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Spoštovani poslovni partner,
naj bo leto 2018 polno novih priložnosti! Poglobite že usvojena znanja in pridobite 
nova. Še naprej se bom trudila, da Vas pravočasno obveščam o aktualnih 
spremembah, še posebej toplo pa Vas vabim na »naša izobraževanja«, da boste kar 
najbolje opremljeni tako za sodobnost kot za prihodnost. 

Poslovanje z virtualnimi valutami 
Napovedujemo druženje s strokovnjakom, ki Vam bo povedal in pokazal kako poslovati 
s kriptovalutami kot fizična in pravna oseba. 
Virtualne valute so realnost. S poznavanjem in delovanjem boste v koraku s časom. 
Naučili se boste od osnovnega razumevanja do virtualne pismenosti. Izkoristite možnost 
izobraževanja in poiščite svojo priložnost tudi v virtualnem svetu.
Zaradi velikega zanimanja in lažje organizacije prosim za potrditev udeležbe na erika@
e3plus.si. Predavanja bodo predvidoma konec januarja na Mlakarjevi ulici 76, v Šenčurju, 
v več zaporednih terminih. Po potrditvi udeležbe Vam bomo sporočili točne datume in 
rezervirali ustrezen termin. 

Pojasnilo FURS za normirance
Zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov in je v letu 
2016 in 2017 presegel povprečne dohodke 150.000 EUR, bo dolžan voditi poslovne knjige 
na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.

Dostop fizičnih oseb do eDavkov brez certifikata
Fizične osebe lahko preko sistema eDavki uveljavljajo olajšavo za vzdrževane družinske 
člane, namenijo del dohodnine za donacije, imajo vpogled v svojo eKartico ter informa-
tivni izračun dohodnine zgolj z uporabniškim imenom in geslom. Pravne osebe in fizične 
osebe z dejavnostjo (ki morajo obvezno poslovati prek sistema eDavki) bodo morale še 
naprej uporabljati kvalificirano digitalno Potrdilo oz. certifikat. 
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave, in tisti, ki želi medletno olajšavo spreme-
niti, mora najpozneje do 5. februarja 2018 vložiti »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave 
za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine«. Vlogo je mogoče 
oddati elektronsko prek sistema eDavki brez certifikata. Če zavezanec želi sodelovati v 
nagradni igri, se mu za oddan obrazec preko eDavkov dodeli srečka, s katero se poteguje 
za nagrado v višini 10.000 EUR.

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove
Obrazec Zahtevka za zmanjšanje davčne osnove izplačil preko podjemne pogodbe zaradi 
uveljavljanja dejanskih stroškov prevoza in nočitev dobite na: https://www.uradni-list.si/
files/RS_-2015-101-00002-OB~P003-0000.PDF
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Register dejanskih lastnikov (RDL)
Poslovni subjekti morajo podatke o svojih dejanskih lastnikih vpisati v Register dejanskih 
lastnikov (RDL) do 19. 1. 2018! Poskrbite, da boste pravočasno oddali podatke, saj znaša 
sankcija za neporočanje od 6.000 do 60.000 EUR. 
Zakon o preprečevanju denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) določa obveznost 
poslovnih subjektov, da ugotovijo podatke o svojem dejanskem lastniku ter vzpostavijo 
in upravljajo natančno evidenco podatkov o svojih dejanskih lastnikih, ki jo posodabljajo 
ob vsaki spremembi. Izvzete so enoosebne družbe in samostojni podjetniki. Za vpis bo-
ste potrebovali elektronski podpis (Sigenca, Poštarca …) ali pooblastili e3plus računo-
vodstvo. Aplikacija za vpis podakov je dostopna od 11. 12. 2017 dalje (https://www.ajpes.
si/Registri/Drugi_registri/Register_dejanskih_lastnikov/Splosno) 

Register nastanitvenih obratov (RNO) in sistem eTurizem  
za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah.
Izvajalci nastanitvene dejavnosti oziroma gostitelji morajo obstoječe nastanitvene obra-
te vpisati v RNO najkasneje do 28. 2. 2018. V sistem eTurizem začnejo izvajalci poročati 
dnevne podatke o gostih in prenočitvah s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v 
RNO. Več informacij dobite na spletu: o vpisu v Register nastanitvenih obratov in o po-
ročanju v sistem eTurizem. 

V uporabi nov Zakon o čezmejnem izvajanju storitev - 
spremembe pri napotitvah delavcev v tujino (A1 potrdila)
Slovensko podjetje, ki želi v drugi državi članici EU izvajati storitve, mora za vsakega de-
lavca, ki ga napoti na delo v to državo, pridobiti potrdilo A1. S potrdilom delavec v tujini 
izkaže, da je tudi v času dela na območju druge države ostal vključen v obvezno zavaro-
vanje v Republiki Sloveniji. 

Kako do 1.834,00 EUR za izobraževanje vašega zaposlenega?
Javni štipendijski, razvojni in invalidski sklad RS je objavil razpis »Celovita podpora pod-
jetjem za aktivno staranje delovne sile«, katerega ključni namen je krepitev kompetenc 
starejših zaposlenih (45+). Prednost pri prijavi imajo mikro in mala podjetja, ki zaposlujejo 
čim več žensk te starosti. Sklad bo delodajalcu za vsakega vključenega zaposlenega (45+) 
refundiral 1.834,00 EUR za izobraževanje v letu 2018 in 2019.

Opomnik
10. 1.  dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo
10. 1.  plačilo mesečne akontacije davka iz dejavnosti
15. 1.  plačilo prispevkov za samozaposlene, izplačilo plač in dajatev
18.–25. 1. ePobot 
31. 1.  plačilo DDV
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