VASCO NOVICE DECEMBER 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:
- Portal za odlaganje dokumentov E.VASCO.SI. Portal je namenjen računovodskim servisom in njihovim strankam
ter služi prenosu dokumentov od stranke do računovodskega servisa. To je zamenjava za pošiljanje dokumentov
preko elektronske pošte.
- Povezovanje skenov preko »CTRL+F12«
- Knjiženje preko »F2« in »Opisov knjiženja«
- Meni S.6 v modulu Dokumentni sistem
- evidenca prisotnosti zaposlenih (Plače)
- poročilo Finančna Razkritja Poslovanja (FRP)
Predviden čas seminarja: 1 ura
Kdaj:
-

sreda, 11.12.2019 ob 9.00 uri
torek, 17.12.2019 ob 9.00 uri

Prijava: izključno na servisnih straneh Vasco
(podatka sta enaka kot za menjavo verzij).

https://servis.vasco.si/

na podlagi Uporabniškega imena in Gesla

Predavatelj: Tomaž Čebašek
Komu je namenjen: vodstvenemu kadru v računovodskih servisih. Na seminar se lahko prijavi samo ena oseba 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.
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Dežurna služba ob SOBOTAH med 8.00 in 13.00 uro
Dežurna služba se bo odvijala od vključno 21.12.2019 do vključno 28.3.2020 in sicer ob sobotah med 8.00 in 13.00
uro. Dežurna služba se izvaja na telefonski številki podjetja in sicer na 04/27-91-200 in 059 335 550. Dežurstvo je dostopno
vsem pogodbenim strankam ter strankam v garancijskem roku. Pogoj za pomoč uporabniku v času dežurstva je sledeč: VSI
RAČUNI, ki so zapadli v valuto, MORAJO BITI PLAČANI. Fizični obiski so v času dežurstva izključeni, torej je pomoč možna
preko telefona ali preko interneta.

Zakonske spremembe
1. Zakon o spremembah in dopolnitvi zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1L), Uradni list 72/2019 z dne
4.12.2019, uvaja posebno nižjo stopnjo DDV v višini 5% in velja od 1.januarja 2020. Določilo se glasi:«
Dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig, časopisov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih ali dobavljenih
elektronsko ali oboje (vključno z brošurami, letaki in podobnim gradivom, otroškimi slikanicami, knjigami za risanje
ali pobarvankami, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), razen
gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oziroma ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo
video vsebine ali avdio glasbene vsebine.« Program Fakturiranje z novo stopnjo DDV-ja bo na voljo 17.12.2019.
Navodila za uskladitev spremembe bomo objavili na spletni strani.
2. Temu bodo z nekaj dnevnimi zamiki sledili še ostali programi, kot so KPFW, GKW, Vasco.web…
3. S prehodom leta se spreminja tudi Dohodninska lestvica ter splošna olajšava (program Plače). Verzija z novo
lestvico za leto 2020 bo na voljo v torek, 10.12.2019. Takrat bomo na spletni strani objavili navodila za vklop
sprememb. Prav tako bomo objavili navodila za spremembe izračuna minimalne plače od 1.1.2020 dalje (prvo
izplačilo v februarju 2020), da boste lahko naredili tudi simulacije vseh sprememb v letu 2020 zaradi obsega mase
plač.

Seminar za inventuro v Fakturiranju
Nudimo vam možnost udeležbe na seminarju na temo inventure v programu Fakturiranje. Seminar bo zajemal celoten
postopek od priprave na inventuro, potek popisa ali ročno ali s pomočjo čitalca, vnos inventure v program, ugotovitev in
izpis inventurnih razlik ter knjiženje inventurnih razlik. Seminar se bo izvajal individualno za posamezno stranko, torej
bo na enem seminarju prisotna samo ena stranka oziroma večje število predstavnikov enega podjetja. Cena seminarja za
eno podjetje ne glede na število prisotnih predstavnikov je 50,00 eur + ddv. Na seminarju se bo operiralo s podatki
trenutno prisotne stranke, tako da bo prikaz dela identičen, kot potem pri dejanski inventuri. Podatke lahko k nam pošljete
preko menuja 8.E.2 ali jih prinesete s seboj na prenosnem mediju. Seminarji se bodo odvijali v učilnici na sedežu podjetja
Vasco d.o.o.. Seminar za eno stranko lahko traja največ dve uri. Za prijavo na seminar se prijavite preko e-pošte na
naslov info@vasco.si ali telefonsko na 04 2791 200 oz. 059 335 550. Plačilo se izvede pred udeležbo na seminarju na
podlagi izdanega predračuna.

Storno zbirne fakture (Faw, Faw Lt, FawS)
V programih Fakturiranje smo uredili možnost storna zbirne fakture (iz dobavnic) in s tem sprostitev dobavnic, ki so bile
vezane v stornirano fakturo. Program vam bo ob stornu fakture le-to avtomatsko zamenjal z računom brez dobavnice in jo
storniral z dobropisom. Storno boste tudi videli v pregledu faktur kot rahlo sivo vrstico. Sproščene dobavnice lahko nato
ponovno zbirno fakturirate.

Nastavitev trenutnega leta za postajo (Faw, Faw Lt, FawS)
Z novo verzijo programa Faw smo preko menija 6.6.5 omogočili individualno nastavitev leta na postaji. S tem želimo
pomagati vsem uporabnikom, ki boste ob prelomu leta 2019/2020 vnašali dokumente za naslednje ali prejšnje leto in hkrati
ne želite motiti ostalih uporabnikov programa. Nastavitev leta bo aktivna do izhoda iz programa in se bo avtomatsko
postavila nazaj na aktualno leto ob ponovni prijavi v program.
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Izplačilo poslovne uspešnosti (13. Plača, Božičnica, …)
Na podlagi 12. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se del plače za poslovno uspešnost izvzema iz davčne osnove
dohodka iz delovnega razmerja do višine 100% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Gre
za izplačilo za poslovno uspešnost, ki je po zakonu, ki ureja delovna razmerja opredeljeno kot sestavni del plače (trinajsta
plača, božičnica, novoletna nagrada).
Izplačilo nagrade za poslovno uspešnost ima nekaj pogojev:
- Pred izplačilom nagrade je treba sprejeti interne akte.
- Plačilo je lahko le enkrat letno, ni pa nujno, da v tem času preteče 12 mesecev.
- Za davčno ugodnejšo obravnavo dela plače za poslovno uspešnost ni nujno, da se vsem delavcem, ki so upravičeni
do tega dela plače po splošnem aktu delodajalca ali po kolektivni pogodbi, izplača del plače za poslovno uspešnost
v enaki višini zneska. Zakonska zahteva je, da so merila in kriteriji določeni enotno za vse delavce.
- Izplačila nagrad so lahko višja, a je iz dohodnine izvzet le del do 100% povprečne bruto plače v RS.
Večina uporabnikov Vas že ima odprt ustrezen VP za izplačilo poslovne uspešnosti.
Če ustreznega VP-ja še nimate na voljo, si ga uredite preko menija 5.E.1 Čarodej za izplačila nad Uredbo in sicer opcija:
- »W« - Del plače za poslovno uspešnost (Šifra dohodka: 1151 Del plače za poslovno uspešnost, nad
zneskom določenim v 44. členu ZDoh-2). (v našem primeru nam je program dodelil VP 275)
- »X« - Del plače za poslovno uspešnost (prispevki) (Šifra dohodka: 1152 Del plače za poslovno uspešnost
v znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo). (v našem primeru nam je program dodelil VP 276)
Ko odprete meni 5.E.1 označite opcijo »W« za znesek nad Uredbo ali »X« za znesek do Uredbe oziroma če boste imeli
izplačilo »do in nad Uredbo«, odprete dva nova VP-ja, torej čarodeja poženete dvakrat. Program vam samodejno izbere
ustrezen VP, ponudi naziv VP-ja, torej načeloma samo potrdite izbor z gumbom »F9«.
Trenutno zadnja znana bruto povprečna plača v RS je za september 2019 in sicer v višini 1.712,11 EUR kar pomeni,
da znaša neobdavčeni del poslovne uspešnosti 1.712,11 EUR.
Če imamo izplačilo tudi nad Uredbo, je potrebno urediti še nastavitve na gumbu »F4 Posebnosti« v meniju 1.3
Obračunavanje. Za izplačilo do Uredbe ni potrebna nobena dodatna nastavitev na gumbu »F4 Posebnosti«.
V meniju 1.3 Obračunavanje na gumbu »F4 Posebnosti« nastavimo:
- pri "Formula za znesek" vpišete B275 ali če formula že obstaja, k formuli na koncu dodamo +B275
- pri formuli "Formula-dohodki brez prisp." pustimo formulo tako kot je oz. se te vrstice tako ali tako ne da popravljati
- pri "Na koliko mesecev" nastavimo na 12
- pri "Prištejem plačo ki je ažurirana dne (1)": v primeru da je poslovna uspešnost izplačana skupaj s plačo (imamo samo
en skupen obračun), tega datuma ne vnesemo. Če pa je izplačilo poslovne uspešnosti posebej (imamo dva ločena
obračuna, ni pomembno če gre za dejansko izplačilo na isti datum), tu vnesemo datum shranitve/ažuriranja zadnje plače.
- pri "Če ni osnove ..." priporočamo opcijo »Davek računam po minimalni stopnji (16%)«
Te nastavitve shranimo, nastavimo še ostale podatke za Obračun (mesec.leto, ...) in shranimo nastavljeno preko gumba
»F8 Shranitev«. V meniju 1.2 vnesemo ustrezen VP in bruto znesek nagrade. Če imate veliko zaposlencev in bodo vsi
dobili enak bruto znesek nagrade, si lahko pomagate z menijem 1.1.2 Vnos določenega VP za vse delavce. Na koncu sledi
še Obračunavanje v meniju 1.3, kontrola vsega skupaj, oddaja obrazcev na eDavke ter Ajpes, kreiranje plačilnih nalogov
ter knjiženje v Glavno knjigo.
Privzeta nastavitev poročanja izplačila Dela plače iz poslovne uspešnosti na iREK obrazcu je sledeča. Pod polje
»A062« se vrednost zapiše v »P01«, pod polje »M4« pa v »M01«. Če gre za izplačilo Dela plače iz poslovne uspešnosti,
ki ni vezana na prisotnost delavca in bi se na iREK poročalo pod polji »A062-P04« ter »M4-M05«, morate v meniju 5.6
Nastavitev izpisov, obrazcev na zavihku 5. M4 popraviti dve formuli. V vrstici »Znesek ostalih dohodkov (formula)« je
potrebno VP dodan preko čarodeja za izplačilo poslovne uspešnosti, izločiti. Na koncu obstoječe formule dodate »-B276«
oziroma če imamo izplačilo tudi nad Uredbo »-B275-B276«. V vrstico »Del plače za poslovno uspešnost, ki ni vezana na
prisotnost delavca (formula)« pa ta isti del formule vpišete »B276« oziroma če imamo izplačilo tudi nad Uredbo
»B275+B276«.
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Uvedba elektronskega bolniškega lista (eBOL)
ZZZS bo predvidoma z novim letom, v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, za delodajalce pripravil rešitev, s katero
bodo na spletnem portalu za podporo poslovnim subjektom (v nadaljevanju: portal SPOT; prej eVEM) delodajalcem na
voljo elektronski bolniški listi (eBOL-i) njihovih delavcev. Trenutna časovnica predvideva obvezno prevzemanje eBOL prek
sistema SPOT od 1.2.2020.
Podrobna navodila delovanja sistema bomo predvidoma predstavili v novicah Januar 2020, si pa pravočasno uredite
ustrezno pooblastilo. V primeru da ste že do sedaj uporabljali eNDM preko programa Plače, vam to pooblastilo avtomatsko
velja tudi za eBOL.
Za uporabo eBOL (prevzem, obdelava, obračun, oddaja zahtevka) preko programa Plače bo predpogoj modul
Dokumentni sistem Vasco. Bodo pa delodajalci imeli možnost ročnega prevzemanja eBOL-ov preko portala SPOT, ki pa
je brezplačen in ga zagotavlja država.
Vsem delodajalcem svetujemo spremljanje objav na to temo na portalu ZZZS, eVEM ter SPOT.

Šenčur, december 2019
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