VASCO NOVICE JULIJ 2019
Sprememba davčnega potrjevanja Veleprodajnih računov (Faw in Vasco.web)
Nove verzije programov od 27.5. dalje vsebujejo spremembo davčnega potrjevanja (fiskalizacije) računov na FURS. Od
1.7.2019 velja novost (FURS Vprašanja in odgovori – vprašanje 165), ki v primeru, da imate aktivirano davčno
potrjevanje VELEPRODAJNIH računov, zahteva, da se VSI RAČUNI, brez izjem, davčno potrdijo. Do sedaj je bilo
namreč mogoče v »Načinu plačila« še označiti možnost, da se račun ne bo davčno potrdil in tako ni dobil ne FURS številke,
ne ZOI številke, posledično pa se na FURS strežnik ni poročal.
Te možnosti sedaj ni več. Pustili smo možnost vnašanja načina plačila za vašo interno evidenco. Ne glede na izbor pa bo
vsak račun davčno potrjen takoj ko bo izdan (tiskan, kreiran v PDF,…).
Seveda bo račune še vedno mogoče popraviti, se bo pa po popravljanju davčno občutljivih podatkov (cene,..) avtomatsko
zopet davčno potrdil.
Priporočamo, da si verzijo programov zamenjate čim prej, ker novost davčnega potrjevanja veleprodajnih računov
že velja.

Modul za podrobno likvidacijo faktur (Kpfw in Faw)
Modul omogoča podrobno likvidacijo domačih in tujih prejetih faktur (Kpfw) in hkrati primerjavo prejetih faktur s
prevzemnicami programa Fakturiranje.
Likvidacija se požene v meniju 1.5.D programa Fakturiranje. V novo odprtem oknu vidite prejete fakture, ki so bile
predhodno vnesene v Knjigo prejetih faktur. Po izboru prejete fakture v spodnjem oknu označite prevzemnice, s katerimi
želite primerjavo in likvidacijo.

Lahko dodate obstoječo prevzemnico, vnesete novo, popravljate ali odstranite že vezano prevzemnico. Ko prevzemnico
dodate, lahko vidite primerjavo vrednosti med dokumenti in če je razlika manjša od 1€, potem lahko prejeto fakturo
likvidirate.
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Ob naslednjem vstopu v meni 1.5.D te fakture ne boste več videli, v Knjigi prejetih faktur (Kpfw) pa bo označena kot
likvidirana od tega uporabnika.
Za bolj natančno primerjavo dokumentov imate tudi možnost primerjave postavk (samo v primeru uvoza e-računa). To
vam omogoča gumb »F10 Primerjaj dokumente«, kjer lahko vidite postavke iz prejete fakture ter prevzemnice. Primerjavo
med postavkami lahko naredite ročno na gumbu »F6 Poveži označene artikle«. Če od vaših dobaviteljev prejemate eračune (xml format) potem lahko primerjavo postavk delate tudi po EAN kodah, ki pa morajo biti usklajene med vami in
vašim dobaviteljem. To naredite s tipko F4 Avtomatska povezava po EAN kodi.
Če se vse postavke ujemajo – imajo status OK, lahko fakturo likvidirate s tipko »F9 Likvidiraj fakturo«.

Za tiste uporabnike, ki uporabljate program Fakturiranje je nakup brezplačen, plačuje se le mesečno vzdrževanje po
ceni 5,00 EUR brez DDV. Za uporabnike s Fakturiranjem LT pa je cena vklopa 80 EUR brez DDV. Cena mesečnega
vzdrževanja je 5,00 EUR brez DDV. V obeh primerih morate uporabljati tudi program Knjiga prejetih faktur.
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Morda niste vedeli …
1.

V programu Plače lahko v meniju 4.3 po novem naredite izpis s tujimi nazivi vrst plačil in prispevkov. Privzeto
je izbran domač jezik, ostane pa zadnji izbrani jezik.

2.

Program Knjiga Prejetih Faktur je nadgrajen, da lahko obrazec IOP pošljete tudi po elektronski pošti.

3. Na spletni strani Finančne uprave je 24.5.2019 objava z naslovom »Plačila vseh mesečnih prispevkov za
socialno varnost z enim e-računom« Ker je bilo kar nekaj vprašanj, če bo Vasco to omogočil, naj povemo da gre
za rešitev, ki ni v ničemer vezana na program Plače, ampak da se ta odnos ureja med
družbenikom/samozaposlenim in FURS-om. Vse podrobnosti si lahko preberete na spodnji povezavi.
http://www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/podrocja/placevanje_davkov_in_drugih_dajatev/novica/placila_vseh_
mesecnih_prispevkov_za_socialno_varnost_z_enim_e_racunom_9245/

Šenčur, julij 2019
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