Vaša

Vemo, kakšne probleme imamo obrtniki in podjetniki!
Vemo, kaj je potrebno spremeniti v zakonodaji!
Borimo se za ustrezne spremembe!

Naštevamo samo NEKAJ zahtev, ki smo jih uspeli
realizirati v letu 2012

✔

POKOJNINSKA REFORMA

Pri pokojninski reformi smo bili prvi, ki smo
ugotovili in takoj opozorili na predlagano enormno povišanje zavarovalnih osnov. S pogajanji
smo uspeli preprečiti, da bi v letu 2013 nekateri plačevali tudi do 67% višje prispevke
(skoraj 10.000 evrov letno na zavarovanca).
Prav tako smo uspeli, da se v dobiček zavarovanca, ki predstavlja zavarovalno osnovo, ne
bodo vštevale dividende.

✔

GOSPODARSKO PRAVO
Uspeli smo zagotoviti, da je na davčno
nevtralen način možen prenos podjetja
samostojnega podjetnika na njegovega
družinskega člana kot univerzalnega
pravnega naslednika že za časa življenja prenosnika.
Dosegli smo, da je uzakonjen minimalni znesek obveznosti, ki jo je
potrebno prijaviti v obvezni pobot,
s tem pa smo preprečili, da bi bili
stroški pobota višji od same pobotane obveznosti.

✔

SVETOVANJE

Opravili smo več kot
15.000 individualnih
svetovanj iz področij
gospodarskega, delovnega in civilnega prava,
davčne zakonodaje, računovodstva in financ,
napotovanja delavcev
na delo v tujino, varstva okolja in varstva
in zdravja pri delu ter
drugih področij, ki
pomembno vplivajo na
poslovanje podjetij.

NOVE POSLOVNE
PRILOŽNOSTI

DAVČNO PODROČJE

✔

Bili smo edini, ki smo se borili in
uspeli, da se je znesek gotovinskih
plačil med poslovnimi subjekti povečal iz 50 na 420 EUR.
Preprečili smo uzakonitev dviga stopnje DDV (z 8,5% na 20%) na frizerske
storitve, storitve čiščenja oken in zasebnih gospodinjstev ter dobavo lončnic,
sadik in rezanega cvetja (ukrep bi direktno
negativno vplival na 2.000 naših članov).

VARSTVO OKOLJA

✔

Dosegli smo poenostavitev postopka
pridobivanja dovoljenja za prevoz
odpadkov.

✔

So-organizirali smo dva večja sejma
v Sloveniji:
Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem
LOS in Mednarodni obrtni sejem
MOS.

✔

izobraŽEVANJE

Organizirali smo 416 izobraževalnih dogodkov za več kot
10.000 udeležencev.

MED DRUGIM SE BORIMO ZA:
 Večji vpliv upnikov v insolvenčnih postopkih.
 Enostavnejše zaposlovanje in postopke odpuščanja
(večja fleksibilnost zaposlovanja).

 Reševanje problematike napotenih delavcev v tujino.
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 Omejitev poslovanja podjetjem brez odprtih bančnih
računov.

 Povišanje mejnih vrednosti klora v lesu, ki se uporablja kot
gorivo ter za določitev ustreznih kriterijev v zakonodaji za
kurjenje neonesnažene iverke v malih kurilnih napravah.
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