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Spoštovani poslovni partner,

verjemem, da vas dodaten praznični dan ni uspaval, temveč spodbudil k razmisleku  
o svojih poslovnih željah in pričakovanjih. Ker vam želimo le najboljše, napovedujemo 
novo storitev (P)osebne finance. 

Promocija zdravja na delovnem mestu
Zdravi in zadovoljni delavci so učinkovitejši, ustvarjalnejši in redkeje zbolijo. Promocija 
zdravja spodbuja zaposlene, da se udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdrav-
ja, ki omogoča zdrav načina življenja in spodbuja osebnostni razvoj.
V skladu s 6. in 32. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu mora delodajalec načrto-
vati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna sredstva in na-
čin spremljanja izvajanja le tega, kar pomeni, da izvaja aktivnosti in ukrepe, da se ohranja 
in krepi telesno in duševno zdravje delavcev. Delodajalec mora v Izjavi o varnosti z oceno 
tveganja načrtovati tudi promocijo zdravja na delovnem mestu, kar določa 27. točka 76. 
člena zakona. 
Spomladi, po oddanih bilancah, vam bomo predstavili (P)osebne finance. Povezujemo 
se s strokovnjaki s področja zdravja, nepremičnin, investicij, družinskega prava ipd., da 
vam bomo lahko poleg računovodskega in davčnega optimiranja pomagali tudi na drugih 
področjih, npr. kako se pravočasno in premišljeno pripraviti na upokojitev ali novo dejav-
nost poslovanja. Predstavili vam bomo: 
• kam vlagati denar, da bo ohranil vrednost in da bomo imeli pasivne dohodke 

v času upokojitve;
• kako poskrbeti za otroke in starše, zaposlene in podjetje;
• kaj je naše poslanstvo in kako ga lahko izpolnimo;
• kako razporejati čas in kako poskrbeti za zdravje, da bomo lahko vse to doživeli 

in uživali. 
Poskrbeli bomo za preventivo in kurativo zdravja, financ in prava. Vključili bomo pregled 
Izjav z oceno tveganja in jih dopolnili na način, da bo izvajanje promocije zdravja na delov-
nem mestu davčno priznan strošek. 
Vabim vas, da razmislite kakšne spremembe bi želeli uvesti. V primeru, da imate idejo in 
bi jo želeli deliti, bom vesela, če me pokličete.

Brezplačna aplikacija FURS miniBlagajna za mobilne telefone 
in tablice za gotovinsko poslovanje 
MiniBlagajno je bilo doslej mogoče uporabljati le na računalnikih. Od 29. 12. 2016 jo lahko 
prenesete iz Trgovine Play in aplikacijo naložite na mobilno napravo, ki omogoča izdaja-
nje gotovinskih računov na POS tiskalnikih z uporabo Android tablice ali Android pame-
tnega telefona.

Možnost obročnega plačila davka, delnega odpisa ali odpisa
V izjemnih primerih, kot so naravne nesreče, bolezen, invalidnost, smrt, primer ogrože-
nega preživljanja zavezanca ali družinskih članov ter hujše gospodarske škode imate mo-
žnost obročnega plačila davka, delnega odpisa ali odpisa. Obstaja tudi možnost odloga 
ali obročnega plačila z zavarovanjem.
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Napoved dohodkov iz oddajanja nepremičnin v najem
Rok za oddajo napovedi dohodkov od najemnin fizičnih oseb, ki oddajajo nepremični-
ne fizičnim osebam je podaljšan iz 15. 1. 2017 na 28. 2. 2017. Tisti, ki oddajate nepremič-
nine v okviru dejavnosti, ne poročate nič, ker se poroča že ob vsakem izplačilu najemni-
ne. Davčni zavezanec, ki oddaja nepremičnino, lahko uveljavlja namesto 10 % normiranih 
odhodkov dejanske stroške vzdrževanja, ki ohranjajo uporabno vrednost nepremičnine.

Zdravstveno zavarovanje za študente, ki diplomirajo  
v šolskem letu
Študentom, ki diplomirajo znotraj šolskega leta, se po novem ni potrebno naslednji dan 
zdravstveno zavarovati po starših in prijaviti na Zavod RS za zdravstveno zavarovanje, saj 
jim status študenta velja do izteka šolskega leta (do 30. 9. 2017).

Nova pravila za opravljanje čezmejnih storitev v Avstriji 
Gospodarska zbornica Slovenije vabi, da se udeležite seminarja Nova pravila za opravlja-
nje čezmejnih storitev v Avstriji po 1. 1. 2017, ki bo v ponedeljek, 16. januarja 2017 ob 10.00 
uri na GZS, Dvorana A (I nadstropje).
Seminar je namenjen podjetjem in podjetnikom, ki svoje storitve opravljajo v Avstriji. 
Predstavljeni bodo izzivi in težave, ki se pričakujejo pri opravljanju storitev v Avstriji gle-
de spremembe avstrijske zakonodaje po 1. 1. 2017 ter pravila, ki jih je potrebno upoštevati 
pri čezmejnem opravljanju storitev. Predstavljene bodo novosti, ki jih prinaša nov avstrij-
ski Zakon o preprečevanju dampinga pri plačah in socialnih prispevkih v primeru čezmejne-
ga poslovanja. Zaradi malenkostnih birokratskih prekrškov, kot npr. uporaba napačnega 
obrazca ali manjkajoča dokumentacija se bodo plačevale absurdne kazni.

Opomnik
10. 1.  dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo
10. 1.  plačilo mesečne akontacije davka iz dejavnosti
16. 1.  plačilo prispevkov in davkov za zaposlene in samozaposlene
12.–19. 1. ePobot 
31. 1.  plačilo DDV in dostava zadnje poslovne dokumentacije za 2016

 Tudi letos imamo v e3plus podaljšan delovni čas za poslovne stranke, 
 in sicer ob sredah od 7. do 17. ure, ostale dneve pa od 7. do 15. ure. 


