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SPLOŠNO

PRESTAVLJEN TERMIN NOVEGA NAČINA PLAČEVANJA DAVKOV IN PRISPEVKOV

Plačilo davkov in prispevkov od oktobra
Obveščamo vas, da je prvotno objavljen termin novega načina plačevanja davkov in prispevkov za datum
1.7.2011, naknadno prestavljen na novi termin 1.10.2011!

To pomeni, da do meseca oktobra način plačevanja davkov in prispevkov ostaja v obstoječi vsebini.
Ravno tako se plačila nakazujejo na dosedanje obstoječe vplačilne račune DURS.

NASVET:
Več vsebin glede novega termina, ter novosti plačevanja davkov in prispevkov, najdete tudi na spletni
strani DURS: http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nov_nacin_placevanja_davkov_s_1_10_2011/

Oddaja obrazca DDV-O od novembra
Obveščamo vas, da je prvotno objavljen julijski termin sprememb XML datotek obrazca DDV-O
naknadno prestavljen na davčno obdobje meseca oktobra! To pomeni, da se bodo vsebine z novo
XML strukturo obrazca DDV-O oddajale na spletni portal eDAVKI od novembra dalje.

Predvidene novosti XML podatkovnih struktur se bodo nanašale predvsem na vsebine obstoječih
popravkov vstopnega davka po 66.a členu ZDDV-1D, ki jih je treba sedaj na spletnem portalu eDAVKI
izpolnjevati oz. dopolnjevati ročno.

NASVET:
Več o obstoječih vsebinah popravkov vstopnega davka po 66.a členu ZDDV-1D, najdete tudi na spletni
strani eDAVKI: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Notices/NoticeDetail.aspx?id=584

http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nov_nacin_placevanja_davkov_s_1_10_2011/
http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nov_nacin_placevanja_davkov_s_1_10_2011/
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Notices/NoticeDetail.aspx?id=584
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Notices/NoticeDetail.aspx?id=584
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POSLOVANJE

RAČUNI –  PREGLED PRODAJE PO ARTIKLIH

Pri pregledu prodaje po artiklih imate na voljo možnost pregleda prodaje računov izstavljenih iz
poslovanja za posamezna ali vsa prodajna skladišča, ki se nanašajo na prodajo računov izstavljenih v
poslovanju.

Vsebina je namenjena predvsem uporabnikom, ki iz več različnih skladišč (centralno, veleprodajno
tranzitno…) vršijo prodajo drugim podjetjem.

OPOMBA:
V pregled ni zajeta prodaja iz maloprodajnih oz. gostinskih skladišč končnim potrošnikom ali davčnim
zavezancem, ki se samostojno izkazuje oz. pregleduje v maloprodajnih modulih!

RAČUNI – PREVODI VSEBIN POSTAVK

V programu so v prevodih postavk na voljo tudi prevodi posameznih uporabljenih vrst zapiranj (plačil)
računov. To je uporabno v primeru izstavljanja plačanih računov v druge države v tujem jeziku.

Dodatne postavke prevodov uporabljenih vrst zapiranj najdete v šifrantu jezikov, kjer so na voljo tudi vse
druge vsebinske postavke izhodnih dokumentov.

OPOMBA:
Posamezne vrste zapiranj računov (plačil) so za prevod na voljo samo v primeru, da so bile že
uporabljene oz. natisnjene na računih nove verzije programa.
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KOMPENZACIJE – DOPOLNITVE OBVEZNEGA POBOTA S PROSTOVOLJNIMI OBVEZNOSTMI

V programu so dodane vsebine za možnost priprave neplačanih (zapadlih) obveznosti, ki sodijo v
posamezni krog obveznega pobota, z možnostjo vključitve prostovoljnih obveznosti,  ki  so  že  bile
oddane v preteklih krogih pobota, vendar niso bile izvršene ali kako drugače plačane oz. zaprte.

Na prikazani način lahko v okviru ene XML datoteke oddate obveznosti, ki so obvezne za oddajo
posameznega kroga pobota, ter hkrati tudi prostovoljne obveznosti, ki jih želite vključiti v pobot.

Na voljo je tudi nov dodatni pregled vsebin računov, ki so bili pripravljeni za posamezni krog pobota.
Prikaz pripravljenih računov posameznega kroga pobota prikažete z gumbi za pomik (listanje).

OPOMBE:
Z novejšimi verzijami je na voljo možnost izvoza in uvoza XML datoteke rezultatov kroga pobota po
posameznih računih. Vsebine rezultatov, ki bodo specificirane po posameznih računih bodo s strani
AJPES predvidoma na voljo od julijskega kroga pobota naprej.
Vse osnovne vsebine priprave in izvršitev krogov pobota, najdete v glasilih Informator 4-2011 in
Informator 5-2011.

Zapadle račune se v pobot obvezno oddaja vsaj enkrat, lahko pa
neizvršene obveznosti oddajate ponovno tudi naslednjih krogih. Več
informacij glede vsebin obveznega večstranskega pobota najdete na
spletnem portalu AJPES.

V pripravo obveznega kroga pobota lahko
vključite tudi neizvršene obveznosti, ki so
bile že poslane v preteklih krogih pobota

Pregled posameznih krogov pobota imate
na voljo v dodatnem oknu kumulativnega
pregleda priprave ePobotov

Pripravo zapadlih obveznosti za ePobot se
številči glede na koledarski mesec! Za mesec
julij se vnese krog pobota številka 7

http://www.ajpes.si/novice.asp?id=85
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SKLADIŠČE

DOBAVNICA – KOMISIJSKA/KONSIGNACIJSKA DOBAVA BLAGA

V programu je na voljo možnost izdelave dobavnic za komisijsko/konsignacijsko dobavo blaga
neposredno iz predhodno izdelanega prenosa med skladišči. To vam časovno skrajša postopke
izdelave dokumentov, ter zmanjša možnost napak.

Postopek je namenjen uporabnikom, ki kupcem dobavljajo blago na način komisije/konsignacije, ter za
takšne kupce v programu tudi vodijo zalogo v samostojnih prodajnih konsignacijskih skladiščih.

V kumulativnem pregledu dobavnic,  ter  v pregledu dobavnic po artiklih, so dodatno na voljo tudi
možnosti pregleda dokumentov ali artiklov, ki se nanašajo na omenjene vsebine.

POMEMBNO:
Omenjeni postopek komisijske/konsignacijske dobave blaga predvideva vsebine dobavnic, ki so
vsebinsko in količinsko enake kot posamezni prenosi med skladišči (kar s prenosom med skladišči
prenesemo s pripadajočo dobavnico pogodbenemu prodajalcu tudi dobavimo)!

Komisijsko/konsignacijsko dobavnico lahko
izdelate iz prenosa med skladišči, ki ima za cilj
izbrano skladišče z vrsto konsignacija

Artikle lahko prenesete na dobavnico iz
izdelanega komisijskega/konsignacijskega
prenosa med skladišči
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V kumulativnem pregledu prenosov med skladišči, ter v pregledu prenosov po artiklih, so dodatno
na voljo tudi možnosti pregleda dokumentov ali artiklov, ki se nanašajo na omenjene vsebine.

Postopek običajnega poteka komisijske/konsignacijske dobave oz. prodaje blaga posameznim
pogodbenim prodajalcem, je prikazan na spodnji shemi:

NASVET:
Vodenje komisijske/konsignacijske prodaje z uporabo dodatnih prodajnih skladišč za posamezne
pogodbene prodajalce, vam omogoča pregled nad vsebino dobavljenega oz. prodanega blaga po
posameznih pogodbenih prodajalcih.

CENTRALNO SKLADIŠČE
»PODJETJE d.o.o.«

KOMISIJSKO/KONSIGNACIJSKO SKLADIŠČE
»POGODBENI PRODAJALEC s.p.«

Prenos med skladišči
(prenos blaga v komisijo/konsignacijo)

Dobavnica
(spremni dokument ob izdaji blaga)

Račun
(izdan po prejetem zapisniku za odjavo)
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MALOPRODAJA

PRODAJA –  PREGLED PRODAJE PO ARTIKLIH

Pri pregledu prodaje po artiklih v maloprodajnih skladiščih imate na voljo možnost pregleda prodaje
računov, ki so izstavljeni v maloprodajnem modulu ali pregledu prodaje dnevnih iztržkov za račune
izdelane v programu POS.

OPOMBA:
V pregledih maloprodaje končnim potrošnikom ni zajeta prodaja iz modula poslovanje, ki se samostojno
izkazuje oz. pregleduje v pregledu prodaje po artiklih v poslovanju!

PRODAJA DAVČNIM ZAVEZANCEM –  PREGLED PRODAJE PO ARTIKLIH

Pri pregledu prodaje po artiklih v maloprodajnih skladiščih imate na voljo možnost pregleda prodaje
računov, ki so izstavljeni davčnim zavezancem v maloprodajnem modulu ali pregledu prodaje računov
davčnim zavezancem izdelanim v programu POS.

OPOMBA:
V pregledih maloprodaje davčnim zavezancem ni zajeta prodaja iz modula poslovanje, ki se samostojno
izkazuje oz. pregleduje v pregledu prodaje po artiklih v poslovanju!
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GLAVNA KNJIGA

NASTAVITVE AVTOMATSKEGA KNJIŽENJA – DOBAVITELJI TUJINA

Uporabniki, ki v glavno knjigo knjižite prejete račune iz tujine za primer samoobdavčitve (pridobitve
blaga in storitev iz EU, obdavčljive storitve iz drugih držav…), nastavite za knjiženje v glavno knjigo tudi
zneske vstopnega in izstopnega DDV.

Znesek vstopnega davka za primer samoobdavčitve se samodejno izračuna ali pa ga ročno vnesete v
specifikaciji posameznih dogodkov prejetega računa iz tujine.

V nastavitvah glavne knjige za posamezno uporabljeno šifro davka nastavite konto za vstopni in izstopni
davek, ter aktivno kontra knjižbo (davek se hkrati knjiži na obe strani).

Znesek davka, ki ga navedete v specifikaciji prejetega računa iz tujine za primer samoobdavčitve, se
izkazuje tudi v davčnih evidencah, kot vstopni in izstopni davek.

POMEMBNO:
Na ta način imate pravilno vsebinsko usklajene podatke glede obračunanega DDV v davčnih evidencah
in glavni knjigi. Vsebina je ravno tako primerna za samoobdavčitev prejetih računov iz tujine, pri katerih
se vstopni DDV ne sme odšteti (na kontu davka se izkazuje samo izstopni DDV).

Navedeni postopek samoobdavčitev se ne uporablja za ECL uvoz blaga, pri katerem se uvozni davek
knjiži preko vnosa domačih računov prejetih od špediterjev oz. carinske uprave!

V primeru samoobdavčitev se vstopni davek
hkrati izkazuje tudi v postavkah za obračunani
(izstopni) davek obrazca DDV-O

Znesek poslovnega dogodka in vstopnega
davek za samoobdavčitev vnesete v gumbu
Dogodki
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