BONUS OBVESTILA JULIJ 2014

V dopustniško obarvan julij vam pošiljamo dve informaciji ter povabilo.
Vsebina:
1. Povabilo za sodelovanje na Bonus dnevu
2. Spremembe pri obdavčitvi po sistemu normiranih odhodkov
3. Opominjanje o zapadlih obveznostih s strani DURS samo še elektronsko

Začnimo s povabilom:
V četrtek, 2.10.2014, bomo organizirali drugi BONUS dan, tokrat na Otočcu. Lani smo dan
brezplačnih davčnih in računovodskih nasvetov, ki smo ga poimenovali BONUS dan,
organizirali prvič in bili presenečeni nad odzivom, saj se je dogodka udeležilo okoli 150 ljudi.
Letos smo projekt zastavili še bolj ambiciozno in znova pričakujemo najmanj isto število
udeležencev.
Ker želimo, da BONUS dan poleg računovodskih in davčnih nasvetov za vse pomeni tudi
priložnost promocije in mreženja, vas vabimo k sodelovanju. Oblika sodelovanja je stvar
dogovora, v mislih pa imamo na primer stojnice, na katerih lahko predstavite svoje produkte
ali storitve, ponudite lahko tudi različne reklamne materiale. Če se vaša storitev, oziroma vaš
produkt, vklaplja v osrednjo temo dogodka E-računi, vas vabimo, da se predstavite tudi v
kratkem predavanju.
Dogodek se bo torej odvijal v četrtek, 2.10.2014, od 9:00 do 15:00 ure v Šport Hotelu na
Otočcu. Na dogodku pričakujemo najmanj 150 ljudi. Dogodek bomo reklamirali v medijih in z
letaki. V kolikor menite, da ste lahko del dogodka, nas pokličite in dogovorili o bomo o
podrobnostih.

Predvolilno obarvano poletje ni prineslo veliko davčnih in računovodskih novosti, kljub temu
pa vas želimo opozoriti na naslednje.

1. Povišan prag za obdavčitev po sistemu normiranih odhodkov ter višji
odstotek priznanih normiranih odhodkov po 1.1.2015

V Uradnem listu Republike Slovenije številka 50 z dne 4.7.2014 je bil objavljen Zakon o
spremembah zakona o dohodnini (ZDoh-2N) ter Zakon o spremembah zakona o davku od
dohodkov pravnih oseh (ZDDPO-2K), ki prinašata dvig praga za vstop v sistem obdavčitve po
sistemu normiranih odhodkov ter povišanje odstotka normiranih odhodkov.
Ureditev za s.p.:
Samostojni podjetniki bodo lahko pri ugotavljanju davčne osnove davčnega leta upoštevali
normirane odhodke v višini 80 %, če bodo priglasili ugotavljanje davčne osnove z
upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov v skladu z zakonom pod
naslednjimi pogoji:
– če v davčnem letu pred tem davčnim letom, njegovi prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po
pravilih o računovodenju, ne presegajo 50.000 evrov, ali
– če v davčnem letu pred tem davčnim letom, njegovi prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po
pravilih o računovodenju, ne presegajo 100.000 evrov in je bila pri zavezancu v skladu z
zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana vsaj ena
oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev, in ni z drugimi določbami
tega člena ali zakonom drugače določeno.
Ureditev za d.o.o. in druge gospodarske družbe:
Pravne osebe lahko ugotavlja davčno osnovo za davčno obdobje z upoštevanjem normiranih
odhodkov v višini 80 % , če priglasijo ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov v skladu s tem zakonom in pod naslednjimi pogoji:
– če v koledarskem letu pred davčnim obdobjem, za katero uveljavlja ugotavljanje davčne
osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, njihovi prihodki, ugotovljeni po pravilih o
računovodenju, ne presegajo 50.000 eurov, ali
– če v koledarskem letu pred davčnim obdobjem, za katero uveljavlja ugotavljanje davčne
osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, njihovi prihodki, ugotovljeni po pravilih o
računovodenju, ne presegajo 100.000 evrov in je bila v skladu predpisi, ki urejajo
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pri zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena oseba
za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.
Obe spremembi začneta veljati s 1.1.2015.

Če povzamemo:












S 1.1.2015 se nekoliko spreminjajo pogoji za vstop v sistem normiranih odhodkov
tako za gospodarske družbe (d.o.o.), kot tudi za samostojne podjetnike (iz 50.000 € se
prag pogojno dviga na 100.000 € prihodkov), v kolikor zavezanec za določeno
obdobje zaposluje vsaj eno osebo, oziroma če je samostojni podjetnik obvezno
zavarovan preko dejavnosti.
Priznani normirani odhodki se iz 70 % dvigajo na 80 %, kar na primer za samostojne
podjetnike pomeni, da je efektivna stopnja obdavčitve iz 6 % padla na 4 %
(obdavčene bo 20 % osnove s stopnjo 20 %).
Gospodarske družbe morajo še vedno voditi poslovne knjige in oddajati letna poročila
na AJPES (samostojnim podjetnikom, ki so obdavčeni po sistemu normiranih
odhodkov tega ni treba). Obetajo se sicer poenostavitve (ne pa tudi odprava)
poročanja za mikro družbe, vendar do sedaj ni še nič dokončnega.
Predlagamo, da pri odločitvi o morebitnem vstopu v sistem upoštevate, da boste
nekatere evidence in poročila kljub vsemu potrebovali, ne glede na to, ali ste s.p. ali
d.o.o. (bilance za bančne kredite, bilance za prijave na razpise, vodenje odprtih
postavk, obvezni poboti…)
Če ste organizirani kot gospodarska družba, morate vedeti, da boste kljub obdavčitvi
po sistemu normiranih odhodkov morali voditi potne naloge in podobne evidence, saj
boste le tako lahko dokazovali upravičene dvige gotovine iz podjetja in vam ne bo
potrebno obračunati akontacije dohodnine.
Prag za vstop v sistem davka na dodano vrednost se v tem trenutku še ni dvignil in
ostaja na 50.000 € obdavčljivih prihodkov. Vedeti pa morate, da če prejemate ali
prodajate storitve iz EU, ste za prejem ali dobavo te storitve zavezani za DDV ne glede
na to, če sicer niste. Enako velja za pridobitev blaga iz EU v vrednosti nad 10.000 €.

Dejavnikov odločitve je še veliko, zato vam predlagamo, da se pred morebitno odločitvijo
posvetujete z nami. Poznamo vaše poslovanje in pasti, ki vas morda čakajo skrite za vogalom.

2. Po 1.9.2014 bo DURS opomine pošiljal samo še preko sistema e-davki
Po novem bo davčna uprava o neplačanih davčnih obveznostih opominjala preko portala
eDavki. V prehodnem obdobju, do konca avgusta, bodo opomini za neporavnane
obveznosti zavezancem posredovani tako po klasični poti, kot preko portala eDavki.
To velja za zavezance, ki so vključeni v sistem eVročanja, in sicer fizične osebe, ki so (ali še
bodo) vložile pristopnico za elektronsko prejemanje dokumentov ter vse pravne osebe in
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

V praksi to pomeni, da opomina ne boste več prejeli po pošti, temveč bo na vašem portalu edavki. Davčna tudi poziva, da davčni zavezanci predložijo e-mail naslov, na katerega bodo
prejeli opomin, oziroma obvestilo o opominu, ki jih čaka na e-davkih. E-mail naslov se prav
tako vpiše v poseben obrazec na e-davkih.
E-davki so portal davčne uprave, na katerega za vas predlagamo vse obračune, povezane z
davčnimi obremenitvami (REK za plače, obračune prispevkov, obračune DDV…). Verjamemo,
da večina med vami ne dostopa do tega portala in zato ne boste mogli pravočasno videti
opomina. Sledi pa seveda izvršba s strani DURS.
Zato vas pozivamo, da nam čim prej sporočite e-mail naslov, na katerega želite s strani
DURS prejemati obvestilo o neporavnanih davčnih obveznostih, oziroma opomin. Ta
naslov bomo potem preko posebnega obrazca na portalu e-davki sporočili davčni upravi.
Uporabimo lahko tudi e-mail naslov, s katerim sicer poslujemo z vami, vendar nas morate
tudi o tem obvestiti. Pri davčnih opominih gre za poslovno skrivnost in zato sami ne moremo
na DURS posredovati vaših e-mail naslovov. V kolikor e-mail naslova ne bomo posredovali na
DURS, ne moremo prevzeti odgovornosti za to, da boste pravočasno obveščeni o
morebitnem opominu.
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