po-
gojev za opravljanje čezmejne storitve, ZZZS izda preklic potrdila A1.
Vsaka pot v drugo državo ni napotitev za izvajanje čezmejnih storitev, ločiti moramo služ-
beno pot, za katero ne potrebujete potrdila A1. Službena pot je pot za katero delodaja-
lec nima naročila poslovnega partnerja za opravljanje čezmejnih storitev. To so predvsem 
poti za poslovne dogovore, udeležbo na seminarjih, udeležba nadzornikov in strokovnja-
kov na sejah nadzornih svetov v povezanih družbah. Pri dostavi blaga oz. lastnega pro-
dukta v drugo državo EU pa gre lahko za službeno pot ali napotitev, odvisno od zakono-
daje posamezne države.
Za napotene delavce v januarju predlagam, da že v decembru zaprosite za obrazec A1, 
ker bo od 1. januarja možna le elektronska vloga preko eVem in bo postopek trajal vsaj 
en teden.

Primer: v Švici je kazen 30.000 EUR in 5 letna prepoved vstopa za podjetje, če zanj delajo 
slovenski študenti, upokojenci, dijaki ali delavci preko podjemne ali avtorske pogodbe na 
sejmih, gradbiščih ipd., ki nimajo pogodbe o zaposlitvi in A1 obrazca.

Ste oddajali nepremičnino preko Airbnb ali Booking?
FURS je pridobila podatke o turističnih najemih preko spletnih portalov in izvajajo po-
ostrene aktivnosti nadzora. Če v preteklih letih niste napovedali dohodkov je zdaj skrajni 
čas za samoprijavo, najpozneje do 31. 1. 2018. Na ta način se izognete plačilu globe.

Register dejanskih lastnikov RDL
Zakon o preprečevanju denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) določa obveznost 
poslovnih subjektov, da ugotovijo podatke o svojem dejanskem lastniku ter vzpostavi-
jo in upravljajo natančno evidenco podatkov o svojih dejanskih lastnikih, ki jo posoda-
bljajo ob vsaki spremembi. Izvzete so enoosebne družbe in samostojni podjetniki. Za 
vpis boste potrebovali elektronski podpis (Sigenca, Poštarca …) ali pooblastili e3plus 
računovodstvo. Poslovni subjekti morajo podatke o svojih dejanskih lastnikih vpisa-
ti v Register dejanskih lastnikov (RDL) do 19. 1. 2018! Poskrbite, da boste pravočasno 
oddali podatke.
Aplikacija za vpis podakov bo dostopna od 11. 12. 2017 dalje na https://www.ajpes.si/
Registri/Drugi_registri/Register_dejanskih_lastnikov/Splosno. 

Obračun prispevkov za socialno varnost za kmete
Kmetje, ki ste obvezni, prostovoljni ali pavšalni plačniki prispevkov za socialno varnost 
prosim dostavite kopijo obrazca M1, M2 ali M12 za prijavo-odjavo iz zdravstvenega zava-
rovanja, da bomo lahko pravilno določili zavarovalno osnovo za januar 2018 in vam pra-
vočasno pripravili položnice.
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Obdavčitev spodbujanja prodaje z brezplačnimi darili
Primer prodaje VZEMI 3, PLAČAJ 2.
S psihološkega vidika ljudje raje kupujejo, če dobijo nekaj kar je brezplačno ali neomejeno.
Z davčnega vidika pa je zelo pomembno, da ne podarite artikla, pač pa ga prodate s popu-
stom. Darila so obdavčena po zakonu o dohodnini, zato je nujno vsakokratno poročanje. 

Doniranje hrane 
Gostinci, ki jim ostane hrana in jo podarijo brezdomcem niso dolžni obračunati DDV od 
take hrane, če vrednost donirane hrane ne preseže 2 % prihodkov tekočega leta. Enako 
velja za trgovce, ki podarijo hrano v dobrodelne namene (Anina zvezdica).

Namenitev dela dohodnine za donacije
Še je čas da se odločite in namenite del svoje že plačane dohodnine v humanitarne, kultur-
ne, ekološke, šprtne ali religijozne namene. Seznam upravičencev najdete na: http://www.
fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/ 
V primeru, da svojega dela ne namenite nobeni organizaciji, z njim razpolaga vaša 
občina.

Paket Podjetnik z vizijo
V mesecu decembru prvim trem podjetnikom, ki se odločijo za poslovni coaching, poda-
rim paket Podjetnik z vizijo v vrednosti 150 EUR. Le tako bomo lahko povečali učinkovi-
tost računovodskega in davčnega svetovanja.

Free idea club FIC
Ko boste želeli nadgraditi svojo ponudbo, razširiti pogled v konkurenčno prednost ali pri-
dobiti mnenja in nasvete strokovnjakov, vam lahko ponudim 2-urno brezplačno udeležbo 
v FIC-u. Dosedanji udeleženci so bili osupli nad rezultati, prepričajte se sami. 

Naložbe v plemenite kovine
Rada bi vam predstavila naložbe v plemenite kovine dne 14. 12. 2017 ob 14. uri. Trenutno 
je cena zlata in srebra nizka in primerna za nakup. Glede na porast kriptovalut in poveča-
nega tiskanja denarja lahko pričakujemo visoko inflacijo. Več o tem nam bo povedal iz-
kušen strokovnjak Peter Slapšak, direktor podjetja Elementum. Letos so ob 18. obletnici 
osamosvojitve Slovenije izdali Prvi Slovenski srebrnik Prešeren. Predstavitev bo trajala 
od 14.00 do 15.30 ure.

Opomnik
11. 12.  dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo
11. 12.  plačilo mesečne akontacije davka iz dejavnosti
15. 12.  plačilo prispevkov za samozaposlene, izplačilo plač in dajatev
14.–21. 12. ePobot 
29. 12.  plačilo DDV


