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STORITVE vstopne točke
V E M - Vse na Enem Mestu
Informiranje ciljnih skupin – mladi, potencialni podjetniki,
samostojni podjetniki posamezniki in delujoča podjetja
Izvajanje osnovnih svetovalnih storitev povezanih z zagonom,
poslovanjem in razvojem podjetij ter osnovno svetovanje
potencialnim podjetnikom in podjetnikom začetnikom
Izvajanje postopkov registracij podjetij in statusnih sprememb
podjetij (s.p. in d.o.o.) preko eVEM aplikacije
Izvajanje informativno promocijskih in izobraževalnih
aktivnosti z namenom razvoja podjetništva in podrobnejše
predstavitve podpornih inštrumentov (SPIRIT, Slovenski podjetniški
sklad, Ministrstvo za gospodarstvo,..)

VSTOPNA TOČKA VEM

INFORMIRANJE CILJNIH SKUPIN

VSTOPNA TOČKA VEM

IZVAJANJE OSNOVNIH SVETOVALNIH
STORITEV
OSNOVNO SVETOVANJE POTENCIALNIM PODJETNIKOM IN
PODJETNIKOM ZAČETNIKOM
 Osnovno svetovanje glede izbire statusne oblike – razlike med s.p., d.o.o.
in ostalimi oblikami gospodarskih družb
 Možnosti registracije s.p. ob redni zaposlitvi (t.i. “popoldanski” s.p.)
 Postopek registracije in stroški povezani s tem
 Osnovni stroški samostojnega podjetnika – prispevki za socialno varnost,
akontacija davka od dohodka iz dejavnosti, članarina zbornicam, ….
 Izbira dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti – pogoji za izvajanje
dejavnosti

Pravne oblike “podjetja”
1. Osebno dopolnilno delo
2. Dopolnilna dejavnost na kmetiji
3. Samostojni podjetnik (s.p.)
4. Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)
5. Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.)
6. Delniška družba (d.d.)
7. Komanditna družba (k.d.)
8. Dvojna družba / Tiha družba
9. Socialno podjetje (so.p.)
10.Zavod / društvo

Kje lahko ustanovim podjetje?
Izpostave AJPESa (s.p., d.o.o.) – Ljubljana, Kranj, Trbovlje
Upravne enote (o.d.d., d.d.k.) – Kamnik, Škofja Loka
Obrtne zbornice (s.p., d.o.o.) – Domžale, Kamnik, LJ, Litija, Zagorje
Gospodarska zbornica Slovenije
Davčni uradi – Domžale
VEM točke v okviru JAPTI-ja (s.p., d.o.o.) – Razvojni center Srca
Slovenije – VEM točka Mengeš, DATA (Ljubljana), BSC, Poslovno
podporni center Kranj, d.o.o. …
Notarji (vse oblike razen o.d.d. in d.d.k.) – Kamnik 2x, Domžale
2x, Ljubljana, …

Osebno dopolnilno delo
Pogoji:
•
•
•

Delo je opredeljeno v Pravilniku o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo
ter o postopku priglasitve teh del
posameznik je pri pristojni upravni enoti vpisan v seznam zavezancev, ki
opravljajo osebno dopolnilno delo;
letni prihodki iz naslova opravljanja tega dela ne presegajo minimalne letne
plače* v Republiki Sloveniji iz preteklega leta. Podatke o letnem prihodku že med
letom spremlja davčni urad, pri katerem je posameznik vpisan v davčni register.
*Za leto 2012: 8.977,20 EUR

Osebno dopolnilno delo
Kaj lahko opravljamo kot osebno dopolnilno delo:
•

dela pomoči v gospodinjstvu in tem podobna dela, nabiranje in prodaja
gozdnih sadežev in zelišč ter druga manjša dela, kot so:
•
•
•

•
•
•

•

občasna pomoč v gospodinjstvu in pomoč pri vzdrževanju stanovanja, hiše,
počitniške hiše in podobno, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin in delo na
kmetiji;
občasno varstvo otrok in pomoč starejšim, bolnim in invalidom na domu;
izdelovanje različnih izdelkov, ki jih je pretežno ročno ali po pretežno
tradicionalnih postopkih možno izdelovati na domu (npr. spominki, dekorativni
predmeti, tradicionalna orodja, posoda, glasbila, sveče, razni drugi galanterijski
predmeti in izdelki, predmeti za osebno uporabo ipd.) ter prodaja teh izdelkov;
nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč;
mletje žita ter žganje apna in oglja na tradicionalen način;
občasno lokalno vodenje skupin in posameznikov ter prevozi na tradicionalen
način;

izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti ter prodaja izdelkov domače in
umetne obrti, ki so izdelani iz naslednjih materialov: glina in keramika, steklo, volna,
bombaž, lan, konoplja in druga naravna vlakna, šibje, ličje, trsje, slama, les, živila,
vosek, naravno usnje ter kovina in kamen.

Osebno dopolnilno delo
• Priglasitev
•
•
•
•

Na upravni enoti, na območju katere imate stalno
oz. začasno prebivališče
UR naredi vpis v seznam zavezancev, ki
opravljajo osebno dopolnilno delo v 8 dneh
Posameznik dobi potrdilo
V 8 dneh UE obvesti vse nadzorne urade (davčni
urad, inšpekcijske službe, …)

• Obdavčitev
•

Račun za 100 EUR (celoten bruto znesek)
- 10% (normirani stroški)
=90 EUR osnove za obračun dohodnine
- 25 % akontacije dohodnine (22,5 EUR)
=77,50 EUR na osebni račun

•

Vsake 3 mesece mora posameznik na DURS
priglasiti promet preko os. dop. dela
Dohodki se prištejejo k dohodnini!!!

•

Dopolnilna dejavnost na kmetiji
Dopolnilna dejavnost je s kmetijstvom oz. gozdarstvom povezana dejavnost, ki se opravlja na
kmetiji in omogoča boljšo izrabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter dela družinskih članov in
zaposlenih na kmetiji.
Kmetija mora imeti v lasti najmanj 1 ha ali v zakupu najmanj 5 ha primerljivih površin, razen v
primeru predelave medu in čebeljih izdelkov.

Pogoji:
•

Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko fizična oseba, ki je lastnik, zakupnik ali
drugačen uporabnik kmetije in se za svoj račun ukvarja s kmetijsko dejavnostjo ter je za to
ustrezno usposobljen

•

letni prihodki iz naslova dopolnilnih dejavnosti na člana kmetije ne sme presegati 1,5
povprečne letne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu, v območjih z
omejenimi možnostmi pa ne sme presegati tri povprečne plače na zaposlenega v Republiki
Sloveniji v preteklem letu *

•

Vodenje računovodstva kot normiranci ali po dejanskih prihodkih in odhodkih (70% prometa
normirani stroški, 30 % davčna osnova obdavčena 20 %) do 50.000 EUR ali 7.500 EUR
obdavčljivih prihodkov (Obdavčljivi dohodki so katastrski dohodek in obdavčljiva plačila za
ukrepe kmetijske politike) v nasprotnem primeru na podlagi davčnega obračuna (prihodko –
odhodki)

*Za leto 2012: 8.977,20 EUR

Vrste dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Predelava kmetijskih pridelkov (izdelava sira, marmelad, mesnin …), medu in čebeljih izdelkov,
zelišč, gozdnih sadežev, gob in gozdnih asortimentov.
Prodaja kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s
predpisi.
Turizem na kmetiji: gostinska dejavnost (izletniška kmetija, kmetija z nastanitvijo …) in
negostinska dejavnost (ogledi, prikazi, oddajanje površin za piknike, žičnice, turistični prevozi …).
Dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitve oziroma izdelki (npr.:
oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava
drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni
izdelki iz zelišč in dišavnic).
Pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov.
Storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v
najem.
Izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo
Ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib.
Aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin na
kmetiji.
Zbiranje in kompostiranje organskih snovi.
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REGISTRACIJA DOPOLNILNE
DEJAVNOSTI – postopek:
1. DOVOLJENJE za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji - vloga se odda na pristojni Upravni enoti (UE)
na predpisanem obrazcu - Vloga za opravljanje dopolnilne dejavnosti (Uradni list RS št. 83/05).
2. REGISTRACIJA dejavnosti na kmetiji v smislu POSLOVANJA pa je priglasitev na DURS in
3. AJPES – poslovni register RS. Predčasna registracija na DURS je smiselna v primeru uveljavljanja povračila
vstopnega DDV za začete investicije v dopolnilno dejavnost.
4. PRIGLASITEV DEJAVNOSTI NA MKGP– živila rastlinskega in živalskega izvora.
V okviru MKO – ja, je za vse primarne proizvode oz. živila živalskega izvora pristojen VURS (veterinarska uprava), v okviru predelav
rastlinskega izvora pa IRSKGH (Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano). Za obrate predelav živalskega izvora se pošlje vloga na
OU VURS priporočeno po pošti najmanj 15 dni pred pričetkom oddaje živil na trg. OU VURS nosilca vpiše v evidenco in mu pošlje izpis iz
evidence registriranih obratov – če gre za Registriran obrat. Za Odobren obrat pa je potrebna odobritev obrata na OU VURS (Uradni list RS
51/2006, 66/2007, 27/2009) - Vloga za odobritev obrata za proizvodnjo živil živalskega izvora na VURS.Vlogi mora biti priložen tloris obrata z
vrisano opremo in tehnološkimi potmi proizvodnje. Nato sledi pregled obratasstaniuradnihveterinarjevVURS-a, ki izdajoodločbo o odobritvi
obrata in vpišejo obrat v evidenco odobrenih obratov.
Dejavnost se lahko začne opravljati šele, ko je priglašena na upravni enoti in so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za to dejavnost določajo
področni predpisi.
Če so za dejavnost potrebni prostori, morajo ti ustrezati predpisanim pogojem (npr. prostori za predelavo kmetijskih pridelkov morajo
ustrezati veterinarskim in sanitarno – zdravstvenim predpisom ter predpisom o gradnji objektov).
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Obdavčitev
Ureditev osnovnega zavarovanje:
- Kmet (redno zaposlen)
Zavarovanci, ki so bili do uveljavitve ZPIZ-2 (do 31.12.2012) vključeni v obvezno zavarovanje na podlagi
ukrepov kmetijske politike kot prenosniki kmetijskega gospodarstva so od uveljavitve ZPIZ-2 zavarovani po
6. odst. 25. čl. ZPIZ-2. Plačujejo prispevke od osnove, od katere jim je bil obračunan prispevek za zadnji
mesec pred uveljavitvijo ZPIZ-2 (od osnove za december 2012).
Okvirni znesek prispevkov (vezano na zadnje znane podatke iz decembra 2012)
Ožji obseg zavarovanja – najmanj zajamčena plača
37,84 EUR
Širši obseg zavarovanja – polovica zneska 60 % povprečne plače
72,40 EUR
Po novem ZDoh v davčno osnovo za obdavčitev po katastrskem dohodku sodi katastrski dohodek od
osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki mu pripišemo še prejeta sredstva iz naslova ukrepov
kmetijske politike (neposredna in izravnalna plačila, investicijske podpore) ter druga plačila iz naslova
državnih pomoči. Preostale kmetijske in gozdarske dejavnosti ter dopolnilne dejavnosti na kmetijah so
obdavčene po dejanskem dohodku.

Vodenje računovodstva kot normiranci ali po dejanskih prihodkih in odhodkih (70% prometa
normirani stroški, davčna osnova 20 %) do 50.000 EUR ali 7.500 EUR obdavčljivih prihodkov
(Obdavčljivi dohodki so katastrski dohodek in obdavčljiva plačila za ukrepe kmetijske politike)
v nasprotnem primeru na podlagi davčnega obračuna (prihodki – odhodki)
13

VSTOPNA TOČKA VEM

izvajanje postopkov registracij s.p. in d.o.o.–
Aplikacija eVEM http://evem.gov.si

Storitve opravljamo preko e-VEM sistema, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada (ESS).
Storitev omogoča Ministrstvo za javno upravo.

IZVAJANJE POSTOPKOV REGISTRACIJ –
Storitve za s.p.
Prijava za vpis v Poslovni register RS (PRS)
Prijava sprememb podjetnika v PRS
Izbris podjetnika iz PRS
Prijava davčnih podatkov – vpis v davčni register ob registraciji podjetja
Prijava podatkov podjetnika o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem
zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanje za primer
brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja
Prijava podatkov o obveznem zdravstvenem zavarovanju otrok podjetnika do 18.
leta starosti
…….

Storitve opravljamo preko e-VEM sistema, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada (ESS).
Storitev omogoča Ministrstvo za javno upravo.

IZVAJANJE POSTOPKOV REGISTRACIJ –
Storitve za d.o.o.
 Oddaja predloga za vpis enostavne enoosebne
ali večosebne d.o.o. v sodni register
 Oddaja predloga za vpis enostavne spremembe d.o.o. v sodni register
 Oddaja vloge za vpis nameravane firme
 Prijava davčnih podatkov – vpis v davčni register ob registraciji
 Oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV
 Prijava oseb v obvezna socialna zavarovanja
 Prijava sprememb podatkov, odjava oseb iz obveznih socialnih zavarovanj
 Prijava družinskih članov v obvezno zdravstveno zavarovanje
 Prijava prostega delovnega mesta oz. vrste dela
Storitve opravljamo preko e-VEM sistema, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada (ESS).
Storitev omogoča Ministrstvo za javno upravo.

VSTOPNA TOČKA VEM

OSNOVNE RAZLIKE S.P. / D.O.O.
S.P.

D.O.O.

Osebna
odgovornost

DA (odgovarjate z vsem osebnim NE (odgovarjate le z vloženim
premoženjem)
kapitalom oz. kapitalom podjetja)

Osnovni kapital

Ni potreben

7.500 EUR (lahko v denarju, v
sredstvih ali kombinirano)

Ustanovitveni
stroški

Brezplačno

Enostavni postopek:
brezplačno
Zahtevni postopek:
pri notarju po notarski tarifi

Obdavčitev dobička

16 %, 27 %, 41 %, 50 %
(dohodninska lestvica)
20% normiranci

17 % (davek od dohodkov pravnih
oseb - vedno enaka stopnja)

Vodenje poslovnih
knjig

- normirani odhodki (70 %) ali
- enostavno knjigovodstvo ali
- dvostavno knjigovodstvo

-

normirani odhodki 70% ali
dvostavno knjigovodstvo

PO USTANOVITVI: zdravniški pregled, varnost in zdravje pri delu (usposabljanje), ocena
tveganja

VSTOPNA TOČKA VEM

RAZLIKE S.P. / D.O.O.
OBDAVČITEV
S. P. – dohodninska lestvica 2013:
do 8.021,34 EUR = davčna stopnja 16 %
med 8.021,34 EUR in 18.960,28 EUR = 1.283,41 EUR+ davčna stopnja 27%
med 18.960,28 EUR in 70.907,20 EUR = 4.236,92 EUR + davčna stopnja 41%
nad 70.907,20 EUR = 25.535,16 EUR + davčna stopnja 50 %
Normiranci: normirani odhodki 70 % obračunane realizacije,
od 30 % “dobička” 20 % cedularne obdavčitve
d.o.o. – 17% (davek na dobiček) oz. + 25% (kapitalski dobiček v primeru
izplačila dobička)
RAZPOLAGANJE S SREDSTVI PODJETJA
 s.p. – denarna sredstva so last podjetnika, prosto razpolaga
 d.o.o. – denarna sredstva so last podjetja

VSTOPNA TOČKA VEM

POSTOPKI OB REGISTRACIJI
VPIS V POSLOVNI REGISTER RS
 ime podjetja (firma), sedež (poslovni naslov), zastopniki, dejavnosti (SKD 2008)
ODDAJA DAVČNIH PODATKOV OB REGISTRACIJI
 poslovni prostori, kdo vodi knjige, način vodenje knjig, lokacija hrambe knjig, davčni
obračun/normirani odhodki, plačevanje prispevkov
PRIJAVA V OBVEZNA SOCIALNA ZAVAROVANJA
 obrazec M-1, podlaga 05, 01
VLOGA ZA IZDAJO OBRTNEGA DOVOLJENJA
 vloga in dokazila
VLOGA ZA ID ZA DDV
 vloga in dokazila

Ime podjetja s.p.
Dolgo in kratko ime podjetja
Dolgo ime je obvezno. Obvezne sestavine dolgega imena s.p. so: dejavnost, ime priimek, s.p.
Kratko ime ni obvezno. Kratko ime je dolgo ime brez oznake dejavnosti: ime priimek s.p. in se
uporablja pogosteje (v dopisih, oglaševanju, na vizitkah ipd.)

Primeri dolgega imena

Primeri kratkega imena

Računovodski servis Marija Zupančič s.p.

Marija Zupančič s.p.

Trgovina z oblačili Peter Trgovec s.p.

Peter Trgovec s.p.

Gradbeno podjetje Sandi Zidak s.p.

Sandi Zidak s.p.

Neobvezno fantazijsko/ izmišljeno ime
Samostojni podjetnik lahko pred obvezne sestavine dolgega in kratkega imena postavi tudi
fantazijsko oz. izmišljeno ime.

Primeri dolgega imena

Primeri kratkega imena

RAČUNKO, računovodski servis, Marija Zupančič s.p.

RAČUNKO Marija Zupančič s.p.

NOVA OBLEKA, trgovina z oblačili, Peter Trgovec s.p.

NOVA OBLEKA Peter Trgovec s.p.

HIŠA, gradbeno podjetje, Sandi Zidak s.p.

HIŠA Sandi Zidak s.p.

Ime podjetja d.o.o.
Obvezne sestavine firme:
 Sestavino, ki družbo individualizira – fantazijsko poimenovanje
 Oznaka predmeta poslovanja – bistveno kratko označbo, ki je povzetek
najpomembnejšega področja družbe in
 Oznaka pravnoorganizacijske oblike – kratica d.o.o.
Primeri dolgega imena

Primeri kratkega imena

RAČUNKO, računovodski servis, d.o.o.

RAČUNKO d.o.o.

NOVA OBLEKA, trgovina z oblačili, d.o.o.

NOVA OBLEKA d.o.o.

HIŠA, gradbeno podjetje, d.o.o.

HIŠA d.o.o.

Sedež podjetja
Sedež podjetja je kraj (npr. Kamnik)
Poslovni naslov sta ulica in hišna številka (npr. Ljubljanska cesta 80)
Kje lahko registriram sedež podjetja:
- na naslovu vašega stalnega prebivališča,
- na naslovu vašega začasnega prebivališča,
- na naslovu staršev ali prijateljev, ...
Pogoji za poslovni prostor so predpisani le za določene dejavnosti (npr.
gostinski obrat, frizerski salon, masažni salon, študentski servis ipd.).
Kako se ga pridobi: najem poslovnega prostora ali pridobitev uporabnega
dovoljenja na Upravni enoti
Poslovni prostor ni obvezen, če opravljate tiho dejavnost ali dejavnost na
terenu.

Registracija dejavnosti
Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD 2008)
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-017-00559-OB~P002-0000.PDF

Za registracijo dejavnosti morate zabeležiti kodo dejavnosti s petimi številkami, npr.
47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili

Pogoji za opravljanje dejavnosti:
- posebne dejavnosti

http://www.podjetniski-

portal.si/resources/files/doc/Prirocnik_%20pogoji_za_opravljanje_dejavnosti_januar_2009.pdf

, od katerih ima vsaka

predpisane posebne pogoje za opravljanje, ki jih mora podjetnik izpolnjevati,
- obrtne dejavnosti http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200818&stevilka=574 , od katerih je za
določene potrebno izpolnjevati posebne pogoje in pridobiti obrtno dovoljenje, za
druge pa je potreben vpis v obrtni register (sklep o vpisu v obrtni register). Potrebno
je plačevati tudi članarino obrtni zbornici, ki znaša od 20 evrov na mesec. Uredba o
določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti
- neregulirane dejavnosti, ki jih lahko opravlja kdorkoli, ne da bi za to moral
izpolnjevati kakšen poseben pogoj. V to skupino sodijo vse dejavnosti, ki niso
vključene v zgornji dve skupini.

Računovodstvo s.p.

Davčna osnova (“dobiček”) od dohodka iz dejavnosti se ugotavlja na
enega izmed naslednjih načinov:
- z upoštevanjem normiranih odhodkov
ali
- z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov.

Računovodstvo s.p.
Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove, pri čemer izhajamo iz
dejanskih prihodkov, odhodki pa so določeni v pavšalu in znašajo 70 %
ustvarjene obračunane realizacije.
Cedularna obdavčitev > obdavčitev 20 %, ni dodatne obdavčitve pri
dohodnini.
Pogoji:
- obračunani prihodki iz dejavnosti ne presegajo 50.000 evrov
- priglasitev pri davčnem uradu do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto

Računovodstvo s.p. (d.o.o.)
Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem dejanskih
prihodkov in odhodkov (davčni obračun).
ENOSTAVNO KNJIGOVODSTVO
Izpolnjena morata biti vsaj dva od navedenih treh meril:
- povprečno število delavcev ne presega tri,
- letni prihodki so nižji od 42.000 EUR ter
- povprečna vrednost aktive, izračunana kot polovica seštevka vrednosti aktive na
prvi in zadnji dan poslovnega leta, ne presega 25.000 EUR
 DVOSTAVNO KNJIGOVODSTVO

DDV zavezanec
Podjetje lahko postane zavezanec za DDV na dva načina:
• obvezno (po prekoračitvi obdavčljivega prometa 50.000 €)
• prostovoljno po 94. členu Zakona o DDV (5 let zavezanec)
ZAVEZANEC ZA DDV
Aktivnost

Znesek

NEZAVEZANEC ZA DDV
Denarni
tok

DDV

Aktivnost

Nakup
izdelka

250 EUR

50 EUR

300 EUR

Prodaja
izdelka

500 EUR

100 EUR

600 EUR

Doplačilo
DDV

-

-

50 EUR

Razlika v
ceni

250 EUR

-

50 EUR

-

Skupaj
plačilo DDV

Znesek

Denarni
tok

DDV

Nakup
izdelka

250 EUR

50 EUR

300 EUR

Prodaja
izdelka

550 EUR

-

550 EUR

Doplačilo
DDV

-

-

-

-

Razlika v
ceni

250 EUR

-

-

-

Skupaj
plačilo DDV

50 EUR

-

-

Pogosti stroški v podjetju
MESEČNO:
Prispevki lastnika
-

Zav. podlaga 05 - 299,35 EUR
Popoldanski s.p. – 36,72 EUR
Zav. podlaga 040 - 325,61 EUR
13,45% minimalne plače 783,66 EUR =
105,40 EUR + pavšali

Stroški plač zaposlenih
Računovodske storitve
Bančne storitve (provizija)
Najemnina za poslovni prostor
Stroški poslovnega prostora (ogrevanje,
elektrika, vodovod, telefon, GSM)
Malica
Prevoz na delo / gorivo
Nabavna vred. materiala ali blaga

OBČASNO:
Regres (s.p. ne)
Davek od dohodka (DURS)
Honorarno delo
Oglaševanje
Pisarniški material
Reprezentanca
Izobraževanje
Časopisi, literatura
Potrošni material
Delovna obleka in zaščita
Vzdrževanje opreme
Rezervni deli
Zavarovanje opreme
Letno poročilo poslovanja (AJPES)

Prispevki s.p.
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - april 2013
1.497,55 *
Dosežena osnova za leto 2012 (v EUR)

Do vključno
9.156,72**

Nad 9.156,72 Nad 18.305,64 Nad 27.458,46 Nad 36.611,28 Nad 45.764,10 Nad 54.916,92
do vključno
do vključno
do vključno
do vključno
do vključno
do vključno
18.305,64***
27.458,46
36.611,28
45.764,10
54.916,92
64.069,74
Nad 64.069,74

Dosežena osnova za leto 2011 (v EUR)

Do vključno
8.977,20

Nad 8.977,20 Nad 18.295,80 Nad 27.443,70 Nad 36.591,60 Nad 45.739,50 Nad 54.887,40
do vključno
do vključno
do vključno
do vključno
do vključno
do vključno
18.295,80
27.443,70
36.591,60
45.739,50
54.887,40
64.035,30
Nad 64.035,30

Bruto zavarovalna osnova v
EUR

Prehodni davčni
podračun

znesek veljavne
minimalne plače

60 % PP

90 % PP

120 % PP

150 % PP

180 % PP

210 % PP

240 % PP

783,66

898,53

1.347,80

1.797,06

2.246,33

2.695,59

3.144,86

3.594,12

15,50%

121,47

139,27

208,91

278,54

348,18

417,82

487,45

557,09

8,85%

69,35

79,52

119,28

159,04

198,80

238,56

278,32

318,08

190,82

218,79

328,19

437,58

546,98

656,38

765,77

875,17

6,36%

49,84

57,15

85,72

114,29

142,87

171,44

200,01

228,59

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

51,41

58,94

88,42

117,89

147,36

176,83

206,30

235,77

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

4,15

4,76

7,14

9,52

11,91

14,29

16,67

19,05

105,40

120,85

181,28

241,70

302,14

362,56

422,98

483,41

Prisp. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ
Skupaj prispevki za PIZ
Prisp. zavarovanca za ZZ

Referenca

SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,78

0,90

1,35

1,80

2,25

2,70

3,14

3,59

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,78

0,90

1,35

1,80

2,25

2,70

3,14

3,59

1,56

1,80

2,70

3,60

4,50

5,40

6,28

7,18

1,10

1,26

1,89

2,52

3,14

3,77

4,40

5,03
2,16

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,47

0,54

0,81

1,08

1,35

1,62

1,89

1,57

1,80

2,70

3,60

4,49

5,39

6,29

7,19

Skupaj drugi prisp.

3,13

3,60

5,40

7,20

8,99

10,79

12,57

14,37

PRISPEVKI SKUPAJ

299,35

343,24

514,87

686,48

858,11

1.029,73

1.201,32

1.372,95

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005

DŠ pomeni davčna številka zavezanec
*Povprečna bruto plača za februar 2013 (PP), v EUR (končni podatki)
**Minimalna plača za leto 2012
***Povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2012, v EUR (končni podatki)
Zavezanec plača prispevke do 15. 5. 2013; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

Brezplačne delavnice VEM Mengeš - oktober
1.Ustanovitev socialnega podjetja
– Torek, 15. oktober 2013, ob 13. uri Mladinski center Mengeš, Slovenska 28, Mengeš
– Torek, 15. oktober 2013, ob 16.30 uri Knjižnica Litija, Parmova 9, Litija

2.Priprava HACCP načrta
– Sreda, 16. oktober 2013, ob 17. uri Domačija Paternoster, Tenetiše1, Šmartno pri Litiji
– Sreda, 23. oktober 2013, ob 18. uri Aktiv žena Plamen, Dolsko 55, Dol pri Ljubljani

3.Poslovanje slovenskih podjetij v Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem
– Sreda, 16. oktober 2013, ob 15. uri OOZ Kamnik, Tomšičeva 11, Kamnik

4.Aktualni razpisi za podjetja
– Četrtek, 24. oktober 2013, ob 16. uri OOZ Domžale, Tomšičeva 11, Kamnik

Izobraževanje

Od ideje do poslovnega načrta
Razvoj inovativnosti med generacijami na podeželju z vključevanjem ranljivih skupin

Štiri ciljne skupine >> Mladi do 30 let, starejši od 55 let, invalidi,
brezposelni (kmetje, ženske).
Štirideset udeležencev bo vključenih v inovativni cikel izobraževanja,
delavnic, mentorstva, širjenja socialnih mrež in povečanja možnosti za
zaposlitve ali lastno podjetniško pot (socialno podjetništvo).
Koristi udeležencev:
•
•
•
•

32 ur brezplačnega praktičnega izobraževanja,
lastna ideja v poslovnem načrtu,
možnost za lastno prodajo izdelkov, storitev ter možnosti (samo)zaposlitve,
možnost prijave na razpise za socialno podjetje.

Prijave: zavod.oreli@gmail.com; www.kamnik-starejsi.si

Spletni naslovi inštitucij
Srce Slovenije – podjetništvo http://www.srce-slovenije.si/podjetnistvo
Podjetniški portal http://www.podjetniski-portal.si/
Zavod mladi podjetnik http://mladipodjetnik.si/
SPS, Slovenski podjetniški sklad, www.podjetniskisklad.si
Poslovni register Slovenije http://www.ajpes.si/PRS/
Standardna klasifikacija dejavnosti http://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-017-00559-OB~P002-0000.PDF
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije http://www.zpiz.si/
Računovodja.com http://www.racunovodja.com/
Zavod za zaposlovanje, www.ess.gov.si/
SPIRIT Slovenija, Javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in
turizma, www.spiritslovenia.si
Ministrstvo za gospodarstvo (MGRT), www.mgrt.gov.si
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), http://www.mko.gov.si/
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP), http://www.mzip.gov.si/
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), http://www.mddsz.gov.si/
Slovenski okoljski javni sklad www.ekosklad.si

DODATNE INFORMACIJE

VEM točka Mengeš
Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o.
Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš
http://www.srce-slovenije.si/podjetnistvo
http://www.razvoj.si
e-mail: vem@razvoj.si, gregor.steklacic@razvoj.si
tel. 01/ 723 81 01

