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Ne spreglejte - zakonske spremembe
eRačun: Prenehanje uporabe eSLOG 1.6., prihaja eSLOG 2.0.
S 5.12.2019 je bila sprejeta odločitev, da se s 1. 10. 2020 konča prehodno obdobje, ko sta v uporabi
oba standarda eSLOG eRačun 1.6 in eSLOG eRačun 2.0. Od 1.10.2020 dalje bo tako veljaven le še
eSLOG 2.0 eRačun. Po informacijah ZZI (Bizbox), nekatere banke načrtujejo uvedbo in prehod na
eSLOG 2.0 že v prvi polovici 2020.
Nacionalni Forum za eRačun vse deležnike tako spodbuja, da uvedejo eSLOG 2.0 čim prej, saj se
eSLOG eRačun 1.6 preneha uporabljati s 1. 10. 2020. Kaj to pomeni? Proračunski uporabniki bodo
po tem datumu lahko prejemali in izdajali e-račune samo v standardu eSLOG 2.0. Vendar pa
Uprava Republike Slovenije za javna plačila že zdaj podpira prejem eRačunov v standardu eSLOG
2.0.
S pripravami in testiranji na nov standard eSLOG 2.0. smo pričeli tudi mi. Aktivno potekajo priprave
in testiranja standarda eSLOG 2.0. in pričakujemo, da bomo pričeli s prvimi nadgradnjami pri naših
strankah v naslednjem mesecu. Če imate kakšno vprašanje, se obrnite na svojega skrbnika.

Novosti na področju obračuna plač in kadrov
Najnižja osnova
Najnižja osnova se je z izplačilom od 1.1.2020 spremenila na 975,30 EUR in ostaja v tej višini do
28.2.2020. Za izplačila od 1.3.2020 pa se bo le-ta znesek spremenil – takrat bo znana povprečna
plača za leto 2019.
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Minimalna plača
V Uradnem listu RS št. 83, z dne 24.12.2018 je bil objavljen Zakon o spremembah Zakona o
minimalni plači (ZMinP-B), ki določa nov znesek minimalne plače za leto 2019, 2020 in za vsa leta
vnaprej. Za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020 znaša 940,58
EUR. Od leta 2021 pa bo minimalna plača določena kot seštevek zneska minimalnih življenjskih
stroškov, povišanih za 20 % in odvisna od olajšav. Ena od velikih sprememb pa je zapisana v 3.
odstavku 2. člena omenjenega zakona in sicer, da se dodatki, delovna in poslovna uspešnost ne
vštevajo v minimalno plačo.
Delo upokojencev, dijakov in študentov
S 1. januarjem 2020 se pri obračunu začasnega in občasnega dela upokojencev in praktičnega dela
vajencev, dijakov in študentov spremeni višina pavšalnega prispevka za zdravstveno zavarovanje,
ki je določeno na podlagi ZZVZZ. Nov znesek je 5,23 EUR.
Obračun najemnin
Spremenil se je tudi obračun najemnin, ki zvišuje stopnjo normiranih stroškov iz 10% na 15% in
stopnjo dohodnine iz 25% na 27,5%.
Objava kontrolnih podatkov
FURS je 15.1.2020 objavil kontrolne podatke za kontrolo obvestil o izplačanih dohodkih. Tisti, ki
še niste izpisali in razdelili obvestila (ali pa kljub vsemu) lahko podatke preverite v sistemu eDavki.
Prestopno leto
Zaradi prestopnega leta oz. dodatnega delovnega dneva na 29.2.2020 se spremeni fond ur za
leto 2020 in sicer iz 2088 na 2096 ur.
Delna oprostitev plačila prispevkov za zaposlene, ki dosegajo pogoje za penzijo
S 1.1.2020 se je zopet začela uporabljati določba 156. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (ZPIZ-2), ki omogoča uveljavljanje delne oprostitve prispevkov delodajalca za starejše
delavce, torej tiste, ki so že dopolnili 60 let starosti, ter delavce, ki izpolnjujejo starostni pogoj
za pridobitev pravice do predčasne pokojnine. Delodajalci ste tako oproščeni plačila prispevkov
delodajalcev v višini 30 % za delavce v delovnem razmerju, ki so dopolnili 60 let starosti in v višini
50% za delavce, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine.
Preneha odločba ZIUPTD
Z 31.12.2019 pa je prenehala veljati odločba Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela
- ZIUPTD, ki je za delavce starejše od 55 let, ki so najmanj šest mesecev pred sklenitvijo pogodbe
o zaposlitvi prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb, omogočala oprostitev plačila vseh prispevkov
delodajalca za prvih 24 mesecev zaposlitve. Zaposleni, ki so se zaposlili do vključno 31.12.2019
bodo še vedno oproščeni plačila vseh prispevkov za 24 mesecev.
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Novosti za uporabnike IPSPlus-a
Sprememba DDV: Nova davčna stopnja za knjige in revije
V skladu z novelo zakona se uvaja posebna nižja stopnja DDV v višini 5 %, in sicer za dobavo,
vključno s knjižnično izposojo, knjig, časopi¬sov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih ali
dobavljenih elektronsko ali oboje (vključno z brošurami, letaki in podobnim gradivom, otroškimi
slikanicami, knjigami za risanje ali pobarvankami, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi
in hidrografskimi ali podobnimi kartami), razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena
oglaševanju oziroma ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo video vsebine ali avdio glasbene
vsebine. Izpostavljamo, da se posebna nižja stopnja DDV v višini 5 % za zgoraj navedene dobave
uporablja že za dobave, opravljene od vključno 1. 1. 2020 dalje. (Vir: Furs)
Programska rešitev IPSPlus in MPSPlus za maloprodajo je pripravljena in že vključuje novo davčno
stopnjo v višini 5%. Stranke in partnerji, ki imajo sklenjeno vzdrževalno pogodbo, je bila nadgradnja
že nameščena, vsi ostali pa lahko nadgradnjo naročite preko telefona ali e-mail inin@inin.si.

Nov, hitrejši način prijave v POS sistem MPSPlus
Maloprodajnemu sistemu MPSPlus smo dodali funkcionalnost, ki omogoča in olajša zaposlenim,
da se kar se da hitro in enostavno prijavijo v POS blagajne in pospeši vaš prodajni proces. Prijava
poteka s pametno in varno ID Mifare kartico ali ID Mifare obeskom za ključe.
Kaj potrebujete za enostavnejšo prijavo?
•

nadgradnjo MPSPlus-a za hitro prijavo,

•

ID Mifare kartico ali ID Mifare obesek za ključe za vsakega zaposlenega, ki se prijavlja v
blagajne,

•

dodatni eksterni čitalec kartic

Kaj pa se zgodi, če uporabnik nima ali pozabi kartico? Ni panike, še vedno se lahko prijavi s svojo
kratko šifro in brez težav upravlja z blagajno naprej.
Opomba: Tisti, ki že uporabljate našo sodobno spletno aplikacijo TA Studio za evidenco delovnega
časa, in tako že imate ID Mifare kartice ali obeske, se lahko z obstoječimi karticami prijavljate
enostavno v POS blagajno. Potrebna je le nadgradnja vaše programske rešitve in dodatni eksterni
čitalec kartic/obeskov.
Če si želite nove funkcionalnosti, obvestite vašega skrbnika, nas pokličite ali nam pišite na inin@
inin.si
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Izkoristite nepovratna sredstva
Vavčer za digitalno strategijo
Digitalizacija poslovanja je dandanes pomembna investicija podjetja, ki želi uspešno poslovati v
prihodnje. Večina podjetij se sprašuje kaj sploh je digitalizacija in kako se je lotiti. Digitalizacija
ni zgolj uvedba novega poslovno informacijskega sistema ali drugih programskih rešitev, to je
celovit proces prenove poslovnih procesov na način, da dosežemo večjo učinkovitost in povečamo
dodano vrednost. Pri tem projektu pa je ključnega pomena, da podjetje implementira programske
rešitve in strojno opremo, ki to omogočajo.
Še vedno je odprt vavčer za pripravo digitalne strategije. Upravičeni so stroški svetovanja zunanjega
izvajalca pri pripravi Digitalne strategije, kar pomeni, da lahko za pripravo Digitalne strategije
pridobite od 1.000 EUR do 9.999 EUR nepovratnih sredstev. Pogoj je, da spadate med mala in
srednje velika podjetja ter, da izberete izvajalca za pripravo digitalne strategije, ki je vpisan v DIH
katalog strokovnjakov, katerega del je tudi InIn.
Za kakršno koli dodatno informacijo vezano na Vavčer, bodisi glede primernosti, bodisi glede
prijave, nas lahko kontaktirate po telefonu ali nam pišete na e-mail inin@inin.si.

Napovedujemo
Letos obeležujemo 30 let delovanja podjetja
V letu 2020 bomo zabeležili 30. jubilej našega podjetja, zato pripravljamo kopico presenečenj
za naše zveste stranke in partnerje, ki vam jih bomo predajali in predstavljali skozi celotno naše
jubilejno leto 2020. Za naš jubilej smo si zadali nov velik projekt, katerega vam bomo predstavili
na skupnem srečanju partnerjev ob praznovanju 30 jubileja. Spremljajte nas na Facebooku in ne
spreglejte naših prihajajočih Mesečnikov.
V naslednjem Mesečniku ne spreglejte...
V naslednji številki mesečnika lahko pričakujete dodatne novosti predvsem iz področij IPSPlus
inventure in skladiščenja, IPSPlus e-računi, predstavitve novih partnerstev, kako potekajo naša
interna izobraževanja novih tehnologij in še več…

Kontaktni podatki
W: www.inin.si | T: 02 534 14 10 | E: inin@inin.si

InIn - Vaš partner za prihodnost!
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