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Knjiga prejetih faktur (LT, Web) – Angleški jezik 

Knjiga prejetih faktur (LT, navadna verzija in Vasco.web verzija) je pridobila možnost nastavitve 
angleškega jezika glavnih menijev kot tudi vsebine menija 1.1. – Vnos prejetih računov. S časom se 
bo prevedel celotni program, za začetek pa smo prevedli največkrat uporabljene menije in funkcije. 
 
Vklop angleškega jezika je mogoč v meniju 8.7. – Skupni parametri programa, zavihek »3. Razno« in 
preklop parametra »1. Jezik« na Angleščino. Program bo potrebno ponovno zagnati in že boste dobili 
na voljo angleške menije: 
 

 
 
Gumbe: 
 

 
 
Kot tudi vsebino na vnosnih formah: 
 

 
 
We wish you a pleasant work in Incoming invoices software. 
 

 

Plače JS – spremenjena lestvica KDPZ 

Lestvica KDPZ (Ur.l. 91/2015 dne 30.11.2015) se ponovno spremeni 1. julija 2016 (plača za mesec 
julij izplačana v mesecu avgustu). Ob menjavi verzije programa se lestvica samodejno posodobi, treba 
pa je pognati še ukaz 2.B.4. (plače za mesec junij morajo biti obvezno ažurirane). 
 
 

Kpfw, Gkw, Kpw – sprememba obračuna DDV pri uvozu blaga 

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), 
Ur.l. 90/2015 dne 27.11.2015 ter Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju 
Zakona o davku na dodano vrednost, Ur.l. 45/2016 dne 27.6.2016, so s 1. julijem 2016 začele veljati 
spremembe obračunavanja DDV pri uvozu blaga. 
 
Do 30.6. se je uvozni DDV obračunaval bolj ali manj kot uvozna dajatev (izjema sta bila carinski 
postopek 42 in 63), kar pomeni da je bil uvozni DDV zaračunan na uvozni deklaraciji. Uvozniki so bili 
zavezani k plačilu uvoznega DDV ob uvozu, pravico do odbitka uvoznega DDV pa so lahko uveljavljali 
v obračunu DDV. 
 
Po 1.7. bodo uvozniki uvozni DDV obračunali v obračunu DDV (podobno kot velja za Pridobitev 
blaga iz druge države članice EU). V istem DDV-O bodo uvozniki tudi uveljavljali pravico do odbitka 
DDV (v kolikor so izpolnjeni vsi pogoji po ZDDV-1). 
 
Obračun uvoznega DDV po 1.7.2016 ostaja nespremenjen za tiste zavezance, ki niso identificirani za 
namene DDV v Sloveniji. To velja tako za družbe s sedežem v Sloveniji kot za družbe s sedežem zunaj 
Slovenije. Za družbe, ki nimajo sedeža v Sloveniji in so v Sloveniji identificirani za namene DDV velja, 
da lahko obračunavajo uvozni DDV preko obračuna DDV le, če v Sloveniji imenujejo davčnega 
zastopnika. 
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V programih Knjiga prejetih faktur, Glavna knjiga in Knjiga prometa je že do sedaj obstajal način 
knjiženja DDV od uvoza kot uvozna dajatev ter tudi kot Samoobdavčitev DDV od uvoza.  
 
Za začetek si osvežimo knjiženje klasičnega uvoza, torej DDV kot uvozna dajatev. Načeloma 
imate v tem primeru račun tujega dobavitelja, ki se ga ne vpisuje v sistem DDV. Nato imate račun 
špediterja in/ali carine. Špediter vam na računu zaračuna lastne storitve ter tudi DDV od uvoza. Na 
zavihku DDV se na zavihku »DDV 1« izbere knjigo »51-Uvoz« ter izbere opcijo »E-Davčna osnova pri 
uvozu blaga«, nato se doda še postavka za »DDV« ter po potrebi opcija »F-Oproščene nabave«. V 
polje »Partner« dodajte tujega dobavitelja, da bo na izpisu KPR naveden pravi partner. Na zavihku 
»DDV 2« se izbere knjiga »1-Knjiga prejetih računov" ter opredeli postavke stroška špediterja. 
 
Po novem boste delali samoobdavčitev DDV od uvoza. Pri knjiženju računa tujega dobavitelja boste 
le-tega vpisali tudi na zavihek DDV, izbrali knjigo »51-Uvoz« in načeloma izbrali opcijo »F5 Samoobd.: 
Vstopni DDV 22,0%« oz. drugo ustrezno vrsto davka. Pri knjiženju računa špediterja pa boste postopali 
kot z vsakim drugim klasičnim prejetim domačim računom, torej na zavihku DDV opcija knjige »1-Knjiga 
prejetih računov« ter nato ustrezne postavke. 
 
 

Morda niste vedeli … 

- Vasco Poslovni Imenik (VPI) sedaj preverja tudi tuje EU davčne številke oz. ID številke. V 

polje Identifikacijska številka vpišete tujo EU ID številko in program preko gumba »Poišči 

partnerja« izpolni »Naziv, Naslov, Pošta in Država«. Za nekatere EU ID manjka podatek o 

naslovu in pošti, v tem primeru program zapiše samo »Naziv« partnerja. Sistem tudi ne pozna 

ID številk, ki se začnejo s predpono »EU«. 

 

- Nekatere stranke že imate nov certifikat Sigen-ca G2 oziroma SHA256, s katerim so bile 

težave pri prenosu eRačunov iz sistema UJP v program KPFW. Verzija datirana 4.7.2016 ali 

novejša ima težavo odpravljeno. 

 

- V programu Kadrovska evidenca imate na voljo evidenco osebnih zadolžitev. Med osebne 

zadolžitve lahko vnesete zadolžitve za prenosne računalnike, mobitele, ključe, kartice za vstop 

v objekt, delovne stroje, opremo, set orodja, delovno obleko,…Preko menija K.1.E. Artikli za 

zadolžitev je omogočen tudi skupinski vnos zadolžitev in sicer preko gumba »Nov vnos za več 

delavcev hkrati«. 

 

- Vasco Poslovni Imenik (VPI) je storitev, ki vam omogoča avtomatski prenos podatkov 

domačih in tujih EU partnerjev v šifrant partnerjev. VPI prenos podatkov partnerjev izvede 

preko vpisane davčne oz. ID številke partnerja. Prenesejo se podatki o nazivu in naslovu 

partnerja, matična, davčna in ID številka, kontaktni telefon ter vsi transakcijski računi. 

Preko storitve VPI je možen vnos novih partnerjev, kot tudi osvežitev obstoječih. Za zapis novih 

partnerjev se privzeto za šifro partnerja uporablja kar 8-mestna davčna številka, lahko pa se 

ponastavi na zaporedno številko (ena več kot je največja obstoječa šifra). Storitev naročite preko 

elektronske pošte info@vasco.si, mesečni strošek storitve znaša 4,20 EUR neto. 
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