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Spoštovani poslovni partner,

čeprav pregovorno delo nikoli ne počiva, si v tem obdobju le privoščite počitek  
in morda tudi že dopustniški oddih. Naj bo vreme po vašem okusu, ne pozabite  
na zaščito pred soncem in predvsem ne na izplačilo regresa do konca meseca. 

PRIPRAVLJENE ZA POSLOVNE PARTNERJE RAČUNOVODSKEGA SERVISA e3plus
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Zadnji informativni izračuni dohodnine za leto 2016
Ne pozabite na plačilo dohodnine. V primeru, da imate dohodek le kot samostojni pod-
jetnik, doplačila ne bo, če pa prejemate druge dohodke, pričakujte položnico. Dohodki 
iz najemnine se ne vštevajo v dohodnino, saj se od nje že med letom plačuje dokončni 
davek.
Imate pravico, da dohodnino plačate v več obrokih. Najenostavnejši in najhitrejši način je 
plačilo na tri obroke. V tem primeru ni treba predložiti nobenih dokazil o dohodkih, pri-
hrankih in premoženju zavezanca in njegovih družinskih članov.
Posredujte nam informativni izračun, da preverimo pravilnost izračuna, zaradi morebi-
tnega ugovora. V primeru ugovora, položnice ne plačate in počakate na nov izračun.
Z vpisom svoje davčne številke lahko preverite ali je bil vaš informativni izračun dohodni-
ne za leto 2016 že odpremljen: http://www.fu.gov.si/?id=240#xPreverite%20ali%20je%20
vaš%20informativni%20izračun%20dohodnine%20za%20leto%202016%20odpremljen
V kolikor do 15. 6. 2017 ne boste dobili svojega informativnega izračuna, morate vložiti 
dohodninsko napoved najkasneje do 31. 7. 2017!

Pri nakupu rabljene premičnine od fizične osebe  
je obvezno plačilo z nakazilom na TRR 
Kadar poslovni subjekt odkupi od fizične osebe rabljene predmete, lahko plača v gotovini 
le, kadar posamično plačilo ne presega 420 EUR. Višji zneski morajo biti plačani na tran-
sakcijski račun fizične osebe. Ob tem naj opozorim, da takim fizičnim osebam, dohodki in 
vplačila na TRR, ne vplivajo na njihovo dohodnino.

Nove informacije FURSa za sobodajalce
FURS je zapisal, da se tako Booking kot AirBnB štejeta za oglaševalski organizaciji. 
Ponujanje nepremičnin preko teh portalov pa ni dovoljeno, če ponudnik ni ustrezno regi-
striran. Podrobne informacije o sobodajalstvu najdete v brošuri na njihovi spletni strani: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/
Dohodek_iz_dejavnosti/Opis/Podrobnejsi_opis_2_izdaja_Brosura_za_sobodajalce_-_fi-
zicne_osebe.pdf

Zakon o vajeništvu
Delodajalec mora imeti pogoje za izvajanje mentorstva. Vajenec je lahko tudi brezpo-
selna oseba, oz. oseba, ki se želi prekvalificirati. Cilj vajeništva: hitro usposabljanje in 
vključevanje v gospodarstvo, povezovanje teorije in prakse, pospeševanje zaposlova-
nja mladih in zagotavljanje ustrezne usposobljenosti kadra z mednarodno primerljivim 
izobraževanjem.
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Vajenec lahko prične z delom, ko dopolni 15 let. Vajenec se vpiše v šolo, ki izvaja izobra-
ževalni program za vajence. Polovico programa se izvede kot praktično usposabljanje pri 
enem ali več delodajalcih. Pogodbo o vajeništvu predloži šola.
Delodajalec lahko sklene pogodbo o vajeništvu, ko je vpisan v razvid vajeniških učnih 
mest, ima ustrezno dejavnost in mentorja. Mentor mora imeti srednjo strokovno izbraz-
bo, pedagoško anragoško usposobljenost in tri leta delovnih izkušenj, mojstrski, delo-
vodski ali poslovodski naziv. 
Vajenec dobi mesečno najmanj 250 EUR za prvi letnik, 300 EUR za drugi letnik in 400 EUR 
za tretji letnik, kar ne vključuje povračila stroškov za prehrano in prevoz, ki bremeni de-
lodajalca. Dohodek vajenca ne vpliva na družinske prejemke in pravice iz javnih sredstev 
kot so otroški dodatek, državna štipendija, socialna pomoč, varstveni dodatek, subvenci-
ja najemnine, znižano plačilo vrtca ipd. Vajenec je upravičen do štipendije ali do denarne-
ga nadomestila za primer brezposelnosti.
Več informacij dobite na Obrtni zbornici, ki bo objavila razpis vajeniških učnih mest in na 
Zavodu za zaposlovanje.

Naročanje brezplačne evropske kartice zdravstvenega 
zavarovanja za tujino
Kartico lahko naročite: 
• preko spletne strani: https://www.zzzs.si/tujina, 
• osebno na ZZZS z veljavno zdravstveno izkaznico ali 
• preko mobilnega telefona pošljete SMS sporočilo na številko 031 771 009. 

Z enim SMS sporočilom se lahko naroči le eno evropsko kartico. Vpišite vsebino 
sporočila: EUKZZ ter ZZZS številka (npr. SMS za osebo z ZZZS številko 032822733 je: 
EUKZZ032822733).

Dostava dokumentacije 10. 7. 2017 – obhoda ne bo
Kot običajno, 10. 7. ne bom prevzela poslovne dokumentacije na vašem sedežu podjetja, 
zato prosim, da jo sami pravočasno dostavite v računovodski servis.

Opomnik:
9. 6. / 10. 7. dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo
9. 6. / 10. 7. plačilo mesečne akontacije davka iz dejavnosti
15. 6. / 17. 7. plačilo prispevkov za samozaposlene, izplačilo plač in dajatev
15.–22. 6. / 13.–20. 7. ePobot 
30. 6. / 31. 7. plačilo DDV


