
 
 

BONUS OBVESTILA SEPTEMBER 2013 
 

Tokrat smo za vas pripravili obsežen opis pravil, nalog in postopkov, ki jih morate spoštovati tisti, ki 

poslujete z gotovino. Davčna uprava področju gotovinskega poslovanja v zadnjem obdobju 

posveča veliko pozornosti, zato vam predlagamo, da natančno preberete navodila ter ravnate v 

skladu z njimi. 

V obvestilih pa tudi o nekaterih novostih, ki so že sprejete in tistih, ki se nam obetajo. 

 

1. DODATNE VZPODBUDE PRI ZAPOSLOVANJU MLADIH 

S 1.11.2013 prične veljati nova ugodnost pri zaposlovanju mladih. Oprostitev velja za 

 zaposlitev mlajše osebe v obdobju med 1.11.2013 in 31.12.2014, 

 zaposlitev mora biti sklenjena za nedoločen čas, 

 oseba, ki jo zaposlimo, mora biti mlajša od 30 let, 

 oseba, ki jo zaposlimo, mora biti najmanj tri mesece pred sklenitvijo delovnega razmerja 

prijavljena v evidenci brezposelnih oseb (na Zavodu za zaposlovanje). 

Ob izpolnjevanju vseh pogojev hkrati je delodajalec dve leti oproščen plačila vseh prispevkov na 

bruto plačo (to so prispevki v višini 16,1 %). 

 

2. VODENJE KNJIGOVODSTVA ZA KMEČKA GOSPODINJSTVA 

Kmečka gospodinjstva, pri  katerih je skupni katastrski dohodek v zadnjih dveh zaporednih letih 

presegel 7500 €, bodo morala po 1.1.2014 ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov 

in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.   

Na dan 1.1.2014 bodo morala pripraviti otvoritveno bilanco, v kateri bodo morala popisati vsa svoja 

osnovna sredstva vključno z nepremičninami, zaloge, terjatve, obveznosti in druge kategorije bilance 

stanja.  

Na temo vodenja knjigovodstva kmečkih gospodinjstev bomo pripravili posebno gradivo in v kolikor 

vas tematika zanima, nam sporočite. 

  



3. OSTALA OBVESTILA 

 

3.1. ČLANSTVO V OBRTNO PODJETNIŠKI ZBORNICI PO 27.10.2013 

Po 27.10.2013 članstvo v Obrtno podjetniški zbornici ni več obvezno. Odločitev o tem, ali boste ostali 

član ali ne, je vaša. V kolikor ne boste več želeli ostati član Zbornice, boste morali iz nje izstopiti. 

Predlagamo, da se o podrobnostih pozanimate na sedežu Območne obrtno podjetniške zbornice, 

katere član ste. 

 

V oktobru vam bomo poslali obsežnejši prispevek o  optimizaciji davčnih obveznosti za leto 2013. 

Tokrat pa vas samo obveščamo, da veljajo ista pravila in zneski koriščenja davčnih olajšav kot lani.  

V kolikor želite, da se o davčni in poslovni optimizaciji pogovorimo, pa vas vabimo na sestanek v naše 

poslovne prostore. Prosimo, da se predhodno najavite zaradi uskladitve termina. 

Želimo vam čim bolj mirno in sončno jesen. 

         

         BIRO BONUS 

        

 

 


