Računovodske storitve
In svetovanje
MAJDA SINKOVIČ S.P.
Košenice 80, Novo mesto
PE Ragovska 7a, Novo mesto

Tel., fax: 08 205 10 40
GSM: 051 393 846
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SPREMEMBE ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1J) – UL RS 77/18 - začetek
uporabe 1.1.2019:
Novela prinaša spremembe glede obravnave kuponov – darilnih bonov. Enonamenski kuponi
so po novem kuponi za točno določeno storitev ali blago in ob prodaji takega bona se obračuna
DDV. Prodaja takega bona se za namene DDV že šteje za dobavo. Pri prodaji večnamenskega
kupona pa se DDV obračuna po dejanski dobavi, kot je bilo to do sedaj.
- Ukinjajo se izjave za DDV v povezavi s spremembo 45. člena Zakona o DDV na eDavkih za
dajanje v najem oziroma prodajo nepremičnine od 1.12.2018. Predlagam, naj bodo take izjave v
pogodbi o najemu oz. prodaji nepremičnine.
- Davčni zavezanec bo po novem v primeru predloženega obračuna DDV na podlagi samoprijave
od zneska obveznosti obračunal fiksne obresti 3 % letno.

SPREMEMBE PRI VPISU V E-DAVKE FURS
Od 29.11.2018 se lahko tudi fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost v eDavke prijavijo brez digitalnega
potrdila, vendar samo za omejen seznam dokumentov.

POTRDILA A1 ZA VOZNIKE, MONTERJE IN SERVISERJE PO NOVEM TUDI PREKO PORTALA e-VEM
Slovenska družba ali druga organizacija, ki želi v drugi državi članici EU, EGS ali Švici izvajati storitve, mora za
vsakega delavca, ki ga namerava napotiti na delo v tujino, pridobiti potrdilo A1. Z njim delavec v tujini izkaže,
da je tudi med delom na območju druge države vključen v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji.
Za napotene po Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev delodajalci oddajajo elektronske vloge na portalu eVEM. Vendar tak sistem pridobivanja potrdil A1 za osebe, ki običajno opravljajo delo v Sloveniji in še vsaj v
eni od teh držav, ne velja. Med temi so običajno vozniki, pogosto pa še monterji in serviserji ter druge
skupine delavcev. Ti pridobivajo potrdila A1 pri ZZZS na podlagi 13. člena Uredbe 883/2004/ES in 16. člena
Izvedbene uredbe 987/2009/ES. ZZZS pa pojasnjuje, da je prek portala e-VEM od 30. novembra 2018 možno
oddati e-vlogo za pridobitev potrdila A1 tudi za voznike, monterje in serviserje, ki svoje delo običajno in v
daljšem obdobju opravljajo v več državah. Po prejemu e-vloge bo ZZZS preveril, ali so izpolnjeni pogoji iz
uredbe, in v takem primeru izdal potrdilo A1. Delodajalci potrdila A1 za svoje delavce prevzamejo na portalu
e-VEM. Potrdilo za voznike, monterje in serviserje se lahko izda za obdobje do 12 mesecev. Prek portala eVEM delodajalec lahko zahteva tudi predčasno razveljavitev potrdila A1.

SPREMEMBE SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV (SRS) 2016
Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je s soglasjem Ministra za finance in ministra za gospodarstvo
sprejel naslednje spremembe, ki se uporabljajo 1. januarja 2019:
Najemnik sredstva, ki ima sklenjen poslovni najem z najemodajalcem (nepremičnine, opreme,
neopredmetenega sredstva) v poslovnih knjigah pripozna sredstvo (enako kot to velja za
finančni najem). Ta novost bo pomembno spremenila računovodske izkaze. Tako izkazovanje v
poslovnih knjigah pa NI OBVEZNO za kratkoročne najeme in najeme, pri katerih je sredstvo
najema vredno do 10.000 €. Prav tako to ni obvezno za organizacije, ki so mikro ali majhne
družbe. Te še vedno lahko pripoznajo strošek najemnine kot do sedaj.
Vsako finančno sredstvo, ki je kapitalski instrument, se pri odpravi razlika med knjigovodsko
vrednostjo in vrednostjo prejetih nadomestil pripozna neposredno v kapitalu kot preneseni
čisti poslovni izid. Pri finančnem sredstvu, ki ni kapitalski inštrument (terjatev, vsaka pogodba)
pa se ta razlika pripozna v poslovnem izidu.
Novi SRS 15 določa novo merjenje prihodkov. Organizacija pripozna prihodek od prodaje blaga
in storitev iz pogodb s kupci, ko izpolni pogodbeno obvezo, ob izdaji računa pa so do izpolnitve
te obveze odloženi prihodki. Za mikro in majhne družbe ni potrebno več ločevanje med
prihodke za blago in storitve.
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