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DDV Zavezanci

SPLOŠNO

SPLETNA ANKETA UPORABNIKOV BIROKRAT – MAJ 2010

Objavljamo rezultate ankete uporabnikov programov Birokrat, glede ocen zadovoljstva, ki ste jih podali v
naši spletni anketi v mesecu maju 2010. Zajete so vse ankete, ki so bile oddane do 31.5.2010.

Uporabniki so v povprečju zadovoljni z uporabo, ki vključuje programske pakete in storitve, saj je glede
na celotni seštevek dosežen rezultat s povprečno oceno 3,67.

OPOMBA:
Največ uporabnikov je glede zadovoljstva dodelilo oceno 4 (prav dobro), ki ji sledi ocena 5 (odlično),
ter nato ocena 3 (dobro).
Dobre do odlične ocene večine uporabnikov (85,2%) pa ne pomenijo, da pred nami ni še veliko dela
za doseganje boljših rezultatov, predvsem pri uporabnikih, ki ste podali ocene nižje od 3.

Uporabnikom se za vse oddane ankete zahvaljujemo!
Ekipa BIROKRAT d.o.o.

* Grafični prikaz posameznih ocen vsebuje lestvico prikazano v odstotkih.
  Verodostojnost izračunov podatkov zagotavlja podjetje BIROKRAT d.o.o.

PROGRAM DDV ZAVEZANCI

Uporabnike programa DDV Zavezanci obveščamo, da od 1.7.2010 naprej
ni možno novo osveževanje baze podatkov davčnih zavezancev iz interneta.

Vzrok za nedelovanje osvežitev registra je umik in prenos podatkov oz. registra transakcijskih računov s
spletnega portala BANKE SLOVENIJE na spletni portal AJPES.

OPOMBA:
Ko bodo v celoti znane in dogovorjene vse tehnične specifikacije, ter novi pogoji uporabe podatkov
omenjenih registrov, vas bomo o možnostih in delovanju programa DDV Zavezanci naknadno obvestili.

V vsakem primeru pa je omogočena uporaba programa DDV Zavezanci z obstoječo bazo davčnih
zavezancev, ter obstoječa povezava s prenosom partnerjev v program Birokrat!

Ocene zadovoljstva v razponu od 1 do 5

Prikaz ocen uporabnikov programov Birokrat *

http://www.birokrat.si/default.asp?mID=sl&pID=modul_ddv_zavezanci
http://www.bsi.si/placilni-sistemi.asp?MapaId=597
http://www.ajpes.si/Registri/Transakcijski_racuni/Predpisi
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NADGRADNJE PROGRAMA BIROKRAT IZ INTERNETA

Nove verzije programa Birokrat (nadgradnje) vsebuje različne zakonske, tehnične ali uporabniške
novosti in dopolnitve.

Izdelane novosti in dopolnitve se z izidom novih verzij programa objavljajo v gradivih Informator,
posamezne pomembnejše vsebine pa tudi v drugih dodatnih navodilih za uporabo programa, ki jih
najdete na naših spletnih straneh.

OPOMBA:
Z novimi nadgradnjami se ne prenašajo novi šifranti, ki jih imate izdelane v programu (pošte, vrste
dogodkov, obrestne mere, davki, prispevki, kontni plan, …). Šifranti so vaše poslovne vsebine, ki jih
glede na zahteve oz. zakonske spremembe predvsem dopolnjujete oz. spreminjate sami.

Posamezne aktualne šifrante lahko ob objavljenih spremembah tudi prenesete s spletne strani datotek,
ter jih uvozite v program (npr.: obrestne mere, AOP za kontni plan,…).

NADGRADNJE PROGRAMA BIROKRAT – MREŽNA VERZIJA

V primeru, da uporabljate mrežno verzijo programa, ravno tako kot pri enouporabniški verziji,
nadgradite program z novo verzijo samo enkrat. Nadgradnjo najenostavneje naredite na strežniku
(glavnem računalniku) na katerem je nameščen program Birokrat.

Tudi v primeru mrežne verzije je program Birokrat nameščen samo na enem računalniku (strežniku).
Drugi računalniki v mrežni povezavi pa preko bližnjic dostopajo do programa Birokrat.

dostop do
programa Birokrat

dostop do
programa Birokrat

Računalnik 2
(odjemalec - klient)

bližnjica do
Birokrat

Računalnik 3
(odjemalec - klient)

bližnjica do
Birokrat

Računalnik 1
(strežnik - server)

Birokrat

V meniju »Birokrat - Servis« lahko izvršite
prenos nadgradnje programa iz interneta

http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&pID=informator
http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&pID=birokrat_navodila
http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&pID=birokrat_datoteke
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POSLOVANJE

PREJETI RAČUNI – DATUM KNJIŽENJA

V novi verziji programa, je pri vnosu različnih prejetih računov, dodana programska kontrola za obvezen
vnos podatka »Datum knjiženja«. Podatek je pri vnosu novih dokumentov zahtevan.

Za lažje in hitrejše delo, program pri vnosu novih dokumentov samodejno izpolni trenutni koledarski
datum tudi za »Datum knjiženja«, ki pa ga lahko tudi naknadno spremenite.

Omenjeni datum se izkazuje tudi v drugih evidencah, saj je podatek »Datum knjiženja« vsebovan tudi v
davčnih evidencah oz. datotekah TXT za pregled DURS.

V primeru, da omenjeni datum ni bil vnesen, je za davčne evidence datum vsebinsko povzet iz datuma
prejema dokumenta, kot je bilo to na voljo tudi v starejših davčnih evidencah.

Podatek Datum knjiženja, se izkazuje tudi
v vseh davčnih knjigah

Obvezen je tudi podatek Datum knjiženja,
ki se izkazuje tudi v različnih evidencah
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SKLADIŠČE

POVEZAVE SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE

V okviru poslovnih postopkov so možne različne dolžine oz. povezave skladiščne dokumentacije. V
shemi je prikazan obsežnejši postopek naročanja, nabave, ter prodaje blaga.

Shema prikazuje možnosti izdelave skladiščnih dokumentov, ki se lahko med seboj povezujejo oz.
prenašajo, ter omogočajo nadzorovan potek izdelave dokumentov za nabavo ali prodajo blaga.

OPOMBA:
Uporabniki lahko glede na različne poslovne postopke, uporabljate različne možnosti povezav poslovne
dokumentacije, ki so v ta namen predvidene v programu.

P
R
O
D
A
J
A

B
L
A
G
A

N
A
B
A
V
A

B
L
A
G
A

KUPCI

PREDRAČUN
(ponudba za blago)

DOBAVNICA
(dobava blaga)

RAČUN
(prodaja iz skladišča)

NAROČILO DOBAVITELJU
(naročanje blaga)

PREVZEMNI LIST
(prevzem v skladišče)

NAROČILO KUPCA
(potrjevanje naročil)

nabava in prodaja
blaga iz zaloge

naročanje blaga,
ki ni na zalogi
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RAČUN – PRENOS ODPRTIH DOBAVNIC

Pri izdelavi izhodnih računov je na voljo tudi dodatna možnost prenosa vseh količinsko odprtih dobavnic v
posamezni račun za kupca. Možnost je omogočena za dobavnice, ki so iz istega skladišča kot račun.

V kumulativnem pregledu pred prenosom izberite kupca, izvor dokumenta dobavnica, ter količinsko
odprto, nato pa lahko uporabite izbiro desne tipke na miški za označitev vseh dobavnic za prenos.

ČITALEC ČRTNE KODE

V primeru uporabe prenosnega terminala črtne kode z dodatnimi funkcijami, lahko vnašate posamezne
artikle ali pa uvozite vsebino tekstovne datoteke, ki jo pripravite v samem prenosnem terminalu.

V primeru obsežnejšega prometa artiklov v skladiščih, lahko z čitalcem črtne kode ali prenosnim
terminalom izločite možnost napak, ki se pojavljajo pri običajnem ročnem vnosu artiklov v dokumente.
Poleg tega pa pri takšnem postopku prihranite tudi veliko časa.

Uporabnikom programov Birokrat nudimo tudi različno strojno in programsko opremo za uvedbo črtne
kode v poslovanje (opremo si je možno tudi izposoditi oz. najeti). Za več informacij nas kontaktirajte.

01/5 300 200, info@birokrat.si

Račun lahko izdelate zbirno iz
več odprtih dobavnic za kupca Z desno tipko miške lahko vse

dobavnice označite za prenos

Možnost vnosa posameznih artiklov ali
uvoza TXT datoteke artiklov, preko čitalca
črtne kode oz. prenosnega terminala

mailto:info:@birokrat.si
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MALOPRODAJA

SEZONSKI POPUSTI ALI SEZONSKA RAZPRODAJA

Sezonski popusti na računu
V programu Birokrat oz. POS imate na voljo možnost prodaje posameznega blaga z izkazanimi
običajnimi popusti na samem računu za kupca.

V takšnem primeru je blago prodano po znižani ceni, ki se na računu neposredno izkazuje v okviru
izkazanega popusta. Takšni računi vsebinsko niso del razprodaje, temveč gre za običajno prodajo z
izkazanim popustom na posameznih artiklih oz. računih.

NASVET:
V praksi je takšen način prodaje blaga pogost, saj se v tem primeru ne izdeluje zapisnikov o spremembi
cen za razprodaje, s tem pa so postopki vodenja evidenc enostavnejši.

Sezonska razprodaja blaga
Uporabniki, ki pa boste izvajali dejanske razprodaje blaga iz zaloge, morate v skladu s pravilniki, pripraviti
tudi trgovske evidence oz. zapisnike o spremembi cen za razprodajo blaga.

Podrobna uporabniška navodila o vodenju trgovskih evidenc v programu Birokrat, ter pripravi
razprodaje, najdete tudi v novih dopolnjenih navodilih na naši spletni strani:
http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&pID=birokrat_navodila

NASVET:
Navodila oz. pravila glede aktualne razprodaje, najdete na spletni strani TRGOVINSKE ZBORNICE
SLOVENIJE: http://www.tzslo.si/Nezivilski-sektor/Tekstil-obutev/Pravila-pri-sezonskih-razprodajah

http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&pID=birokrat_navodila
http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&pID=birokrat_navodila
http://www.tzslo.si/Nezivilski-sektor/Tekstil-obutev/Pravila-pri-sezonskih-razprodajah
http://www.tzslo.si/Nezivilski-sektor/Tekstil-obutev/Pravila-pri-sezonskih-razprodajah
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PLAČA

REGRES ZA LETNI DOPUST

Nastavitve in izdelava obračuna
V programu lahko obračunavate regres v poljubnem tekočem obračunskem mesecu, program pa bo
poleg obračuna izdelal obrazce in XML vsebine za spletni portal eDAVKI oz. AJPES.

Pred obračunom regresa mora biti predhodno izpolnjena višina regresa glede na odredbo vlade. Regres
obračunate v okviru rednih mesečnih nastavitev, ki jih uporabljate tudi za plače.

POMEMBNO:
V primeru, da je obračun oz. izplačilo plač in regresa na isti dan, regres izberete kar na samem
obračunu plače v spodnjem delu, kjer se nahajajo odbitki in dodatki. Tudi v tem primeru bo program
izdelal samostojne plačilne liste, obrazce in XML datoteke za vsebine plač in vsebine regresa.

V primeru, da se regres ne izplačuje skupaj s plačami, naredite za regres samostojne obračune,
izpolnjene samo v spodnjem delu, kjer se nahajajo odbitki in dodatki. Samostojni obračuni regresa ne
smejo imeti enakega datuma kot mesečni obračuni plač, zaradi pravilnih vsebin obrazcev! Pri
samostojnem obračunu regresa oddate samo XML datoteke vsebin regresa!

Obrazci in XML datoteke
Program izdela samostojne obrazce za obračun regresa (REK, OBRAZEC 3…). Po izdelavi obrazcev,
samostojne obrazce za regres odprete s klikom na izbor »Regres«, ki se nahaja v spodnjem levem delu
zaslona.

Redne mesečne nastavitve, ki vključujejo
tudi podatek o višini regresa za letni
dopust, prenesete iz interneta

V prikazanem meniju »Regres«,
odprete prikaz izdelanih obrazcev
za obračunani regres

Za programsko nastavljen poslovni
dogodek 1 Regres, vnesite dejanski
bruto znesek, ki ga želite obračunati
na posameznem obračunu
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Vsebina izdelane XML datoteke REK-1 za regres, se ne glede na mesec za katerega obračunavate
regres, vedno nanaša na 6. mesec, kot je to zahtevano na spletnem portalu eDAVKI.

POMEMBNO:
V osnovi se izdeluje enkratno izplačilo regresa, za katerega program izdela XML datoteko za eDAVKI.
Za pravne osebe (podjetja), pa program izdela tudi XML datoteko OBRAZCA 3 za spletni portal AJPES.

V primeru, da izplačujete regres na več obrokov, vnesite tudi zaporedno število obroka izplačila
regresa. Za OBRAZEC  3 pri pravnih osebah (podjetjih), morate na spletnem portalu AJPES ročno
dopolniti zneske predhodnih obrokov regresa!

Program ne predvideva obračuna regresa nad višino odredbe vlade, od katerega se plačuje
predpisane davke oz. prispevke! Če želite izplačati znesek regresa, ki je višji kot je predpisano, lahko za
del nad predpisano višino uporabite druge programsko predvidene vsebine pri samem obračunu plače
(boniteta, stimulativni dodatek pri plači oz. dodatek vrednosti obračunanih ur…).

Omogočen je tudi obračun regresa zaposlenih pri 2. delodajalcu z enotno stopnjo davčnega odtegljaja
(25%), enako kot je to pri obračunu plač za zaposlene pri 2. delodajalcu.

Izračun davčnega odtegljaja (dohodnine) pri regresu
Osnova za izračun dohodnine (davčnega odtegljaja) pri regresu, se v programu
obračunava glede na predpisano povprečno obdavčitev zadnje plače zaposlenega.

To pomeni, da zaposleni z različno visokimi plačami oz. olajšavami, prejmejo različne neto zneske
regresa pri enaki bruto osnovi! Dodatne razlage glede izračuna dohodnine pri regresu, najdete tudi v
naših gradivih ali drugih uradnih glasilih (Uporabniški priročnik Birokrat-davčno računovodski del,
Svetovalec revije OBRTNIK 6/2006, 6/2010,…).

Nekaj okvirnih primerov obračunov regresa zaposlenim z različnimi višinami plač:

§ zaposleni z zelo visoko bruto plačo, bo dobil nižje neto izplačilo regresa, ker bo obdavčitev regresa
z davčnim odtegljajem precejšna, ker je tudi njegova plača tako obdavčena (zaposleni spada v višji
dohodninski razred)

§ zaposleni s povprečno bruto plačo, bo imel nižjo obdavčitev regresa, ter s tem višje neto izplačilo
regresa (obdavčitev regresa bo predvidoma okrog 16%, dejanska izračunana višina pa je seveda
odvisna od splošnih osnovnih in povečanih olajšav, ter upoštevanih posameznikovih olajšav za
vzdrževane družinske člane pri plači)

§ zaposleni, ki za polni delovnik prejema plačo na nivoju minimalne plače, bo imel neto znesek
regresa običajno enak bruto regresu, ker njegovo plačo predpisane olajšave presegajo (nima
obračunanega davčnega odtegljaja pri plači, zato tudi pri regresu davčni odtegljaj ne bo obračunan)

Za regres se izdela samostojna XML
datoteka obrazcev REK, ter tudi
OBRAZEC 3 za pravne osebe (podjetja)

V primeru obročnega plačevanja regresa
vnesite zaporedno številko obroka
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ŠIFRANTI

ARTIKLI – NABAVNI ARTIKLI

Vnos in uporaba Skupin je omogočena tudi v šifrantu nabavnih artiklov, na enak način, kot je to
omogočeno v šifrantu prodajnih artiklov.

OPOMBA:
V primeru, da s pomočjo XLS datoteke uvažate ali izvažate nabavne artikle (uporablja se predvsem v
proizvodnji dejavnosti za repromaterial), imate v obeh primerih na voljo tudi podatek o posamezni skupini,
kateri artikel pripada.

OBLIKA DOKUMENTA (RAČUN, DOBAVNICA…)

Na voljo je dodatna nastavitev oblike izpisa izhodnih dokumentov glede na zastavljene skupine, vrste ali
podvrste iz šifranta prodajnih artiklov.

Dodatna možnost omogoča, da so na samem izpisu artikli združeni glede na eno izmed možnosti izbire
skupin, vrst ali podvrst.

OPOMBA:
Uporabniška možnost velja samo za novejše AR dokumente. Starejši izhodni dokumenti, ki se prenašajo
v Excel, ne omogočajo izpisa glede na omenjeno dodatno možnost.

Druge dodatno uporabljene možnosti združevanja artiklov (glede na šifro davka, izvorni dokument,
prodajno ceno…), pa so izkazane v okviru opisane nastavitve.

Možnost dodatne nastavitve za
razvrstitev artiklov na samem izpisu
izhodnih dokumentov
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GLAVNA KNJIGA

STATISTIKA FINANČNIH RAČUNOV

Nova dodatna programska kontrola prikaže poslovne partnerje, ki so zajeti v vsebini Statistike finančnih
računov, vendar nimajo določene samostojne oznake za razvrstitev finančnega poročila. To velja za
poslovne partnerje, ki so vezani na oznako PAR iz oznak kontov kontnega plana.

NASVET:
Osnovne nastavitve kontnega plana za Statistiko finančnih računov, lahko prenesete kot XLS
datoteko tudi z naše spletne strani. Po uvozu lahko podatke dodatno spremenite oz. dopolnite glede na
vaš kontni plan: http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&pID=birokrat_datoteke

Poljubni pregled - Statistika finančnih računov
Za dodatne možnosti iskanja prometa kontov Statistike finančnih računov, so v poljubnem pregledu
prometa glavne knjige na voljo možnosti iskanja tudi glede na razvrstitev finančnega inštrumenta.

Prikaz uporabljenih poslovnih partnerjev,
ki nimajo določenih samostojnih oznak
za razvrstitev finančnih poročil

Najprej izberite opcijo SKIS, ter nato
vnesite iskani sektor SKIS in/ali oznako
finančnega inštrumenta

Možnost uvoza XLS datoteke oznak za
finančna poročila v kontni plan, za
uporabnike zavezane za poročila SFR

http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&pID=birokrat_datoteke
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