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Spoštovani poslovni partner,

Podjetništvo je svet, v katerem se prepletajo tako dobre ideje, kot tudi veliko 
vprašanj, zato je dobro deliti znanje in dobre ideje. Vabimo Vas, da se nam pridružite 
na usposabljanju Sodobni stili vodenja v praksi, ki ga pripravljamo v četrtek, 
15. februarja, od 8. do 15. ure v Šenčurju. Z nami bo mag. Irena Deželak. Več v prilogi. 

Če poznate koga, ki razmišlja o podjetništvu in se ukvarja z večno dilemo s.p. ali 
d.o.o., mu brezplačno podarite naš paket PRVI KORAKI V SVET PODJETNIŠTVA. 

Posebej toplo pa Vas vabimo, da ste z nami na programu TV SLO2, v torek, 6. marca,  
v oddaji Prava ideja. 

Organizacija dela v e3plus in izdelava zaključnega računa
Dokumentacija za leto 2017 je obdelana in kar nekaj vas je, ki imate zaključni račun in 
davčni obračun že oddan. Poklicali vas bomo, da se dogovorimo za ustrezen termin za-
ključnih računov in prevzema dokumentacije za leto 2017, ki bo:
• v Šenčurju ob ponedeljkih: 26. 2. 2018 in 26. 3. 2018 ter 
• v Domžalah ob torkih; 27. 2. 2018 in 27. 3. 2018.

Ostali boste v tem mesecu prejeli predviden izračun in po vaši potrditvi, bomo izdelali za-
ključni račun.

Spremembe davčnega obdobja za DDV
Na podlagi obdavčljivih prihodkov preteklega leta bomo preverili ali ste še mesečni ali 
trimesečni zavezanec za DDV. Pogoj za trimesečno davčno obdobje je manj kot 210.000 
EUR prihodkov doseženih le v Sloveniji.

FURS od 1. 1. 2018 sankcionira neizplačila plač
FURS je poleg Inšpektorata RS za delo, pristojna, da v okviru davčnega nadzora uvede 
postopek o prekršku zoper tiste delodajalce, pri katerih ugotovi, da niso predložili REK 
obrazcev do 18. v mesecu za pretekli mesec, ker plač delavcem niso izplačali. Če deloda-
jalec REK obrazca ne predloži, ker ne izplača plače, bo FURS delodajalca sankcioniral skla-
dno z novo določbo ZPIZ-2. 
Delodajalcu, ki ni izplačal plače lahko FURS izreče 1.500 do 20.000 evrov globe. Z globo 
od 450 do 2.000 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca pravne osebe

Oddajanje premoženja v najem 
Fizične osebe, ki oddajajo premoženje v najem v Sloveniji oddajo napoved za odmero do-
hodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem do 28. 2. 2018. V primeru, da odda-
jate premoženje preko agencije ali sami v tujini ali v Sloveniji, se registrirajte kot normira-
ni samostojni podjetnik. Plačan davek v tujini se pri nas upošteva kot plačana akontacija 
davka s priloženim dokazilom o plačilu.
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Napoved dohodkov iz naslova obresti, dividend  
in kapitalskih dobičkov ter obdavčitve kapitalskih dobičkov 
pri trgovanju s kriptovalutami
Fizična oseba, rezident RS, mora do 28. 2. 2018 predložiti napoved za odmero dohodnine:
• Od obresti doseženih v Sloveniji in EU in sicer od vseh prejetih obresti po posojilni 

pogodbi med fizičnimi ali pravnimi osebami in od obresti bank in hranilnic, ki 
presegajo znesek 1.000 EUR (limit velja samo za bančne obresti).

 • Od dohodka iz oddajanja v finančni najem, dohodka iz življenjskega zavarovanja ter 
dohodka, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve prihodkov investicijskega sklada 
v obliki obresti.

• Od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih 
kuponov. Za odsvojitev kapitala se šteje vsaka odsvojitev kapitala ali dela kapitala, 
kot je prodaja kapitala, dajanje kapitala v dar, zamenjava kapitala, izplačilo 
lastniškega deleža v primeru prenehanja gospodarske družbe, izplačilo lastniškega 
deleža v primeru zmanjšanja lastniškega kapitala gospodarske družbe, izstopa ali 
izplačila lastniškega deleža, izplačanega v denarju ali v naravi. Davčno napoved mora 
davčni zavezanec vložiti v elektronski obliki, če je v zvezi s tem kapitalom opravil  
več kot deset transakcij, ki zajemajo tako pridobitev v preteklih letih kot obdavčljivih 
odsvojitev v preteklem letu, sicer pa v papirni obliki.

V davčni napovedi za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev 
in drugih deležev lahko davčni zavezanec uveljavlja zmanjšanje pozitivne davčne osno-
ve od dobička iz in sicer za izgubo, doseženo z odsvojitvijo vrednostnih papirjev in dru-
gih deležev ter investicijskih kuponov ali doseženo z odsvojitvijo nepremičnine. Prav tako 
lahko uveljavlja odbitek za ustrezni znesek plačanega davka v tujini od dohodka iz kapita-
la, če razpolaga z ustreznimi dokazili o plačilu. 

Zavezanec ne ugotavlja davčne osnove za obdavčitev odsvojitve ali prenosa kapitala v 
času prenosa ali odsvojitve, pri davčnem organu priglasi podaritev kapitala svojemu za-
koncu ali otroku, vključno z neodplačno izročitvijo po izročilni pogodbi; v teh primerih se 
namreč ugotavljanje davčne obveznosti odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve po-
darjenega kapitala, ki jo opravi zavezančev zakonec ali otrok, oziroma do naslednje ob-
davčljive odsvojitve ali zamenjave kapitala.

Pri doseženih dobičkih iz naslova pridobivanja in trgovanja s kriptovalutami FURS opo-
zarja, da je potrebno navedene transakcije obravnavati z vidika neodvisnosti, trajnosti, 
samostojnosti opravljanja dejavnosti na svoj račun, v svojo korist, na svojo odgovornost 
ter ob lastnem riziku. Kar pomeni, da v primeru, ko ne gre za enkraten posel ali občasne, 
nepovezane posle, temveč za kontinuirano dejavnost, ki že ima elemente opravljanja de-
javnosti, je potrebno dosežene dohodke obravnavati tako kot opravljanje dejavnosti. V 
kolikor pa gre za posamične, nepovezane ali enkratne posle, določa, da so predmet ob-
davčitve vsi dohodki fizične osebe, ki so bili doseženi v koledarskem letu. Pri tem se za 
dohodek šteje vsako izplačilo, ne glede na obliko, v kateri je prejeto.

Dohodnine se ne plača od dobička s prodajanjem virtualnih valut in od dobička iz kapi-
tala od odsvojitve premičnin.

Dohodek, ki ga fizična oseba dosega v obliki virtualne valute pri kreiranju oz. »rudarje-
nju«, pa se obdavči kot drugi dohodek po 105. členu ZDoh-2. Višina dohodka v evrih se 
določi upoštevaje vrednost virtualne valute v evrih v času, ko je dohodek prejet.
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Opomnik
12. 2.  dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo

12. 2.  plačilo mesečne akontacije davka od dohodka iz dejavnosti 

12. 2.  plačilo mesečne akontacije davka od dobička

15. 2.  izplačilo plač in prispevkov 

15. 2.  plačilo prispevkov za samozaposlene 

15. 2.  usposabljanje e3plus: Sodobni stili vodenja v praksi 

15.–22. 2. ePobot 

26. 2.  podpis bilanc in prevzem poslovne dokumentacije v Šenčurju

27. 2.  podpis bilanc in prevzem poslovne dokumentacije v Domžalah

31. 2.  plačilo DDV

Kot fizične osebe lahko obrazce oddate prek portala eDavki brez certifikata če ste: 

• opravljali delo po podjemni pogodbi, oddajte napoved za odmero davka od dohodka 
iz drugega pogodbenega razmerja do 15. februarja, 

• oddajali nepremičnine v najem fizičnim osebam v Sloveniji oddajte napoved 
za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem do 28. februarja,  

• prejemali obresti pri banki nad 1.000 EUR oddajte obrazce do 28. februarja,  

• prejemali obresti v Sloveniji ali EU oddajte obrazce do 28. februarja, 

• prodali vrednostne papirje, deleže ali finančne instrumente 
oddajte obrazce do 28. februarja, 

• podarili kapital (lahko uveljavite odlog obveznosti) oddajte obrazce do 28. februarja.

!


