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Dopolnitve verzije programa Birokrat 8.0.0010 in vi šje: 

 

1. Izstavitev ra čunov s starimi dav čnimi stopnjami v letu 2013A 

Za izdelavo računa s starimi davčnimi stopnjami (20% in 8,5%) v letu 2013A, morate imeti v poslovnem 

letu 2013 odprto dobavnico. V primeru, da dobavnice v poslovnem letu 2013 nimate, jo lahko naredite 

sedaj in ponovite prenos odprtih dobavnic  v poslovno leto 2013A  (Poslovanje – Otvoritve prejšnjih let – 

Prenos otvoritev količinsko odprtih dobavnic).  

Znesek na dobavnici naj bo enak znesku računa, ki se bo nanašal na stare davčne stopnje (20% in 

8,5%).   

V poslovnem  letu 2013A naredite račun, ki ima izvor dokumenta »dobavnica iz otvoritve«. 

 

POMEMBNO!  Tako izdelan dokument  mora imeti datum za DDV večji od 1.7.2013 – v obračun DDV ga 

morate zajeti v poslovnem letu 2013A. 

 

2. Izstavitev  ra čunov z mešanimi dav čnimi stopnjami (20%,  22%, 8,5% ter 9,5%): 

Za izdelavo računa z mešanimi davčnimi stopnjami (20%, 22%, 8,5% ter 9,5%) morate imeti v 

poslovnem letu 2013 odprto dobavnico.  

V primeru, da dobavnice v poslovnem letu 2013 nimate, jo lahko naredite sedaj in ponovite prenos 

odprtih dobavnic  v poslovno leto 2013A  (Poslovanje – Otvoritve prejšnjih let – Prenos otvoritev 

količinsko odprtih dobavnic).  

Znesek na dobavnici naj bo enak znesku računa, ki se bo nanašal na stare davčne stopnje (20% in 

8,5%).   
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V poslovnem  letu 2013A naredite račun, ki ima izvor dokumenta dobavnica iz otvoritve. Na isti račun 

dodajte artikle, ki se nanašajo na nove davčne stopnje (22% in 9,5%).  

Glejte tudi spodnje nasvete za izdelavo takega dokumenta, ki se nanašajo na pravilno vodenje zalog in 

na davčno smiselnost izdelave takega dokumenta. 

Če imate za takšen račun odprt tudi avansni račun v letu 2013, račun tudi zaprite z avansnim računom 

(glej točko 3., Zapiranje avasnih računov iz otvoritve – iz leta 2013). 
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POMEMBNO!  Tako izdelan dokument mora imeti datum za DDV večji od 1.7.2013 – v obračun DDV ga 

morate zajeti v poslovnem letu 2013A. 

NASVETI: 

• Izdelava dokumenta z mešanimi dav čnimi stopnjami je smiselna samo za kupca, ki je 

nezavezanec za DDV ali kon čni potrošnik .  

Za davčne zavezance (davčni zavezanci, ki imajo 100% odbitek DDV-ja), je cena brez davka 

nespremenjena in lahko zanje davčno pravilno naredite dokument, ki ima v celoti samo nove davčne 

stopnje in je zaprt z avansnim računom iz otvoritve. Predlagamo, da dokument naredite kot je napisano 

v  točki 3. Namreč, za kupce, ki so davčni zavezanci (davčni zavezanci, ki imajo 100% odbitek DDV-ja) 

izdelava takega dokumenta ni smiselna in vam povzroča samo dodatno delo. Finančnega učinka ni, 

razen da kupec založi razliko 2% DDV za nekaj časa – pri obračunu DDV, se mu DDV namreč povrne).  



5 

 

• Primer, ko se ra čun z mešanimi dav čnimi stopnjami nanaša na enake artikle, za katere 

se vodi  v 2013A zaloga in se bodo pojavili 2x na d okumentu .  

Na dobavnici, ki jo kreirate v letu 2013 (odprta dobavnica) uporabite artikle kot storitve (zaradi pravilnega 

vodenja zalog) – ker se bodo vsi artikli kot proizvodi (imajo  določeno vodenje zalog) razknjižili v letu 

2013A. Tak račun boste naredili iz dobavnice iz otvoritve in nato nanj dodatno  dodali proizvode, za 

katere v 2013A vodite zalogo.   

POMEMBNO!  Ko boste boste v letu 2013 odpirali artikle (storitve) z novimi šiframi – jih obvezno z 

enakimi šiframi odprite tudi v letu 2013A!  

NASVET!  Če artiklov letu 2013 nimate odprtih in boste odpirali nove, predlagamo, da odprete samo en 

artikel s splošnim imenom Proizvod/Artikel/Blago ipd... – mu določite davek od prometa storitev in ga 

pod enako šifro odprete tudi  v letu 2013A. Na dobavnici v letu 2013 pa v komentar napišete opis artikla, 

da kasneje sledite, na kateri artikel se nanaša. 

S tako izdelanim dokumentom se bo zaloga razknjižil a samo enkrat. Pri vpisovanju vrednosti za 

artikle, pa boste morali razdeliti dokument vrednos tno glede na pla čilo, ki se nanaša na stare in 

na nove dav čne stopnje. 

 

3. Zapiranje avansnih ra čunov iz otvoritve (iz leta 2013) 

V poslovnem letu 2013A naredite račun po novih davčnih stopnjah in ga zaprite z »avansnim računom iz 

otvoritve« (iz leta 2013).  

NASVET!  V primeru, da odprtega avansnega računa v letu 2013A ne vidite, ponovite prenos avansov v 

leto 2013A (Poslovanje – Otvoritve prejšnjih let – Prenos otvoritev avansov). 

POMEMBNO!  Tako izdelan dokument mora imeti datum za DDV večji od 1.7.2013 – v obračun DDV ga 

morate zajeti v poslovnem letu 2013A. 

 

4. Izstavitev dobropisov v poslovnem  letu 2013A s starimi dav čnimi stopnjami 

V poslovnem letu 2013A naredite dobropis, ki se nanaša na račun iz otvoritev (leto 2013). Program bo 

na dobropisu uporabil enake davčne stopnje, kot so na izvornem dokumentu. 
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POMEMBNO!  Tako izdelan dokument mora imeti datum za DDV večji od 1.7.2013 – v obračun DDV ga 

morate zajeti v poslovnem letu 2013A. 

 


