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UVOD

Spoštovane in spoštovani, 

glavnina letnih dopustov je že pozabljenih, pred nami vsemi pa izzivi, ki jih prinaša najprej konec 
leta, hkrati pa vsaj z enim očesom že gledamo v leto 2018, ki bo (vsaj po napovedih) še eno leto 
sprememb in izzivov. 

Kot verjetno, vsaj tisti, ki nas bolj podrobno spremljate, že veste, smo tudi mi že z delčkom misli v 
prihodnosti. Kljub temu, da smo trdno spoprijeti z izzivi današnjega dne na področju kadrov in 
razvoja ne pozabljamo na našo storitev v prihodnosti.

Tisti, ki ste z nami že dlje časa veste, da smo vedno ažurni na področju novosti, ter da jih tudi z 
veseljem pravočasno serviramo svojim uporabnikom. Pred leti smo že uspešno izdajali lastni 
interni informator, kasneje pa skoraj celotno informiranje prestavili na splet in seveda ob tem še 
vedno gradili na osebnih stikih. 

Po odzivih naših strank pa smo se odločili, da bomo nekaj takšnih kratkih, jedrnatih in poglavitnih 
informacij ponovno zapisali in vam jih podarili v zapisanih obliki, vsaj nekajkrat letno. 

Upamo, da bo »Vaš Računovodja« dobro sprejet, pokomentiran in zato vsak naslednji še boljši.

Hinko Kašnik, direktor
mag. marketinga in prodaje

Potrdilo št. 112



Pripravlja se nov slovenski standard
za eRačune UJP

V okviru ukrepa Readiness Of Slovenian 
E-Invoicing se pospešeno izdelujejo izhodišča, 
ki bodo oblikovala nov slovenski standard 
za eRačune in katerega lastnosti bodo 
kompatibilne z na novo sprejetim standardom 
EU. Za večjo učinkovitost pri pošiljanju 
eRačunov in avtomatizacijo prepoznave 
prejemnikov nastaja tudi register prejemnikov 
eRačunov, pri oblikovanju katerega bodo 
upoštevani predlogi ponudnikov sistemov ERP 
in drugih poslovnih rešitev.

Poračun malice v primeru organizirane 
prehrane

Nekateri delodajalci delavcem zagotavljajo tople 
obroke prehrane med delom, namesto da bi jim 
povrnili stroške prehrane v denarju. Če delavci 
delajo najmanj štiri ure dnevno, je z dohodnino in 
prispevki neobdavčen znesek dejanska vrednost 
tega obroka, vendar največ 6,12 EUR. Če je 
vrednost obroka manjša, bi lahko delodajalec 
delavcu neobdavčeno izplačal razliko do zneska 
le, če bi ga k temu zavezoval predpis, denimo 
kolektivna pogodba.

Vrzel pri pobiranju DDV v EU 

Študija Evropske komisije je pokazala, da so 
države EU v letu 2015 izgubile skupno 152 
milijard evrov prihodkov iz DDV. Države z 
največjo vrzeljo pri pobiranju DDV so Romunija 
(37,2 %), Slovaška (29,4 %) in Grčija (28,3 %). 
Najmanjšo vrzel sta zabeležili Španija (3,5 %) in 
Hrvaška (3,9 %). V Sloveniji je vrzel 5,5 %.

Obdavčitev prevoznih storitev, ki jih opravijo 
podprevozniki

Furs je 14. septembra 2017 objavil pojasnilo 
4230-582/2017-2, s katerim davčne zavezance 
obvešča o novi sodbi Sodišča EU C-288/16 
glede uveljavljanja oprostitve DDV pri storitvah, 
ki so neposredno povezane z izvozom. V njem 
je povzeta odločitev sodišča, da je 146/1.e 
Direktive Sveta 2006/112/ES treba razlagati tako, 
da se oprostitev iz te določbe ne uporablja za 
opravljanje storitev, ki se nanaša na transakcijo 
prevoza blaga v tretjo državo, če se te storitve 
ne opravljajo neposredno za pošiljatelja ali 
naslovnika tega blaga. Iz te sodbe izhaja, da 
prevoz blaga v tretjo državo ni oproščen DDV po 
52/1/e ZDDV-1, če ni opravljen neposredno za 
pošiljatelja ali naslovnika blaga. Podprevozniki in 
drugi podizvajalci storitev, povezanih z izvozom, 
ki te storitve opravijo za glavnega prevoznika 
ali izvajalca, torej niso oproščeni DDV. Od teh 
storitev se torej obračuna DDV ob predpostavki, 
da je kraj obdavčitve Slovenija. Taka razlaga se 
uporablja od objave sodbe v UL EU, torej od 28. 
avgusta 2017

Furs nad nepredlagatelje obračunov 
prispevkov 

Furs bo od septembra 2017 izvajal poostrene 
aktivnosti nadzora pri delodajalcih, ki za svoje 
zaposlene ne oddajajo obračunov prispevkov za 
socialno varnost (obrazcev REK) in tako zanje ne 
plačujejo prispevkov

ZANIMIVOSTI



PRISPEVKI ZA KMETE 
po 1.1.2018
Finančna Uprava RS od 1. januarja 2018 za plačilo prispevkov za 
socialno varnost kmetom ne bo več pošiljala izpolnjenih plačilnih 
nalogov oziroma položnic. 

Po novem bo Finančna uprava RS predizpolnjene obračune prispevkov 
za socialno varnost vročala elektronsko prek portala eDavki tudi 
kmetom, kot z začetkom leta 2017 že velja za samozaposlene osebe
in družbenike.

Prvič bo Finančna uprava RS za kmete pripravila POPSV za mesec 
januar 2018 in ga vročila elektronsko prek portala e davki najpozneje 
do 10. februarja 2018. Prispevki za socialno varnost za mesec januar 
2018 morajo biti plačani najpozneje do 20. februarja 2018. 

 Naslov članka : 
 Novosti za kmete pri plačilu socialnih prispevkov

 Pot do članka: 
 https://pristar.si/index.php/738-novosti-za-kmete-pri-placilu-  
 socialnih-prispevkov 

Za lažji dostop 
skeniraj QR kodo  

Za lažji dostop 
skeniraj QR kodo  

MINI DELOVNA REFORMA
Država pripravlja sveženj sprememb delovnopravne zakonodaje. 
Kaj konkretno se bo (ob potrditvi) spremenilo vam navajamo v tem 
kratkem članku.

Pri sodelovanju z zunanjimi sodelavci in espeji boste morali biti še 
previdnejši, če pa boste zamujali z izplačilom plač, vam lahko celo 
prepovejo opravljanje dejavnosti, uvajajo se tudi spodbude za 
brezposelne, ki bodo hitro našli novo zaposlitev.

Nekaj področij na katerih bodite še posebej previdni v letu 2018:
1. Zamujanje s plačami lahko ustavi proizvodnjo
2. Espeju boste morali ponuditi zaposlitev
3. Več obveznosti delavcev v času odpovednega roka
4. Spodbuda brezposelnim za hitrejšo zaposlitev
5. Manj stroga pravila za brezposelne na zavodu za zaposlovanje
6. Družbeniki ne bodo več mogli biti brezposelni
7. Novi način vročanja odločb zavoda za zaposlovanje
8. Evidenca študentskega dela
9. Sankcije za neupravičeno porabo denarja v okviru aktivne politike  
 zaposlovanja

 Naslov članka : 
 9 novosti, ki jih prinaša mini delovna reforma 

 Pot do članka: 
 https://pristar.si/index.php/744-9-novosti-ki-jih-prinasa-mini-  
 delovna-reforma



Za lažji dostop 
skeniraj QR kodo  

Za lažji dostop 
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UGODNEJŠA NAPOTITEV 
DELAVCEV
Še ena davčna sprememba pa se nanaša na napotene delavce. Z 
davčnega vidika bo po novem za poti, ki bodo krajše od meseca dni, 
popolnoma vseeno, ali gre za napotitev ali službeno pot. Predlog 
zakona o dohodnini namreč predvideva, da bi se krajše napotitve na 
delo v tujino davčno izenačile s službenimi potmi. 

To v praksi pomeni, da se povračila stroškov v zvezi z napotitvijo – torej 
stroškov prevoza, prehrane in prenočišča – ne bodo vštevala v davčno 
osnovo, če napotitev traja nepretrgano največ 30 dni.

Po novem se bo, ali gre za službeno pot ali napotitev, presojalo na 
podlagi vsebine, pri tem pa se bo upoštevala registrirana dejavnost 
podjetja. Denimo gradbeno podjetje zaposlenih ne bo moglo napotiti 
na službeno pot v Avstrijo, kjer bi zgradili hišo, temveč bo v takem 
primeru šlo izključno za napotitev. 

Službena pot bi bila, če bi se ti delavci šli v Avstrijo usposabljat, 
izobraževat ...

 Naslov članka : 
 Podjetniki --> dobro je vedeti.

 Pot do članka: 
 https://pristar.si/index.php/731-podjetniki-dobro-je-vedeti 

LETOS UGODNEJŠA BOŽIČNICA
Vse bližje je čas v letu, ko se podjetja oz. vodilni odločajo o izplačilih 
nagrad ob koncu leta. Lanskega mesece decembra smo vas opozorili na 
precej ugodnejšo možnost izplačila nagrade zaposlenim, t.i. božičnice, 
ki je po novem lahko tudi do 50% višja v neto izplačilu.

Izplačilo ugodne nagrade je lahko največ v vrednosti 70% zadnje znane 
povprečne bruto plače v državi (za leto 2016 je bila ta 1.109 EUR bruto, 
kar pomeni 864 evrov neto) za vse prejemnike, tako za tiste z najvišjimi, 
kot najnižjimi plačami.  Ob višjih izplačili je potrebno obračunati tudi 
dohodnino.

 Naslov članka : 
 NE POZABITE : Ugodnejša 13. plača v letu 2017

 Pot do članka: 
 https://pristar.si/index.php/748-ne-pozabite-ugodnejsa-13-placa-v- 
 letu-2017 



VEZANA KNJIGA RAČUNOV

Pisalo smo že, da boste vezano knjigo računov lahko uporabljali tudi po 
1.1.2018, ne glede na to, ali imate možnost povezave na internet ali ne.

Ob uvedbi davčnih blagajn je država uporabo vezanih knjig dopustila 
za prehodno obdobje dveh let, torej do 31.12.2017. Sedaj pa bo očitno 
država očitno stopila naproti malim podjetnikom, ki jim takšen način 
izstavljanja računov poenostavi poslovanje in � nančno ne obremenjuje 
proračuna. 

Podatki ministrstva kažejo, da je v letu 2016 vezano knjigo uporabljalo 
11.435 zavezancev, kar je dobra petina zavezancev za potrjevanje 
računov. V sled razbremenitve mikro podjetnikov država uvaja 
spremembo zakona in sicer je v predlogu sprememba, ki bi dopuščala 
trajno uporabo vezane knjige tudi od pričetka leta 2018 dalje. 

 Naslov članka : 
 Vezane knjige računov tudi v 2018 

 Pot do članka: 
 https://pristar.si/index.php/726-vezane-knjige-racunov-tu  
 di-v-2018 

NOVOST – REGISTER 
DEJANSKIH LASTNIKOV
Novi Zakon o preprečevanju pranja denarja in � nanciranju terorizma 
(ZPPDFT-1), ki je pričel veljati 19. novembra 2016 je uvedel Register 
dejanskih lastnikov, ki ga bo upravljal in vzdrževal AJPES.

Register dejanskih lastnikov omogoča zagotavljanje transparentnosti 
lastniških struktur poslovnih subjektov, s katerim se zavezancem po 
ZPPDFT-1 (kamor sodijo tudi računovodski servisi) omogoča dostop 
do relevantnih podatkov za potrebe izvajanja ukrepa pregleda stranke.

Poslovni subjekti, navedeni v nadaljevanju, so dolžni do 19. 11. 2017 
ugotoviti podatke o svojem dejanskem lastniku, v Register dejanskih 
lastnikov pa morajo dejanskega lastnika vpisati do 19. 1. 2018.

 Naslov članka : 
 NOVOST – Register dejanskih lastnikov

 Pot do članka: 
 https://pristar.si/index.php/716-novost-register-dejanskih-lastnikov 

Za lažji dostop 
skeniraj QR kodo  

Za lažji dostop 
skeniraj QR kodo  



TOČENJE 
ALKOHOLA 
NA ŠPORTNIH 
PRIREDITVAH
Točenje alkohola na športnih prireditvah je 
od junija 2017 zopet dovoljeno. Seveda pa 
organizatorji prireditve, ki želijo točiti alkohol 
za to potrebujejo dovoljenje, ki pa bo ob 
kršitvah odvzeto. 

Če organizator ni registriran za gostinsko 
dejavnost, lahko za takšno posebno dovoljenje 
zaprosi izvajalec. 

Ob prireditvi z visoko stopnjo tveganja, za 
katero mora organizator pridobiti dovoljenje, 
pa lahko pristojni organ, to je upravna enota, 
organizatorju tudi prepove prodajo alkohola.

POMEMBNO: Bodite pozorni, da je v  športnih 
kompleksih dovoljeno prodajati alkoholne 
pijače z manj kot 15 volumenski odstotki 
alkohola, in sicer le v odprti papirnati, plastični 
ali pločevinasti embalaži za enkratno uporabo. 

Upravne enote bodo tudi vodile register 
dovoljenj, v katerem bodo dokumentirale 
izdaje dovoljenj in izvajanje nadzora.

Seveda pa morate tudi na športnih prireditvah 
upoštevati ostale odločbe zakona o omejevanju 
porabe alkohola. Predvsem bodite pozorni na 
mladoletne in vinjene obiskovalce, ter obvezno 
ne pozabite opozoriti obiskovalcev na škodljivosti 
pitja alkoholnih pijač, kot veleva novi pravilnik.

Pravilnik podrobno določa obliko in površino 
opozorila o škodljivosti uživanja oziroma pitja 
alkohola. Opozorilo mora biti razstavljeno na 
vidnem mestu v prostorih in na površinah športnih 
objektov ter njihovih pripadajočih zemljiščih 
(športni kompleks), kjer je dovoljena prodaja 
oziroma ponudba in uživanje alkohola.

 Naslov članka : 
 Pravilnik - točenje alkohola na športnih   
 prireditvah

 Pot do članka: 
 https://pristar.si/index.php/753-pravilnik-  
 tocenje-alkohola-na-sportnih-prireditvah

Za lažji dostop 
skeniraj QR kodo  



 GOSTUJOČA 
 BESEDA 

Ob besedi računovodja večina ljudi pomisli na dolgočasnega, s številkami 
obsedenega človeka. Takšna razlaga zelo škoduje temu poklicu, saj se zelo 
razlikuje od resnice.

Računovodstvo marsikomu predstavlja manj pomemben steber gospodarstva, 
vendar to zagotovo ni res. Je eden najpomembnejših stebrov in tako bo ostalo 
tudi v prihodnje. Računovodje so nujno potrebna podpora vsakemu podjetju, saj 
bi se brez njih uspešnost podjetja močno znižala. Gre za zelo odgovorno delo, ki pa 
je v veliko primerih spregledano in je v očeh podjetnika manj pomembno.

Svet se vedno bolj digitalizira, zato bo tudi v tem poslu potreben nov spekter znanj. 
Računovodja ne bo samo računal s kalkulatorjem, ampak bo moral imeti veliko novih 
znanj, ki jih bo zahtevala prihodnost. Zaradi močnega vzpona digitalizacije, ki ga občutimo 
že danes, bo vedno več dela z računalnikom in vedno manj s papirjem. 

Prihodnost je povezava, ki se je moramo zavedati, povezava računovodstvom in tehnologijo. 
Slednja nam bo vedno bolj pomagala pri učinkovitem poslovanju, poleg tega pa bo morala biti 
tudi stroškovno čim manj zahtevna. 

Prihodnost računovodstva ni več zgolj računanje s številkami, ampak je prepletanje medsebojnih 
odnosov, kjer bo ena stranka odvisna od druge. V prihodnosti bodo do izraza vedno bolj prihajale 
komunikacijske spretnosti in pa svetovanje stranki, na kakšen način določen problem rešiti. 

Zavedati se moramo, da bo za to vsak računovodja moral zelo dobro poznati svoj poklic, moral bo biti 
iznajdljiv in dosleden. Osnova tega poklica bo razumevanje stranke in njenih � nančnih potreb. 

Poklic bo zahteval kompleksno razumevanje problemov, ki bodo morali biti predstavljeni na 
enostaven način. Velikega pomena bodo imele prijateljske vezi med računovodjo in strankami. 
Stranki bo potrebno posvečati veliko več časa, kot to počnemo danes, oziroma smo počeli 10 let 
nazaj. Jasno je, da že v današnjem času delo bazira na timskem delu, brez katerega po mojem 
mnenju danes podjetje ne more biti več uspešno, torej pregovor ˝več glav več ve˝ še kako 
velja. 

Recept za uspeh je torej velika mera kreativnosti, torej primerno odreagirati 
v najzahtevnejših situacijah in s tem pravilno svetovati strankam. Uspešen 
računovodja se bo ves čas moral prilagajati tehnološkim spremembam, ki bodo 
v prihodnosti zagotovo prihajale hitro. Tisti, ki temu ne bo uspel slediti, ne bo 
mogel biti uspešen v svojem poklicu. Stranke se bodo odločale za tistega, ki bo 
dovolj dobro poznal novo nastajajoče tehnologije in ki bo razumel stranko, 
ter ji po najboljših močeh pomagal graditi prihodnost podjetja.

Glavne spretnosti računovodij torej več ne bodo temeljile na spretnostih 
s številkami, temveč bodo preplet razumevanja digitalne tehnologije, 
pravilne komunikacije s stranko, velike mere kreativnosti in 
inteligence. 

Z izkušnjami pa bo lahko računovodja vsa ta znanja dobro 
povezal in s tem predstavljal glavni podporni steber vsake 
stranke in prihodnosti strankinega podjetja.

Domen Lepej, 
študent ekonomske fakultete Ljubljana


