Poročanje povračil stroškov službenih poti izplačanih v januarju 2018;
pojasnilo FURS-a (program Potni nalogi)
Finančna Uprava RS je včeraj, 25.4.2018 ob 14:40:36 na svoji spletni strani objavila dodatno
pojasnilo glede obveznosti poročanja povračil stroškov službene poti izplačanih v januarju
2018. V praksi je namreč prihajalo do različnih mnenj o tem ali za veljavnost novega poročanja šteje
Datum izplačila po 1.1.2018 ali morda Obdobja po 1.1.2018. Sledi prepis objave FURS-a.

»Poročanje povračil stroškov službenih poti izplačanih v januarju 2018
V pojasnilu, ki je objavljeno na spletnih straneh FURS (stran 4) je opisan primer, ko delodajalec za
službeno pot opravljeno v januarju izvrši izplačilo že v januarju.
Če je delodajalec v januarju izplačal povračila stroškov službene poti za december (november) se
podatki poročajo enako, kot je navedeno v primeru na strani 4, pri čemer se v polje 011 Obdobje vpiše
122017 (ali npr. 112017, če se izplačilo nanaša na november) .«

Iz navedenega izhaja, da obveznost poročanja povračil stroškov službene poti velja za vsa
izplačila od 1.1.2018 dalje (ne glede na obdobje obračuna).
Za pravilno poročanje potrebujete verzijo Potnih nalogov datuma 26.4.2018 ali novejšo. V
nadaljevanju sledijo navodila za oddajo popravkov »Rek1 VD-1190«
Poročanje REK obrazca se nahaja v meniju 2.R. V meniju 5.1 na zavihku 2. Parametri programa
morate imeti izbrane definicije za iREK (o tem smo že pisali, link). Nato v meniju 2.R preko gumba
»Nastavi iRek za stare naloge« na novo definirati poročanje. Sledi poročanje popravkov. Pravilno
vpišete polja kot pri rednem poročanju, dodatno vklopite kljukico pri »Rek1 VD-1190 za pravilno
poročanje iRek B06«. Popravke se poroča ločeno po mesecih (januar, februar, marec).
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V primeru, da še niste izvedli nobenega preračuna starih nalogov in torej še niste poročali
nobenega popravka na FURS, je nastavitev za preračun nalogov lahko sledeča:

V primeru, da ste že izvedli preračun nalogov in oddali popravke REK obrazca za naloge leta
2018, izplačani po 1.1.2018 in vam manjka samo še preračun nalogov in oddaja popravkov za
naloge iz leta 2017, izplačani po 1.1.2018, na gumbu »Nastavi iRek za stare naloge« uredite
nastavitve kot na sliki:

Šenčur, 26.4.2018

VASCO d.o.o.
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