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Spoštovani poslovni partner,

v tem mesecu zaključujemo davčne obračune za preteklo leto in vso našo pozornost 
usmerjamo v sedanji, letošnji čas. Ste tudi sami že pomislili na čas dopustov? 

Preverite, če vam je ostalo še kaj lanskega in sporočite nam morebitne spremembe,  
da vam izračunamo, koliko si ga boste lahko privoščili v tem letu. 

Izdelava zaključnega računa  
in prevzem poslovne dokumentacije v arhiv
Zaključni računi bodo pripravljeni za oddajo, poslovna dokumentacija pa za prevzem v ar-
hiv v naslednjih terminih: 
 • podpis v Šenčurju:  ponedeljek, 27. 3. 2017 in 
     sreda, 29. 3. 2017 
 • podpis v Domžalah:  torek, 28. 3. 2017
Poklicali vas bomo, da se dogovorimo za ustrezen termin. Ne pozabite na poslovni žig, ko 
boste prišli prevzeti poslovno dokumentacijo.

Odločbe za letni dopust
31. 3. 2017 je rok za izdajo sklepov o višini letnega dopusta za leto 2017. Delodajalci, čim 
prej nam sporočite spremembe, ki vplivajo na višino dni letnega dopusta (število otrok 
do 15. leta, s spremembo delovnega mesta je povezana zahtevnost, deljen delovni čas, 
delo ob nedeljah ali praznikih), da vam lahko pripravimo odločbe za letni dopust. Za otro-
ke do petnajstega leta potrebujemo EMŠO.

Višji minimalni prispevki za samozaposlene v letu 2017
Osnova za obračun prispevkov za socialno varnost je povprečna letna bruto plača v pre-
teklem letu. Zato so se minimalni prispevki iz 341 EUR dvignili na 355 EUR.

Plačilo stroškov javne objave letnega poročila
Na podlagi prejetega računa AJPES boste plačali stroške javne objave letnega poročila za 
družbe 38,43 EUR, za samostojne podjetnike 10,37 EUR. Društva in zavodi so oproščeni 
plačila.

Aktualne subvencije
• Na javnem povabilu lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih 

v starosti najmanj 30 let, ki jih je k vam napotil Zavod za zaposlovanje iz ciljne 
skupine programa. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Njena višina je odvisna 
od števila kriterijev ciljne skupine, ki jim ustrezajo kandidati. Zaposlitve morajo biti 
sklenjene za najmanj 12 mesecev.
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• Če prvič za nedoločen čas zaposlite mlajše od 26 let ali matere, ki skrbijo za otroka 
do 3. leta starosti, lahko za njihovo zaposlitev uveljavljate povračilo prispevkov 
delodajalca.

• Če zaposlite brezposelne, starejše od 55 let, lahko za največ prvi dve leti njihove 
zaposlitve uveljavljate oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Zaposlitev mora biti 
sklenjena med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2017.

Opomnik
10. 3.  dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo
10. 3.  plačilo mesečne akontacije davka iz dejavnosti
15. 3.  plačilo prispevkov za samozaposlene
16.–23. 3. ePobot 
31. 3.  plačilo DDV 

 V e3plus delovni čas za poslovne stranke vračamo v reden urnik: 
 od ponedeljka do četrtka od 7. do 15. ure in v petek od 7. do 14. ure.
 Odmor imamo od 10. do 10.30 ure.


