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Kam nas pelje prihodnost? 

Petra Šinigoj, 
direktorica



Minimax že poznate … 



Pa ga res poznate? 



Tokrat vam ga želimo predstaviti 
malo drugače …







Živijo, jaz sem 
Maks. 



Kdo je Maks?

Maks predstavlja znanje, iskrivost in 
nagajivost vseh, ki smo na različne 

načine vplivali na razvoj Minimaxa …  



Postal je čudovita, cenjena in 
prepoznavna osebnost



je zrastel na podlagi vaših in naših izkušenj, 
želja, strasti, pripadnosti …

Maks … 



Zakaj naj se je obiskal ravno sedaj? 



• roboti prevzemajo rutinska dela, 
• pomagajo pri enostavnih opravilih,  
• postajajo naši prijatelji …



Spregovoril bom, ko 
boste tudi vi 
pripravljeni.



Kaj načrtuje Maks? 



Hej, Maks. 
Pripravi mi 

bilanco!



Maks, kakšna je 
poslovne 

boniteta našega 
dobavitelja?



Nope, vsega pa 
res ne znam.  



Svetovanje bo 
kakovostnejše in 
bolj prilagojeno 

stranki. 



„Postati najboljši prijatelj 
vsakega računovodje. 

S takšnim prijateljem ob sebi, 
bodo vse poti enostavne." 



Se vidimo kmalu! 



Kaj danes dela Pepelka

Uroš Leban, 
direktor prodaje in marketinga



Kaj danes dela 
Pepelka?



Profesionalni pripovedovalec 
pravljic. 



Vas zanima? 



Pepelka prebira grah iz pepela.



Tako kakor računovodje vsak mesec 
prejme s strani podjetnika škatlo.



Ali prepoznate mačehe in zlobni sestri 
v vašem poslu? 



Kaj si želi pepelka?
Želi si na ples. 

Želi si spoštovanje! 



Pomaga ji dobra vila s čarobno palčko.



Ampak dobre vile obstajajo le v 
pravljicah!



Žal. 



Moderna tehnologija že poenostavlja 
rutinska dela. 



Računovodje imate veliko znanja. 



Prava vrednost računovodij bo lahko 
res zasijala.



SVETOVANJE 
=

ZNANJE & ČAS & SPOŠTOVANJE



SVETOVANJE
res odlično obvladate!



Tudi Pepelka je postala kraljica, mar 
ne? 



Saop ekipa si prizadeva biti 
dobra vila. 



Čarobne paličice nimamo, 
zato pa vam lahko pomagamo z…



…vzgojo podjetnikov



…Minimax



Kakšen računovodski servis želite 
postati v prihodnosti?

Kakšno naj bo vaše poslanstvo?



Kaj danes dela 
Pepelka?



Pepelka je danes
računovodja in 
uporablja Minimax



V škatlah ji 
prinašajo …



… darila za 
odlično svetovanje!



Svetovanje je vaše poslanstvo. 



Zakaj pravljica o Pepelki?

OKTOBRA
kampanja „Kaj danes delajo 

pravljični junaki?“



Uporabni nasveti pri delu z 
Minimaxom

Matija Ščuka 



Kaj novega v Minimaxu

• Predstavitev vsebin za računovodje, ki so bile 

implementirane od zadnjega srečanja do danes.

• Vnos stopenj DDV za tujino.

• Predstavitev obračuna storitev računovodskih 

servisov.



Kratka anketa 



Letne obdelave – oddaja podatkov na Finančno 
upravo

Prenovljen portal eDavki bo omogočal ne samo oddajo, ampak tudi pripravo in 

urejanje obrazcev za obračun davka od dohodka. Hkrati bo Finančna uprava 

opustila uporabo programa »Silvester« za pripravo obrazcev ter »validacije« podprla 

na novih obrazcih v eDavkih. 

Zanima nas vaše mnenje, kaj menite, če bi podprli prenos knjigovodskih podatkov iz 

Minimaxa v eDavke, samo pripravo obrazec pa prepustili portalu eDavki. V 

nadaljevanju bi podatke lahko dodatno urejali in dodajali priloge na samem portalu.



Kakšno je vaše mnenje glede takšne spremembe pri 
oddaji podatkov za izračun davka od dohodkov?

• Nov način bi mi olajšal in pohitril delo

• Obrazce želim še vedno pripravljati v programu Minimax



Obračun storitev računovodskih servisov

Predstavljena vam je bila nova funkcionalnost za obračun 

storitev računovodskih servisov. Zanima nas, ali boste 

funkcionalnost uporabljali, in če ne, kakšni so razlogi, da 

funkcionalnost ne ustreza vašemu načinu obračunavanja 

storitev?

• Da

• Ne

• Če ste izbrali Ne, zakaj ne?



Uporabni nasveti pri delu z 
Minimaxom

Metka Šinigoj in Boštjan Spačal 



1. Minimax uporablja samo računovodja

2. Podjetnik ima samo vpogled v podatke

3. Uporaba Mobilne aplikacije

4. Uporaba „Nabiralnika“

5. Podjetnik aktivno souporablja Minimax

5 načinov sodelovanja s strankami



1. Primer iz prakse: 

Minimax uporablja samo računovodja



2. Primer iz prakse: 

Podjetnik ima samo vpogled v podatke



3. Primer iz prakse: 

Uporaba Mobilne aplikacije



4. Primer iz prakse: 

Uporaba Nabiralnika



5. Primer iz prakse: 

Podjetnik aktivno souporablja Minimax



Načini plačevanja licenčnine 1/2

+ podjetnik je sam odgovoren za plačilo svojega dela programa, 

računovodja ga ne financira

+ možnost dodatnih ugodnosti (start up, …)

+ poslovni odnos ima sklenjen s podjetjem Saop – percepcija nižjih 

izdatkov za  računovodstvo

+ računovodja nima nobenih dodatnih stroškov (tako stranko 

obdeluje brezplačno)

+ računovodja je kot priporočitelj upravičen do provizije za priporočilo

A) Podjetnik je samostojni plačnik



+ računovodja  (administrator) lahko podjetniku omejuje vpogled ali 

vzame dostop

+ 20% popust na licenco

Načini plačevanja licenčnine 2/2

B) Računovodja podjetniku dodeli podlicenco



Mojca Müller, 
preizkušena davčnica pri SIR

Spletna prodaja blaga in DDV



Vsebina
• 1.1 Splošno o spletni prodaji blaga. Kakšni so trendi na tem področju?

• 1.2 Trenutna DDV pravila pri spletni prodaji blaga v EU

• 1.2.1 Kako določimo kraj obdavčitve z DDV?

• 1.2.2 Spletna prodaja v EU in posebnosti malih davčnih zavezancev

• 1.3 Spletna prodaja blaga nerezidentov v Sloveniji

• 1.4 Primer iz prakse: spletna prodaja blaga v Nemčiji, Avstriji in Franciji

• 1.5 Napovedi Evropske komisije glede prenove DDV sistema v EU



1.1. Kakšni so trendi na področju spletne prodaje 
blaga?



1.1 Kakšni so trendi na področju spletne prodaje 
blaga?

Statistika iz leta 2017: 

• Večina Evropejcev redno uporablja splet.  

Pogostost uporabe spleta se giblje med 66 %  in 

97 % v preteklih 12 mesecih. Pogostost 

nakupovanja preko spleta pa se zelo razlikuje po 

državah, in sicer spletno nakupovanje je močno 

razvito v zahodnih državah Evrope in veliko manj 

razvito v vzhodnih državah.

Vir: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-

commerce_statistics_for_individuals#General_overview



1.1 Kakšni so trendi na področju spletne prodaje 
blaga?

• Pogostost spletnega nakupovanja po letih glede na tri starostne skupine (države 

EU, leto 2017)

• Pogostost nakupovanja po starostnih skupinah iz leta v leto narašča. Največ 

nakupov opravijo končni potrošniki stari med 16 in 24 let, ter 25 in 54 let.

Vir: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics_for_individuals#General_overview



1.1 Kakšni so trendi na področju spletne prodaje 
blaga?

• Blago in storitve, ki jih najpogosteje 

kupujejo končni potrošniki na spletu 

(države EU, leto 2017)

• Končni potrošniki najpogosteje kupujejo 

na spletu oblačila in izdelke za šport in 

rekreacijo, namestitve, izdelke široke 

potrošnje in vstopnice za različne 

prireditve.

Vir: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-

commerce_statistics_for_individuals#General_overview



1.1 Kakšni so trendi na področju spletne prodaje 
blaga?

• Delež spletnega nakupovanja doma, iz držav EU in tretjih držav (države EU, leto 2017, 2012)

• Končni potrošniki redno kupujejo blago in storitve pri domačih spletnih trgovcih (88 %), veliko manj pa od spletnih 

trgovcev iz drugih držav EU (32 %), še manj pa od spletnih trgovcev iz tretjih držav (22%).

Vir: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics_for_individuals#General_overview



1.2.1 Kako določimo kraj obdavčitve z DDV?

1. STATUS 
PRODAJALCA

Status 
prodajalca

Status kupca

2. VRSTA 
PROMETA

Domač 
promet

EU

Tretje države



1.2.2 Pridobitve blaga iz EU

DDV pravila, ki veljajo za slovenske davčne zavezance: 

• davčni zavezanec iz EU: Pridobitev blaga iz EU, 

samoobdavčitev – obračun in odbitek DDV (23. člen ZDDV-

1);

• Mali davčni zavezanec iz EU: Pridobitev blaga iz EU, ni 

samoobdavčitve – ne gre v DDV-O (4. člen ZDDV-1);

DDV pravila, ki veljajo za slovenske male davčne zavezance: 

a) Presežen prag 10.000 EUR pridobitev iz EU: Pridobitev 

posebne DDV številke, samoobdavčitev, nima pravice do 

odbitka (4. člen ZDDV-1);

b) Prag 10.000 EUR ni presežen: ni samoobdavčitve.



1.2.2 Dobave blaga v EU
DDV pravila, ki veljajo za slovenske davčne zavezance:

• davčni zavezanec iz EU: Dobava blaga v EU brez DDV 

(pogoji 46. člena ZDDV-1);

• končni potrošnik iz EU: 

a) če prag ni presežen, s SLO DDV, 

b) če je prag presežen, brez SLO DDV, obvezna 

registracija za namene DDV v drugi državi EU  (20/1 

in 20/8 ZDDV).

DDV pravila, ki veljajo za slovenske male davčne 

zavezance: dobava blaga je izvzeta iz DDV sistema po 

94. členu ZDDV-1.



Slovenija

1.2.2 Posebna pravila za prodajo blaga 
na daljavo v EU

Druga država EU

prag ni prekoračen, kraj obdavčitve Slovenija prag prekoračen, kraj obdavčitve druga država EU



1.2.2 Mejne vrednosti za obvezno DDV 
registracijo v državah EU

Država EU

Mejne vrednosti za določitev kraja dobave pri prodaji

blaga na daljavo

Nacionalna valuta Vrednost preračunana v EUR

Slovenija 35.000 EUR -

Velika Britanija 70.000 GBP 82.489

Italija 35.000 EUR -

Avstrija 35.000 EUR -

Nemčija 100.000 EUR -

Hrvaška 270.000 HRK 36.231

Francija 35.000 EUR -

Mejne vrednosti v državah EU pri prodaji blaga na daljavo (april 2017)



1.2.2 Prag presežen. Kako naprej?

• Prag v drugi državi EU je presežen. Kako naprej? Kdaj je potrebno začeti 

obračunavati DDV druge države EU?

1. Pravila v skladu z uredbo 282/2011

Prag presežen 25.11.2016

2016                                               2017

- Uredba 282/2011
- Pojasnilo FURS št. 4230-5373/2011



1.2.2 Prag presežen. Kako naprej?

2016                                              2017    

• 3. Lokalna pravila v Nemčiji in Franciji

Prag presežen 25.11.2016

• 2015                                2016                                                    2017

2. Lokalna pravila v Avstriji

Prag presežen 25.11.2016      



1.3 Spletna prodaja blaga nerezidentov v Sloveniji

- Prag za dobavo blaga na daljavo 35.000 EUR;

- Pridobitev DDV številke vsaj 15 dni preden je 

prag presežen;

- Kako poteka postopek? Obrazci 

• DR-04, DR-02, dostop do eDavkov,

• obrazec DDV-P3;

- Dodatna dokumentacija, ki jo predloži 

nerezident (129/4 PZDDV-1): 
1. Potrdilo o veljavni DDV številki v državi sedeža;

2. Izpis iz sodnega ali drugega registra;

3. Pogodba, predpogodba ali drugo pisno dokazilo iz katerega 

je razvidno, da namerava zavezanec opravljati dejavnost v 

Sloveniji;



1.4 Primer iz prakse: spletna prodaja blaga

Nemčija

• Prag za dobave blaga na daljavo 

100.000 EUR;

• Pri vzpostavitvi zaloge v nemškem 

skladišču prag ne velja;

• Postopki za DDV registracijo 

(vprašalnik, izpis iz poslovnega 

registra, ustanovitveni akt, kopija 

osebnega dokumenta zastopnika, 

potrdilo o DDV št. v Sloveniji);

• DDV poročanje: 10. v mesecu za 

pretekli mesec (možen enomesečni 

odlog), obvezna oddaja mesečnih in 

letnih DDV poročil;

• Problematika obračuna DDV za nazaj.

Avstrija

• Prag za dobave blaga na daljavo 

35.000 EUR;

• Postopki za DDV registracijo (Form 

Verf26, Verf19E, izpis iz poslovnega 

registra, ustanovitveni akt, kopija 

osebnega dokumenta zastopnika, 

potrdilo o DDV št. v Sloveniji);

• DDV poročanje: 15. v mesecu po 

mesecu, ki sledi preteku davčnega 

obdobja, obvezna oddaja mesečnih 

in letnih DDV poročil; 

• Posebnosti pri poročanju, ko datum 

računa ni enak datumu dobave 

blaga;

Francija

• Prag za dobave blaga na daljavo 
35.000 EUR;

• Postopki za DDV registracijo 
(vprašalnik, izpis iz poslovnega 
registra, ustanovitveni akt, kopija 
osebnega dokumenta 
zastopnika, potrdilo o obstoju 
TRR, potrdilo o DDV št. v 
Sloveniji);

• DDV poročanje: 19. v mesecu za 
pretekli mesec , obvezna oddaja 
mesečnih oz. kvartalnih (manj 
kot 4.000 EUR) DDV poročil; 

• Pri plačilih obvezna direktna 
obremenitev;

• Problematika obračuna DDV za 
nazaj.



1.5 Napovedi Evropske komisije glede prenove 
DDV sistema v EU

NOVOSTI, KI SO ŽE SPREJETE IN BODO UVELJAVLJENE 

V NASLEDNJIH 3 LETIH:

• Direktiva sveta (EU) 2017/2455 (veljavnost od 1.1.2019 in 1.1.2021);

• Izvedbena uredba sveta (EU) 2017/2459 (veljavnost od 1.1.2019);

• Uredba sveta (EU) 2017/2454 (novosti predvsem za davčno upravo in 

organe nadzora, veljavnost od 1.1.2021);



1.5 Napovedi Evropske komisije glede prenove 
DDV sistema v EU
Direktiva sveta (EU) 2017/2455

• 1.1.2021
• Uporaba sistema mini VEM tudi pri prodaji blaga na daljavo;

• Rok za oddajo DDV obrazca preko sistema mini VEM;

• Pravila glede kraja obdavčitve pri prodaji blaga na daljavo za zavezance iz EU;

• Ukinitev posameznih pragov za obvezno DDV identifikacijo po državah EU;

• Prodaja blaga preko elektronskega vmesnika;

• Uporaba sistema mini VEM za zavezance iz tretjih držav;

• Ukinitev oprostitve DDV ob uvozu pošiljk majhne vrednosti;



Hvala za vašo pozornost!

Predstavitev in gradivo pripravila:
Mojca Müller, preizkušena davčnica pri SIR

ANOVA, računovodska hiša, d.o.o.
mojca.muller@anova.si



Kako smo v našem računovodstvu pristopili k 
izvajanju zakonodaje o preprečevanju pranja 

denarja in financiranje terorizma?

Mojca Vincek, Kleos d.o.o.



• ZPPDFT-1 v veljavi od 4.11.2016

• Najnovejše SMERNICE za izvajanje Zakona o preprečevanju 

pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične 

osebe, ki opravljajo dejavnost računovodskih storitev in 

storitev davčnega svetovanja objavljene na spletni strani 

Urada RS za preprečevanje pranja denarja dne 21.8.2018  



UVODNO IZOBRAŽEVANJE

Spletni seminar

Smernice Urada za preprečevanje pranja denarja 

in financiranje terorizma

Zakon o preprečevanju pranja denarja 

in financiranja terorizma



KLJUČNE NALOGE

• priprava dokumentacije

• pridobitev podatkov obstoječih strank

• plan izobraževanja zaposlenih 

• vzpostavitev obveznih evidenc



PRIPRAVA DOKUMENTACIJE

• priprava pravilnika

• priprava obrazcev za pregled stranke

• priprava obrazca za oceno tveganja 

• seznam indikatorjev 



PRIPRAVA PRAVILNIKA

• položaj, naloge in pogoji delovanja pooblaščenca in 

namestnika

• izobraževanje in usposabljanje zaposlenih in letni plan   

izobraževanj

• notranja kontrola

• upravljanje evidenc

• hramba in varstvo podatkov



PRIPRAVA OBRAZCEV ZA PREGLED STRANKE 
Samostojni podjetnik

• dejavnost stranke

• naziv firme

• ime in priimek

• naslov

• EMŠO 

• državljanstvo

• davčna številka

• vrsta, številka in izdajatelj  

osebnega dokumenta

• vrsta poslovnega razmerja 

• datum sklenitve poslovnega

razmerja



PRIPRAVA OBRAZCEV ZA PREGLED STRANKE 
Organizacija:

• dejavnost organizacije

• naziv organizacije

• sedež organizacije

• namen in narava poslovnega razmerja 

• v čigavem imenu se sklepa poslovno razmerje

• matična številka pravne osebe



PRIPRAVA OBRAZCEV ZA PREGLED STRANKE 
Organizacija:

Dejanski lastnik, zakoniti zastopnik

• ime in priimek

• naslov

• EMŠO 

• državljanstvo

• davčna številka

• vrsta, številka in izdajatelj osebnega dokumenta

• datum sklenitve poslovnega razmerja



PRIPRAVA OBRAZCA ZA PREGLED 
TRANSAKCIJE NAD 15.000 EUROV

Obstoječi podatki o stranki

• znesek transakcije

• namen transakcije

• način izvedbe transakcije



PRIPRAVA OBRAZCA ZA OCENO TVEGANJA

Tri področja:

• geografsko tveganje 

• tveganje stranke 

• tveganje vezano na storitev, oziroma vsebino poslovanja,

vključno s finančnim tveganjem 



SEZNAM INDIKATORJEV

Indikatorji za prepoznavanje sumljivih transakcij s področja 

pranja denarja:

• Indikatorji, ki se nanašajo na stranko

• Indikatorji, ki se nanašajo na transakcijo ali premoženje

• Indikatorji, ki se nanašajo na naše zaposlene



SEZNAM INDIKATORJEV

Indikatorji za prepoznavanje sumljivih transakcij s področja 

financiranja terorizma :

• indikatorji, ki se nanašajo na stranko

• indikatorji, ki se nanašajo na sklenitev poslovnega razmerja

• indikatorji, ki se nanašajo na TRR stranke

• indikatorji, ki se nanašajo na posamezne transakcije 

• indikatorji, ki se nanašajo na neprofitne organizacije



PODATKI OBSTOJEČIH STRANK 

• priprava pojasnila za stranke

• pošiljanje obrazca za pregled stranke

• vpogled v osebni dokument ob prvem srečanju



IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

• redno izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih

• poznavanje internih pravilnikov

• plan izobraževanj do konca meseca marca



VZPOSTAVITEV EVIDENC

• evidenca o stranki, poslovnih razmerjih in transakcijah

• evidenca sporočenih podatkov Uradu za preprečevanje

pranja denarja in financiranja terorizma



Spoznajte poslovanje svojih strank.

Vključite sodelavce, presenetili vas bodo s svojimi mnenji.

V kolikor še nimate urejeno, pripravite sedaj. 

Inšpektorji so pred vrati.



Hvala za vašo pozornost
Mojca Vincek, Kleos d.o.o. 



Saop d.o.o.

Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici

080 13 20
info@saop.si 
www.saop.si


