VASCO NOVICE JULIJ 2021
Novosti pri čezmejnem e-trgovanju (1.7.2021) - Fakturiranje
S 1.7.2021 se posodablja sistem obračunavanja davka na dodano vrednost pri čezmejnem e-trgovanju v EU. Več si lahko
o novostih preberete na naslednji povezavi: Nova pravila, e-trgovanje.
Za ta namen in lažje poslovanje podjetij, ki e-trgujejo z EU trgi in spremembe zakonodaje vplivajo na njih, smo pripravili
poseben modul v programu Fakturiranje, imenovan “Tuje davčne stopnje“.
Modul razširi program Fakturiranje tako, da lahko znotraj iste baze podatkov izdajate prodajne dokumente (dobavnice,
fakture,…) z davčnimi stopnjami poljubnih držav EU. Delo z njim je preprosto, saj v modulu že dobite nabor držav z vnaprej
nastavljenimi davčnimi stopnjami. Modul zna na podlagi države, ki je določena na partnerju, sam ponujati prave davčne
stopnje artiklom, imate možnost tudi ročno spremeniti podatek, če to želite. Na tak način imate vse fakture za različne
države z različnimi davčnimi stopnjami zbrane skupaj, kar izboljša preglednost dela.
Na državah je mogoče določiti kontiranje in narediti pripravo za prenos v Glavno knjigo. Dodali smo ločen izpis prodaje, ki
bo znal ločiti prodajo po državah, pravih davčnih stopnjah in vam tako nudil pregleden vpogled v izdane fakture.
V primeru, da modul potrebujete oz. želite več podatkov, nas kontaktirajte na info@vasco.si ali 059 335 550.
Nekaj utrinkov iz modula “Tuje davčne stopnje”

Izsek nabora držav v modulu.

Ker je nabor držav preširok za večino uporabnikov, se v modulu aktivira le tiste države, ki jih dejansko potrebujete, program
vam bo tako ponujal le izbor vaših držav. V večini primerov bo že sam izbral pravo državo, če bo vnesena na partnerju,
tako, da ročnega dela tu ni.

Ob vnosu prodajnega dokumenta program iz partnerja sam razbere državo in ponudi pravi nabor DDV stopenj na artiklu,
oz. ponudi že pravega za vsak artikel. Hkrati vam vedno zraven tudi izpisuje državo, da ste lahko prepričani v pravilnost
podatkov.
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Novosti pri čezmejnem e-trgovanju (1.7.2021) – Glavna knjiga
Za knjiženje tujih EU davkov oziroma OSS sistema DDV-VEM v Glavno knjigo, ne potrebujete nobenega dodatnega
modula, potrebujete pa verzijo Glavne knjige datuma 1.7.2021 ali novejšo.
Vklop OSS sistema DDV-VEM naredite v meniju 6.7.K, kjer s pomočjo gumba »F2 Nov vnos« vpišete tiste države, ki jih
potrebujete pri knjiženju. Ob dodajanju posamezne države, bo program samodejno dodal v kontni plan nove, dodatne osem
mestne konte za posamezne stopnje davka izbrane države. Na ta način se bo znesek posamične stopnje davka posamezne
države knjižil oziroma zbiral na ločenem kontu. Dodatna funkcionalnost ob dodajanju države v sistem je izbor ločenih
protikontov na razredu 7. Protikonte razreda 7 morate dodati v kontni plan in dodati izbrani državi sami, ni pa to obvezen
podatek.

Če ste v sistem dodali vsaj eno državo, se vam bo v meniju 1.1 Knjiženje, pojavil nov gumb »Ctrl+F8 Podatki DDV VEM«,
ki za izdane račune s tujimi davki omogoča evidentiranje v OSS sistem DDV-VEM. Odpre se zavihek DDV-VEM kjer se
podatki vnašajo na zelo podoben način, kot klasičen DDV. Predpogoj za pravilen izbor tujih davkov je izbor Države. Program
»državo« predlaga iz podatka partnerja, če je le-ta vpisana, sicer jo izberete na samem zavihku. V odvisnosti od države so
na voljo aktualne tuje davčne stopnje.

Zaenkrat je edini izpis na voljo v meniju 3.V.1 in sicer Pregled računov s tujimi davčnimi stopnjami. Račun, ki se
vnaša v OSS sistem DDV-VEM, se ne vnaša v klasičen DDV sistem. Okrog samega poročanja novih obrazcev v sistem
eDavkov, vpliva na redni DDV-O, obračuna in knjiženja temeljnic novih obrazcev, je še veliko neznank. Zakonodajalec je
šele 29.6.2021 v Uradnem listu 102/21 objavil Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami
Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo. Naknadno se pričakuje dodatna vsebinska pojasnila
ter nadgradnja sistema eDavkov. Zadeve ažurno spremljamo in bomo pravočasno dogradili Glavno knjigo z vsemi obrazci,
žal pa smo odvisni v prvi fazi od zakonodajalca, ki z zadevami zamuja. Vse dopolnitve programa bomo objavljali na naši
spletni strani.
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Dodajanje artiklov v dokument - Fakturiranje
Na dokumentih (dobavnica, faktura,…) je levo od partnerja na voljo gumb »A«:

Klik na gumb prikaže pregled vseh prodanih artiklov tej stranki. Dodatno si lahko preko gumba »nastavitve« vklopite kup
podatkov za pregled in od kje gleda prodajo (dobavnice, paragoni,..) ter katere podatke (cena, rabat, dokument, datumi,..)
vidite.
Posebej zanimiva je tudi opcija:

Ki v prvem stolpcu odpre možnost vnašanja količine artikla in preko gumba
dokument. V dokument uvozi tudi ceno.

napolni artikle v

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost
Sprememba zakonodaje velja za plačo za mesec julij, izplačano v avgustu 2021. Navodila za spremembo v programu
Plače bomo objavili v Novicah avgust. Spodaj pa prepis objave FURS-a.

2. 2021 13:28 |
Prispevki za socialno varnost
Za izplačila od 1. 3. 2021 do 31. 7. 2021 in od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022 znaša najnižja osnova za plačilo
prispevkov 1.113,72 eur. Za plače in nadomestila plače, izplačane za mesece od julija do decembra 2021
oz. za izplačila od 1. 8. 2021 do 31. 01. 2022 znaša najnižja osnova 1.024,24 EUR.
Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz
delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na
mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz
delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje
pa znesek povprečne plače preteklega leta.
Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. V
skladu z določbo 410. člen ZPIZ-2 minimalna osnova v letu 2021 znaša 60 % povprečne plače.
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila
od 1. 3. 2021 do 31. 7. 2021 in izplačila od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 znaša 1.113,72 eur (60 %
povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2020 znaša 1.856,20 eur).
V skladu z 28. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 - ZDUOP se ne glede
na četrti odstavek 144. člena in drugi odstavek 152. člena ZPIZ-2 najnižja osnova za obračun
prispevkov od plače in nadomestila plače za plače in nadomestila plače, izplačane za mesece od 1.
7. do 31. 12. 2021, določi v višini minimalne plače, ki za leto 2021 znaša 1.024,24 EUR. Praviloma so
plače za posamezen mesec izplačane v naslednjem mesecu, kar pomeni, da se ta osnova uporablja
za izplačila od 1. 8. 2021 do vključno 31. 1. 2022. Stališče je usklajeno z Zavodom za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
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Morda niste vedeli …
1. V programu Plače JS smo omogočili izpis plačilne liste v angleškem jeziku. Za ureditev angleške oblike se obrnite
na Vasco podporo.
2. Na spletni strani smo 14.6.2021 objavili dopolnjena navodila za Izplačilo redne delovne uspešnosti (RDU) in
Poračun nadomestil zaradi izplačila RDU, https://www.vasco.si/izplacilo-rdu-za-leto-2021-poracun-nadomestil-zaradiizplacila-rdu/.

3. Za plače v gospodarstvu je bil narejen pripomoček za izračun poračunov in sicer v meniju 1.1.5.2 Priprava
poračunov, prenos le-teh v obračun in samo izplačilo obračuna. Navodila bodo objavljena na naši spletni strani,
rubrika »Podpora«, nato »Navodila«, »Plače«.
4. Velika pridobitev v programu Plače je tudi začasno shranjevanje tekočega obračuna preko menija 1.1.C.3 in
kasnejša vrnitev v obračun s pomočjo menija 1.1.C.4. Zadeva pride zelo prav v primeru, da recimo vnašate v
obračun regres, potem pride direktiva izplačevalca, da boste najprej izplačali plačo in šele nato regres. Delno ali v
celoti vnesen obračun regresa začasno shranite prek menija 11C3, nato po redni poti obračunate, izplačate in
ažurirate plačo, v zadnjem koraku pa s pomočjo menija 11C4 vrnete predhodno začasno shranjen obračun regresa.
Začasno shranjen obračun lahko ostane shranjen tudi daljše obdobje in nikakor to ni dejanski obračun, ki bi se
mešal z ažuriranimi obračuni v meniju 1.9
5. Na spletnem naslovu https://www.vasco.si/povracilo-stroskov-prevoza-na-delo-z-dela-place-js/ najdete navodila za
obračun prevoza na delo – kilometrina za JS po novem (velja od 1. junija 2021).

Dokumentni sistem – Akcijska ponudba do 31.8.2021
Za vse naše stranke smo pripravili akcijsko ponudbo modula Dokumentni sistem, ki bo veljala do 31.8.2021.
Modul je namenjen vsem, ki potrebujejo višjo stopnjo organizacije dela. Nekateri si to želite zaradi lastnih potreb ali lažjega
dela s svojimi strankami, drugi pa si morate urediti sistem zaradi zakonskih zahtev, kot je objava ZZZS, kjer so postavili
končni datum 1.1.2023 za prehod na elektronsko oddajo eNdm.
Dokumentni sistem se lahko uporablja v mnogih naših programih (Knjiga prejetih faktur, Glavna knjiga, Plače,
Fakturiranje,…), obstaja pa kot verzija za le en program ali pa za vse.

Funkcije Dokumentnega sistema:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skeniranje dokumentov;
pripenjanje datotek različnih formatov (.pdf,…);
urejanje in iskanje skeniranih dokumentov;
povezovanje skenov/datotek z dokumenti;
shranjevanje skenov/datotek v mape;
pregleden ogled skenov/datotek;
prevzem elektronskih bolniških listov (eBol);
oddaja elektronskih zahtevkov za refundacije (eNdm);
organizacije personalnih map;
možnost skeniranja dokumentov za uporabnike Vasco.web (računovodski servisi);
in še marsikaj…

Akcijski popust na Dokumenti sistem za EN program: 15% na ceno 300,00 eur + ddv.
Akcijski popust na Dokumenti sistem za VSE programe: 25% na ceno 800,00 eur + ddv.

Šenčur, julij 2021
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