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2/2017
Spoštovani poslovni partner,

čeprav se zima še ni povsem poslovila, se je pri nas temperatura že precej dvignila. 
Zaključek davčnih obračunov se bliža, vendar to ne pomeni, da se v prihodnje ne bo 
dogajalo nič vročega, aktualnega, pozitivnega.

Še prej pa – ne pozabite na poslovni žig, ko boste prišli na prevzem dokumentacije.

Organizacija dela v e3plus in izdelava zaključnega računa
Rok za oddajo poslovne dokumentacije za leto 2016 je mimo in kar nekaj vas je, ki ima-
te zaključni račun in davčni obračun že oddan. Ostali boste v tem mesecu prejeli izračun 
davka od dobička in osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost. Po vaši potrdi-
tvi bomo izdelali zaključni račun in se dogovorili za podpis in prevzem dokumentacije v 
arhiv.
Termini za podpis v Šenčurju:  ponedeljek, 27. 2. 2017, 
 ponedeljek, 27. 3. 2017 in 
 sreda, 29. 3. 2017 
Termini za podpis v Domžalah:  torek, 28. 2. 2017 in   
 torek, 28. 3. 2017
Poklicali vas bomo, da se dogovorimo za ustrezen termin.

Napoved kapitalskih dobičkov in najemnin
Dohodek, ki ga morate do konca februarja napovedati sami, če ste:
• prejeli obresti pri banki nad 1.000 EUR;
• prodali vrednostne papirje, deleže, finančne instrumente;
• podarili kapital (lahko uveljavljate odlog obveznosti);
• oddajali nepremičnine v najem kot fizična oseba fizični osebi.
Obrazec dobite na spletni strani FURS.

Napoved rednih dohodkov v tujini
Davčni zavezanec rezident mora za redni mesečni dohodek, prejet iz delovnega razmer-
ja ali pokojnine, vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine pri davčnem organu, 
in sicer v 15 dneh od dneva, ko je v davčnem letu prvič prejel dohodek iz delovnega raz-
merja ali pokojnino.

Sprememba davčnega obdobja za DDV
Vsako leto februarja preverimo v katero davčno obdobje za DDV spadate. Vsi zavezan-
ci ste mesečni DDV zavezanci, razen, če imate v preteklem koledarskem letu manj kot 
210.000 EUR obdavčljivih prihodkov in ne opravljate transakcij znotraj Unije in ste dolžni 
predložiti rekapitulacijsko poročilo.
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Sprememba davčne stopnje za davek od dobička 
Dosedanja 17 % obdavčitev dobička je od 1. 1. 2017 spremenjena na 19 %. Do oddaje davč-
nega obračuna plačujete akontacije davka v enaki višini kot v letu 2016. 
V primeru, da imate preplačilo davka, bomo davčni obračun oddali prej in vam pripravi-
li nove položnice za akontacijo davka v letu 2017, ki bo že po 19 % stopnji davka na dobi-
ček. Če pa imate doplačilo davka, potem plačate 10. 2. in 10. 3. enako akontacijo kot ste 
jo lani. Poračun se bo opravil s položnico 10. 4. 2017, od 10. 5. 2017 pa boste imeli pripra-
vljene nove položnice.

Okuženo lažno FURSovo elektronsko sporočilo 
Nekateri zavezanci so s FURSovega elektronskega naslova dobili opomine zaradi nepla-
čanih obveznosti. FURS opozarja, da gre za lažna sporočila, ki so poslana z lažnega elek-
tronskega naslova in vsebujejo virus. Zavezance prosi, naj sporočila zbrišejo in jih zaradi 
lastne varnosti ne odpirajo.

Opomnik
10. 2.  dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo
10. 2.  plačilo mesečne akontacije davka iz dejavnosti
15. 2.  plačilo prispevkov in davkov za zaposlene in samozaposlene
16.–23. 2. ePobot 
28. 2.  plačilo DDV 

 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. 


