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Poročanje REK-1 obrazca za popravek »starega« polja B06 za izplačila od 1.1. 

do 31.3.2018 (program Plače in Potni nalogi) 

Delodajalci morajo v aprilu, najkasneje do 30.4.2018 oddati iREK obrazec z navedbo vrste dohodka 

1190 – Dohodek iz DR, ki se ne všteva v davčno osnovo, za izplačila v obdobju od 1.1. do 

31.3.2018, za primere ko so poročali »staro« polje B06. Popravek se poroča ločeno za posamezna 

izplačila.  

Popravke se poroča torej za OBDOBJA od 1.1.2018 dalje (plača in potni nalogi za mesec januar 

in februar). Za mesec marec, izplačano aprila, ste verjetno oddali že pravilno. 

Za namen poročanja popravka iREK obrazca potrebujete verzijo programa Plače/Lt/Ke datuma 

20.4.2018 ali novejšo. Enako velja za program Potni nalogi. 

V meniju 4.D.3 Izpis obrazcev iz shranjenih plač obvezno označite »Obrazec REK1« in »analitični 

del REK1«. Nižje na tej maski najdete polje »Datum shranitve plač (F1)« kjer vpišete datum 

ažuriranja plače, za katero želite poročati popravek. Preko tipke F1 vam program prikaže datume 

ažuriranja in ga samo izberete. Po vpisu oziroma potrditvi datuma ažuriranja, bo program samodejno 

prilagodil ostala polja, ki so pomembna za poročanje REK-1 obrazca. Posebnost za dotično 

poročanje je polje desno od Datuma shranitve in sicer »Rek1 VD-1190 za poročanje iRek B06«. 

Obvezno ga označite. Od tu naprej sledi klasičen postopek oddaje REK obrazca, kot pri rednem 

poročanju. 
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Torej se ne oddaja nobenih »storno« ali »popravkov« predhodno oddanih REK obrazcev, ampak se 

poroča nov, dodaten REK za VD-1190, kjer se na isti REK zapiše v minus »staro« polje B06, v plus pa 

za enako vrednost »nova« polja sklopa »B«. 

 

Primer: pri plači za mesec februar je imelo vseh 30 zaposlenih izplačan dodatek za prehrano in 

prevoz. Šest izmed njih je imelo izplačano tudi kilometrino, eden med njimi pa še dnevnice. V 

popravek Rek obrazca se bo poročalo samo šest analitičnih obrazcev. Prehrana se je poročala pod 

polje »B04« in se ne spreminja. Prevoz se je poročal pod polje »B05« in se ne spreminja. Dnevnice so 

se poročale pod »B06« in ostajajo na »B06«, kar pomeni da se ne spreminja. Kilometrina se je 

poročala pod »B06«,  po novi definiciji pa se poroča pod »B06a Povračilo stroškov prevoza do višine, 

določene z uredbo vlade – službene poti«. 

 

Potni nalogi: V programu Potni nalogi se poročanje REK obrazca 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«.  

 

Šenčur, 20.4.2018                                                      VASCO d.o.o. 

  

https://www.vasco.si/novosti-za-rek-1-v-programu-potni-nalogi-po-1-1-2018-dopolnitev/

