BONUS OBVESTILA JUNIJ 2013
S 1.7.2013 začne veljati sveženj nove zakonodaje, zato tokratna obvestila v celoti posvečamo tem
spremembam. Obravnavali bomo:
1.
2.
3.
4.

pomembne spremembe pri vseh, ki prejemate gotovinska plačila
dvig stopenj ddv
vstop hrvaške v evropsko unijo
nekatere ostale spremembe

1. SPREJEMANJE GOTOVINSKIH PLAČIL PO 1.7.2013
Po spremembi zakona o davčnem postopku sme zavezanec za davek imeti le take računalniške
programe, elektronske naprave ali informacijski sistem, ki zagotavljajo izpis izvornih podatkov in
vseh sprememb izvornih podatkov. Proizvajalec oziroma dobavitelj oziroma vzdrževalec
računalniškega programa pa sme prodajati le take elektronske naprave ali informacijske sisteme, ki
izpolnjujejo te pogoje.
Preprosto povedano to pomeni, da po 1.7.2013 ni dovoljeno uporabljati računalniških

programov, ki omogočajo naknadno popravljanje ali brisanje računov in ne zagotavljajo
sledljivosti o tem. To pomeni, da boste po tem datumu še vedno lahko naknadno popravljali ali
stornirali račune, vendar boste na zahtevo inšpektorja morali zagotoviti podatke o vseh teh
spremembah.
Kazni za nespoštovanje teh določil so izredno visoke. Če jih na kratko povzamemo:
- posameznik se kaznuje z globo od 3.000 - 10.000 €,
- samostojni podjetnik z globo od 20.000 – 70.000 €,
- pravna oseba z globo od 70.000 – 250.000 € in
- odgovorne osebe pravnih oseb z globo od 1.500 (s.p.) oz. 4.000 € (d.o.o.) do 10.000 €.
Posebej opozarjamo, da zakon predpisuje kazni že, če IMATE naprave, ki omogočajo brisanje in
popravljanje podatkov brez sledi, ni nujno, da to tudi počnete. Že spodnje meje kazni so izredno
visoke.
Predlagamo, da se pogovorite s proizvajalcem vašega informacijskega sistema in od njega pridobite
izjavo, da program ustreza tem zahtevam.

Vse naše stranke, ki prejemate gotovino, bomo povabili na skupen sestanek, kjer se bomo
še posebej pogovorili o tem in sicer v četrtek, 20.6, ob 9:00 uri v Ljubljani ter ob 12:00 uri v
Novem mestu. Oba sestanka bosta v naših poslovnih prostorih.
Pravilnik o zagotavljanju podatkov pa ne velja za vse tiste, ki uporabljate paragonske bloke, oziroma
stare registrske blagajne, oziroma račune pišete v programih WORD ali EXCEL.

2. DVIG STOPENJ DDV S 1.7.2013

Kot verjetno veste, se s 1.7. dvigajo stopnje davka na dodano vrednost in sicer



stopnja 20 % se dvigne na 22 %,
stopnja 8,5 % pa se dvigne na 9,5 %.

Kako ravnati po novem?
-

-

Za vse dobave blaga in storitev, ki so opravljene do vključno 30.6., velja stopnja 20 %
(oziroma 8,5 %)in to NE GLEDE NA TO, KDAJ IZSTAVITE RAČUN.
Za vse dobave blaga in storitev, ki so opravljene po 1.7. velja nova davčna stopnja.
Če opravljate na primer storitev od 25.6. - 10.7., velja praviloma nova davčna stopnja. Zakon
pa vam omogoča, da za del dobave, ki ste jo opravili od 25.6. - 30.6. uporabite nižjo davčno
stopnjo. Tak račun in samo tak račun morate izstaviti do 20.7.2013.
Za prejeta predplačila, ki ste jih prejeli do vključno 30.6., uporabite nižjo davčno stopnjo
ne glede na to, kdaj bo dobava (tudi če bo po 1.7.).

Pri ostalih problemih in vprašanjih vam bodo pomagale vaše računovodkinje.
Vse stranke, ki delujejo na naših strežnikih, bodo imele na vseh identih, ki jih uporabljate, 1.7.2013
opolnoči avtomatsko zamenjane vse tarifne številke in upoštevane višje davčne stopnje. V kolikor
boste fakturirali kaj za nazaj z datumi pred 1.7., boste morali pri identu spremeniti tarifno številko in
uporabiti staro. Podrobnejša navodila vam bomo poslali po mailu, na voljo pa vam bomo tudi za
pomoč.
Tiste stranke, ki imate svoj Pantheon, pa boste morale same pognati postopek zamenjave tarifnih
številk. Postopek se nahaja v čarovniku v zavihku identi. Šifrant novih tarifnih številk vam bomo
predhodno poslali. Poslali vam bomo tudi navodila, na voljo pa bomo tudi za telefonsko pomoč.

Ali je zaradi spremembe davčnih stopenj potrebno narediti inventuro?
Ne, zaradi teh sprememb inventure ni potrebno narediti.
Inventuro se vam na dan 30.6. splača narediti samo v primeru, če imate že v tem trenutku večje
inventurne manjke in boste morali zanje plačati DDV. Če bo inventura narejena pred spremembo
davčne stopnje, boste dolžni DDV od primanjkljajev plačati po nižji davčni stopnji.

3. SPREMEMBE POVEZANE Z VSTOPOM HRVAŠKE V EU

Prvega julija točno opolnoči bo na meji med Slovenijo in Hrvaško prenehala delovati carina. Vsi
uvozi in izvozi do tega trenutka se bodo obravnavali po starem, po tem trenutku pa bo šlo za
pridobitve ali dobave iz oziroma v državo članico. Če je le možno, predlagamo, da poslovanje
prilagodite tako, da v zadnjem vikendu junija na carini ne boste imeli blaga in tako ne bo problema,
kako ravnati.
Po 1.7. bo poslovanje s Hrvaško povsem enako kot z vsemi ostalimi članicami EU:
-

-

-

Prodaja blaga na Hrvaško bo postala dobava blaga v državo članico.
o Namesto EUL (ECL) bo dokazilo o iznosu blaga iz Slovenije potrjen prevozni
dokument.
o Zamenjala se bo klavzula o oprostitvi (46. člen namesto 52.).
o Drugačno bo evidentiranje.
o DDV pa seveda niste obračunali do sedaj in ga ne boste za naprej.
Nakup blaga na Hrvaškem in prenos v Slovenijo se bo obravnaval kot pridobitev iz države
članice.
o Uvoznih dokumentov ne bo več.
o Delati boste morali samoobdavčitev.
o Dokazilo, da je blago prišlo iz Hrvaške - prevozni dokument.
Nakup in prodaja storitev
o Bolj ali manj velja enak režim kot do sedaj, ponekod se bodo spremenile le klavzule
in način evidentiranja.

Opozarjamo vas tudi, da bo sedaj tudi Hrvaška del INTRASTAT območja in v kolikor ste zavezani za
INTRASTAT poročanje, morate poročati tudi o nabavah ali dobavah blaga na Hrvaško.
Še nekaj splošnih informacij:
-

-

Hrvaški davčni zavezanci bodo s 1.7. pridobili identifikacijsko številko za PDV (osobni
identifikacijski broj – OIB) v obliki HR12345678911 (predpona HR in 11 številk). Po 1.7. jih
boste lahko preverjali v sistemu VIES.
Mejni znesek za identifikacijo na Hrvaškem je 230.000 HRK (cca 30.000 €).
Davčne stopnje na Hrvaškem so splošna 25 % ter dve znižani, 10 % ter 5 %.

Ker Hrvaška postaja del območja EU, bo tudi lažje vračanje hrvaškega PDV, ki ga imate na računih,
seveda, če ste davčni zavezanec (na primer gorivo za tovorna vozila..). Fizičnim osebam se DDV (niti
PDV) ne bo več vračal.
Pri ostalem poslovanju s Hrvaško se kar se davčnega vidika tiče ne bo toliko spremenilo. Sprememba
je na primer možna še pri prenosu dividend med državama, kjer bodo zavezanci po novem lahko
koristili ugodnosti iz direktive.

Ob tej priložnosti želimo še poudariti, da velja dve letno prehodno obdobje za prost pretok delovne
sile med državama, zato bodo hrvaški državljani za delo v Sloveniji še dve leti potrebovali delovna
dovoljenja.

4. NEKATERE DRUGE SPREMEBE
S prvim julijem pričnejo veljati nekatere spremembe delovno pravne in pokojninske zakonodaje in
sicer:
-

Znižanje prispevkov za pokojninsko zavarovanje delodajalca za 30 % ali 50 %, v kolikor
zaposluje starejše osebe (gre tudi za osebe, ki so pri vas že sedaj zaposlene in izpolnjujejo
enega od pogojev – starost nad 60 let ali pravica do predčasne pokojnine).

-

Znižanje prispevkov za pokojninsko zavarovanje delodajalca 30 % ali 50 % za prvo zaposlitev
mlajše osebe (do 26 let) ali mamice z otrokom do treh let. (gre za nove zaposlitve).

-

Delna (prvo leto 50 % in drugo leto 30 %) oprostitev plačila prispevkov za ZPIZ za vse
novoustanovljene samozaposlene, ki so prvi vpis v ustrezen register izvedli po 1.7.2013.

Želimo vam prijeten dopust.
Pripravila:
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