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VASCO NOVICE MAJ 2019 
 

Digitalizacija v računovodskih servisih – brezplačni seminarji 

Digitalizaciji v računovodskih servisih se ni moč izogniti in tudi ni smotrno, saj le-ta prinaša vrsto prednosti. Prav tako 
omogoča tudi boljšo in hitrejšo komunikacijo ter pretok dokumentov med stranko in računovodjo. Da vam predstavimo 
delovanje in prednosti digitalizacije, Vas vabimo na brezplačni seminar. 
 
Vsebina seminarja: 

- odpiranje bizBox predala na Vasco servisnih straneh 
- prejeti eRačuni pri malih podjetnikih 
- potrjevanje eRačunov 
- eVasco (vpogled v saldakonte) 
- sprejem eRačunov v knjiženje 
- evidenca prisotnosti zaposlenih (Plače) 
- pregled dokumentov za knjiženje po delavcih v računovodskem servisu (Evidenca) 

 
Predviden čas seminarja: 2 uri 
 
Kdaj: 

- torek, 14.5.2019 ob 9.00 uri 
- torek, 21.5.2019 ob 9.00 uri 
- četrtek, 23.5.2019 ob 9.00 uri 

 

Prijava: izključno na servisnih straneh Vasco https://servis.vasco.si/ na podlagi Uporabniškega imena in Gesla 

(podatka sta enaka kot za menjavo verzij). 
 
Komu je namenjen: vodstvenemu kadru v računovodskih servisih. Na seminar se lahko prijavita največ dve osebi istega 
podjetja. 
 
Lokacija: OPC Šenčur, VASCO d.o.o., Poslovna cona A 21, 4208 Šenčur. Plačljiva parkirna mesta za obiskovalce so na 
voljo na začetku obrtno poslovne cone Šenčur in sicer peščena parkirišča ob Poslovnem centru Cubis. Parkirišče je od 
stavbe Vasco oddaljeno 350 metrov. 
 

 

https://servis.vasco.si/
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Regres za leto 2019, sprememba zakonodaje 

V Uradnem listu številka 28/2019 dne 3.5.2019 sta bila objavljena Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
dohodnini (ZDoh-2U) ter Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F). 
 
Na spletni strani eDavkov so zapisali, da bo REK-1 obrazec za vrsto dohodka 1090-Regres za letni dopust, ponovno 
mogoče oddajati predvidoma od 10.5.2019 dalje. Glede na to, da bo šele z delovanjem sistema eDavkom znana nova 
oblika REK-1 obrazca, se bomo šele takrat lahko lotili popravka programa Plače. To pomeni, da bo popravek verzije 
programa Plače na voljo predvidoma od 15.5.2019 dalje oziroma tri delovne dni po tem, ko bo zadeva omogočena na 
eDavkih.  
 
Vsa nadaljnja navodila bomo sproti objavljali na naši spletni strani, rubrika Obvestila. 
 
Spodaj pa je prepis objave eDavkov, kjer med drugim navajajo tudi glede popravkov že izplačanega regresa. 
 

26.04.2019 11:54 

Regres - vračilo z odločbo in sestava REK obrazca 

 

Zaradi zakonskih sprememb pri obdavčitvi regresa in posledično potrebnih prilagoditev programskih podpor na FURS 

bo vlaganje REK obrazcev za izplačilo regresa z datumom izplačila v letu 2019, v obdobju od 4. 5. 2019 do predvidoma 

10. 5. 2019 v celoti onemogočeno.   

Vlaganje popravkov in stornov REK obrazcev za izplačila regresa, z datumom izplačila v letu 2019 pred uveljavitvijo 

novel ZDoh-2 in ZPIZ-2, pa bo onemogočeno tudi po 10. 5. 2019, in sicer do datuma izdaje odločb, ki jih bo FURS izdal 

za vračilo preveč izračunane akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost. V tem obdobju bo FURS, na 
podlagi REK obrazcev, ki so bili v sistem eDavki vloženi do dneva uveljavitve novel (za opravljena izplačila do tega 
datuma), pripravil podatke za izdajo odločb. Na podlagi izdane odločbe, v kateri bo ugotovljena obveznost za akontacijo 

dohodnine in prispevke od regresa v skladu z novimi pravili ter znesek preveč izračunane akontacije dohodnine in 
prispevkov, bo FURS kreiral REK-1 obrazec z vrsto dokumenta »F« in ga vložil na eDavke med verigo REK obrazcev, ki 
jih je oddal delodajalec. Zavezanec bo lahko na ta dokument predložil morebitne popravke obračunov. Tako 
pripravljeni podatki bodo na voljo tudi za morebitno nadaljnjo uporabo pri delodajalcu (za pravilno posredovanje 
podatkov v morebitnih naknadnih popravkih, npr. zaradi vračila sorazmernega dela regresa s strani delavca, za 
pravilno sestavitev povzetka dohodkov, ki ga bo delodajalec posredoval delojemalcem do 31. januarja 2020, idr.). 

Vlaganje originalov REK obrazcev za izplačilo regresa, z datumom izplačila po uveljavitvi novel ZDoh-2 in ZPIZ-2, bo 

zopet omogočeno od 10. 5. 2019 naprej. 

 

Branje deviznih bančnih izpiskov - Gkw 

Običajno se devizni promet vrši na istem TRR kot domači. Zato smo na nastavitvah (meni 1.A), to je zavihek 2. Nastavitve 
za knjiženje, spremenili masko za prikaz in dodajanje TRR-jev. Program TRR-je ki so vpisani v parametrih baze samodejno 
prikaže na ekran (enako kot do sedaj). Za potrebe deviznih bančnih izpiskov pa ročno dodate zapis za isti TRR, le da 
na tem določite VALUTO. Isti TRR se lahko pojavi tolikokrat kolikor različnih valut imate. Za vsako valuto lahko nastavite 
različen ali isti konto, simbol in kaj se zapiše v polje Dokument. 
 
Če se pri branju izpiska ugotovi, da se na tem izpisku nahajajo tudi devizni podatki, se ti prikažejo v svojih stolpcih. Preračun 
v EUR se opravi po srednjem tečaju Banke Slovenije. 
 
V večini primerov je en bančni izpisek za eno valuto/devizo. Zna pa program prebrati in uvoziti tudi bančni izpisek, ki ima 
znotraj enega izpiska tako domač, kot devizni promet. Tak izpisek program »razdeli na dva dela« in se tudi promet izpiska 
poknjiži v dveh delih. 
 
 

Določitev nove višine prispevkov za OPSVL in OPSVZ (Plače) 

Pri obračunu OPSVL in OPSVZ vas najkasneje meseca maja za obračun prispevkov za mesec april, v primeru da ste 
davčni obračun na FURS oddali že v mesecu februarju, pa že meseca aprila za obračun prispevkov za mesec marec, čaka 
izračun nove zavarovalne osnove. Gre za ZPIZ-2 (Ur. l. 96/2012) in sicer 145., 410. ter 411. člen ter Pravilnik o 
določanju zavarovalne osnove (Ur. l. 89/2013), ki nalagajo nov način izračuna zavarovalne osnove za obračun 
prispevkov za samostojne podjetnike, kmete in lastnike zasebnih podjetij oz. za zavezance, ki oddajajo obrazca OPSVL ali 
OPSVZ.  
 
V program Plače v meni 7.1. Obračun ur in prispevkov za zavezanca, v polje »Bruto zavarovalna osnova« vpišete 
vrednost polne zavarovalne osnove, pod polje »Osnova (% od bruto ZO)« pa znižan procent osnove, ki velja za leto 2019 
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po novih določilih ZPIZ-2 (načeloma 75%, ker je znižanje osnove za 25%). Znižan procent velja izključno za samostojne 
podjetnike. 
 
Druga možnost je, da v polje »Bruto zavarovalna osnova« vpišete že zmanjšano polno osnovo glede na procent znižanja, 
medtem ko v polje »Osnova (% od bruto ZO)« vpišete 100%.  
 
Še vedno pa ostaja opcija, da sta polja »Bruto zavarovalna osnova« kot »Osnova (% od bruto ZO)« prazna in se 
vrednost zavarovalne osnove vpiše direktno v rubriko »Redno delo«.  
 
Seveda pa je vnos vseh omenjenih podatkov v prvi fazi odvisen od vaše nove zavarovalne osnove, kjer je treba 
paziti tako na izračun dobička iz DDD-DDD, kot na limit najnižje zavarovalne osnove, ki je v letu 2019 enak vrednosti 
60% od PP 2018 oz. 60% od 1.681,55 EUR = 1.008,93 EUR. 
 
Za izračun zavarovalne osnove za družbenike (OPSVL) ni znižanja osnove. Najnižja zavarovalna osnova v letu 2019 
znaša 85% od PP 2018 oz. 85% od 1.681,55 EUR = 1.429,32 EUR. 
 
Opozoriti je potrebno še to, da podatka »Bruto zavarovalna osnova« in »Osnova (% od bruto ZO)« služita dejanskemu 
izračunu prispevkov, medtem ko sta podatka »Znižanje zavaroval. Osnove (F085)« in »Polna zavarovalna osnova 
(F105)« informativne narave za potrebe samega obrazca. 
 

Morda niste vedeli … 

1. V programu Glavna knjiga je na konto kartici, preko gumba F8 Podatki DDV, ponovno omogočen vnos podatkov 
v polja EUL ter Carinski postopek. 

 
2. Na pregledu Kreditov delavca v meniju 2.1 in gumb F6 Krediti, se vam neakitvni krediti obarvajo (siva/vijolična). 

Neakitvni krediti so krediti brez obrokov in zneska ali so izven obdobja veljavnosti. 

 
 
 
 
Šenčur, maj 2019                                               VASCO d.o.o. 
     


