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POSLOVANJE

DAVČNE EVIDENCE – REKAPITULACIJSKO POROČILO DOBAV V ČLANICE EU

Promet se v obrazcu RP-O v okviru obstoječih vsebin ločeno prikazuje za dobave blaga oz. tristranske
dobave, ter dobave storitev v druge države članice EU (Uradni list RS 104/2010). Podatki se izkazujejo
v EUR brez centov.

V obrazcih za leto 2011 se izdani dobropisi, ki se navezujejo na račune iz preteklih davčnih obdobij
izkazujejo v postavki B kot do sedaj, z dodatno možnostjo izkazovanja dobropisov za račune iz
preteklih davčnih obdobij v postavki A (podatki o dobavah blaga in storitev za tekoče obdobje).

OPOMBA:
Vsebina rekapitulacijskega poročila dobav v EU, je v obračunu davka (obrazec DDV-O) izkazana v
postavki 12 (dobave blaga v druge države članice). V primeru vsebovanih popravkov za pretekla
obdobja (postavka B), pa je rezultat na obrazcu RP-O izkazani drugače kot v obrazcu DDV-O!

DODATNO:
V času programske izdelave nove XML datoteke obrazca RP-O možnost preizkusa s strani eDAVKI še
ni bila omogočena. Možnost oddaje obrazca bo s strani eDAVKI omogočena predvidoma po 10.2.2011.

Za izdelavo XML datoteke za oddajo
prikazane vsebine obrazca RP-O na
eDAVKI, uporabite prikazani gumb
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DAVČNE EVIDENCE – POROČILO O DOBAVAH PO 76.A ČLENU

Obrazec za zbirno poročilo o dobavah po 76.a členu (obrnjena davčna obveznost), se nanaša na
prodajo kupcem, ki so davčni zavezanci v Sloveniji (Uradni list RS 104/2010). Podatki se izkazujejo v
EUR brez centov.

V obrazcih za leto 2011 se izdani dobropisi, ki se navezujejo na račune iz preteklih davčnih obdobij
izkazujejo v postavki B kot do sedaj, z dodatno možnostjo izkazovanja dobropisov za račune iz
preteklih davčnih obdobij v postavki A (podatki o dobavah blaga in storitev za tekoče obdobje).

OPOMBA:
Vsebina poročila dobav po 76.a členu, je v obračunu davka (obrazec DDV-O) izkazana v postavki 11a
(dobave blaga in storitev v Sloveniji, od katerih obračuna DDV prejemnik). V primeru vsebovanih
popravkov za pretekla obdobja (postavka B), pa je rezultat na obrazcu PD-O izkazani drugače kot v
obrazcu DDV-O!

Za izdelavo XML datoteke za oddajo
prikazane vsebine obrazca PD-O na
eDAVKI, uporabite prikazani gumb
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Dodatna pojasnila glede izkazovanja popravkov za pretekla obdobja

Vsebine, ki spadajo v postavko B niso običajni dobropisi, ki so vezani na račune preteklih obdobij,
temveč gre za različne druge vsebinske popravke: napačen poslovni partner oz. ID številka, napačno
obdobje, napačen znesek, napačna obravnava davčne osnove…

Celotne razlage vsebin obrazcev najdete tudi v glasilih Zveze računovodij finančnikov in
revizorjev Slovenije, ki so objavljene v številkah IKS 5/2010 in IKS 11-12/2010.

NASVET:
V primeru posameznih vsebin popravkov za pretekla obdobja v postavki B, ki jih Birokrat zaradi
specifičnosti ne more izpolniti (raznolikosti popravkov, dobropisi, ki se navezujejo na več računov…),
lahko podatke obrazcev tudi ročno dopolnite na spletnem portalu eDAVKI, ki to omogoča.

Ob izdelavi obrazca lahko ročno določite v
katerem delu obrazca bodo izkazani dobropisi, ki
se vežejo na račune iz preteklih davčnih obdobij

Primeri popravkov, ki se izkazujejo v
postavki B obrazca

Zveza računovodij finančnikov in
revizorjev Slovenije je podala razlago
izkazovanja popravkov glede na postavko
A ali postavko B v obrazcu
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SKLADIŠČE

INTRASTAT

Na naši spletni strani je na voljo novi šifrant tarif, ki se uporablja za poročila v poslovnem letu 2011.
Šifranti INTRASTAT na spletni strani imajo navedeno obdobje (letnico), kdaj so bili na novo predpisani
oz. vsebinsko posodobljeni.

Zavezanci za oddajo poročil  INTRASTAT, ki se uporablja za poročanje o blagovni menjavi z državami
članicami EU, lahko vsebino nove XLS datoteke prenesete tudi z naše spletne strani, ter jo uvozite v
pripadajoči šifrant programa Birokrat:
http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&pID=birokrat_datoteke

OPOMBA:
V primeru, da imate v šifrantu artikle, ki morajo imeti v letu 2011 določene nove tarife, morate
posameznim artiklom ročno določiti nove tarife, ki se uporabljajo v tem poslovnem letu!

NASVET:
Več informacij o predpisanih vsebinah, ter zahtevah in pogojih oddaje poročil za leto 2011, najdete tudi
na spletni strani SURS: http://www.stat.si/intrastat.asp

Posodobljen je šifrant tarif, ki je
namenjen za poročila leta 2011

http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&pID=birokrat_datoteke
http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&pID=birokrat_datoteke
http://www.stat.si/intrastat.asp
http://www.stat.si/intrastat.asp
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ZAKLJUČNICA PO RAČUNU

Zaključnica po računu za artikle s sestavo
Uporabniki, ki v okviru proizvodne dejavnosti uporabljate zaključnice pri računu, za katere ste predhodno
izdelali dobavnice, lahko izdelate zaključnice tudi neposredno iz dobavnic.

NASVET:
Omenjena možnost vam omogoča zapiranje dobavnic z dokumentom zaključnica, kar pomeni, da se
na ta način izkazujejo tudi pregled zaprtih dobavnic.

Ravno tako se  v okviru izdelave zaključnice iz dobavnice, za dobavnice, ki vsebujejo rezervacijo zalog,
zapre/stornira rezervacija zaloge, ter se dejanska poraba zaloge prenese na izdelano zaključnico.

Zaključnica po računu in glavna knjiga
V primeru, da v centralnem skladišču na zaključnice vnašate repromaterial, ki je v šifrantu definiran samo
kot nabavni artikel, ter želite vsebine zaključnic prenašati tudi v glavno knjigo, lahko to storite preko
nastavitev v skladišču, ki nimajo šifre v šifrantu.

Za vse ostale prenose vsebin zaključnic, ki vsebujejo artikle, ki so nabavni in hkrati prodajni artikli,
prenašate vsebine zaključnic v glavno knjigo preko obstoječih nastavitev, ki nosijo šifro v šifrantu, ki je
vezana na šifro davka posameznega artikla.

OPOMBA:
V vsakem primeru morate imeti za možnost prenosa skladiščnih vsebin v glavno knjigo, predhodno
uspešno izdelan obračun zaloge za obdobje prenosa!
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GLAVNA KNJIGA

KONTROLA UNIKATNOSTI IZDELANIH VKNJIŽB

Pri izdelavi knjigovodskega dnevnika, bruto bilance ali avtomatskega prenosa temeljnice,  je  v
programu na voljo dodatna kontrola za možnost prikaza posameznih vknjižb, ki niso unikatne.

Dodatna programska kontrola zajema različne vknjižbe, ki imajo hkrati enako oz. identično oznako
dokumenta, besedilo dokumenta, zneske, ter konto in protikonto.

Vsaka vknjižba ima običajno svoj unikaten skupek podatkov, razen v specifičnih vsebinskih
primerih: enaka mesečna amortizacija registra osnovnih sredstev; na istem dokumentu imajo artikli
enake cene z enakimi davki in enakimi kolonami; na istem prejetem računu je v okviru specifikacije
dogodkov več istih poslovnih dogodkov z enakimi zneski; drugi podobni primeri…

NASVET:
Dodatna kontrola nima vsebinskega vpliva na dokumente glavne knjige. Možnost je uporabna
predvsem pri dodatnem preverjanju pravilnosti vsebin oz. prometa, ter kontroli morebitnih podvojenih
oz. večkrat vnesenih enakih vknjižb. Za preglednejši izpis opozorila uporabite gumb »Beležnica«.

Navedene vknjižbe poiščite po oznaki oz. št. dokumenta v poljubnem pregledu, ter preverite ali so
vknjižbe z enakimi vsebinami morda pomotoma oz. nehote izdelane večkrat.

Prikaže se tudi seznam vknjižb temeljnice,
ki glede na že poknjižene temeljnice glavne
knjige niso unikatne

Prikaže se tudi seznam izdelanih vknjižb v
glavni knjigi, ki po vsebini podatkov niso
unikatne
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PREDLOGI POSLOVNIH IZKAZOV – JAVNI ZAVOD

Pravne osebe javnega prava oddajo podatke letnih poročil glede na navodila neposredno na spletnem
portalu AJPES. Rok za oddajo podatkov je 28. februar 2011!

V glavni knjigi izdelajte bruto bilanco, na podlagi tega pa lahko izdelate tudi poslovne izkaze (bilanca
stanja, izkaz izida), kar lahko uporabite kot osnovo za nadaljnji vnos podatkov letnih izkazov na AJPES.

NASVET:
Navodila in pogoje za oddajo podatkov najdete na spletni strani AJPES:
http://www.ajpes.si/Letna_porocila/Pravne_osebe_javnega_prava/Predlozitev?id=112

PREDLOGI POSLOVNIH IZKAZOV – NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE - ZASEBNI ZAVOD

V programu so na voljo novi predlogi poslovnih izkazov za nepridobitne organizacije – pravne osebe
javnega prava za leto 2010. Rok za oddajo podatkov je 28. februar 2011!

Izdelane vsebine predlogov poslovnih izkazov, lahko za elektronsko oddajo podatkov tudi izvozite iz
programa Birokrat v XLS datoteke AJPES, ter jih dopolnite in nato elektronsko oddate na AJPES.

Uporabniki operacijskih sistemov Windows VISTA ali Windows 7, morate za izvoz podatkov uporabiti
datoteke, ki so s strani AJPES pripravljene posebej za VISTA!

NASVET:
AOP nastavitve kontnega plana 2010 za uvoz in pripravo predlogov poslovnih izkazov, najdete na naši
spletni strani: http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&pID=birokrat_datoteke

Podrobnejša navodila glede priprave vsebin najdete tudi v Uporabniškem priročniku Birokrat (davčno-
računovodski del), saj so osnovni postopki priprave podatkov enaki za različne vrste pravnih subjektov.

PREDLOGI POSLOVNIH IZKAZOV – PODJETJA, SAMOSTOJNI PODJETNIKI, DRUŠTVA

Vsi novi poslovni izkazi že vsebujejo predpisane obrazce AJPES za leto 2010, ter že objavljeno novo
davčno bilanco za pravne osebe - podjetja. Rok za oddajo podatkov je 31. marec 2011!

V novi verziji programa Birokrat je na voljo tudi najnovejši obrazec za obračun akontacije dohodnine
od dohodka iz dejavnosti za samostojne podjetnike (Uradni list RS 103/2010).

NASVET:
Nove AOP nastavitve kontnega plana 2010 različnih pravnih subjektov za uvoz in pripravo predlogov
poslovnih izkazov, najdete na: http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&pID=birokrat_datoteke

V mesecu marcu bodo objavljena tudi podrobnejša navodila oz. nasveti za oddajo poslovnih izkazov
pravnih oseb - podjetij, samostojnih podjetnikov, ter društev za leto 2010. Navodila pa najdete tudi v
Uporabniškem priročniku Birokrat (davčno-računovodski del).

Z gumbom AJPES lahko izvozite vsebine v XLS
datoteke AJPES

Podatke preteklega poslovnega obdobja 2009,
morate v AJPES datotekah izpolniti ročno!

na voljo so nove XLS datoteke AJPES
za izvoz v poslovne izkaze za leto 2010

na voljo so novi programi SILVESTER
za vnos davčnih bilanc za leto 2010

http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&pID=video
http://www.ajpes.si/Letna_porocila/Pravne_osebe_javnega_prava/Predlozitev?id=112
http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&pID=birokrat_datoteke
http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&pID=birokrat_datoteke
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://www.ajpes.si/Letna_porocila
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KNJIGA PRIHODKOV IN ODHODKOV

KONTROLA UNIKATNOSTI IZDELANIH VKNJIŽB

Pri enostavnem knjigovodstvu izdelave KPO ali avtomatskem prenosu temeljnice, je v programu na
voljo dodatna kontrola za možnost prikaza posameznih vknjižb, ki niso unikatne.

Dodatna programska kontrola zajema različne vknjižbe, ki imajo hkrati enako oz. identično oznako
dokumenta, besedilo dokumenta, znesek, ter kolono.

Vsaka vknjižba ima običajno svoj unikaten skupek podatkov, razen v specifičnih vsebinskih
primerih: na istem dokumentu imajo artikli enake cene z enakimi davki in enakimi kolonami; na istem
prejetem računu je v okviru specifikacije dogodkov več istih poslovnih dogodkov z enakimi zneski; drugi
podobni primeri…

NASVET:
Dodatna kontrola nima vsebinskega vpliva na dokumente KPO. Možnost je uporabna predvsem pri
dodatnem preverjanju pravilnosti vsebin oz. prometa, ter kontroli morebitnih podvojenih oz. večkrat
vnesenih enakih vknjižb. Za preglednejši izpis opozorila uporabite gumb »Beležnica«.

Navedene vknjižbe poiščite po oznaki oz. št. dokumenta v poljubnem pregledu, ter preverite ali so
vknjižbe z enakimi vsebinami morda pomotoma oz. nehote izdelane večkrat.

Prikaže se tudi seznam vknjižb temeljnice,
ki glede na že poknjižene temeljnice KPO
niso unikatne

Prikaže se tudi seznam izdelanih vknjižb v
KPO, ki po vsebini podatkov niso unikatne
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