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Zakonske novosti
1. Spremembe v programu Plače in Avhw zaradi novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) smo objavili na spletni
strani. Za program plače https://www.vasco.si/spremembe-v-programu-place-zaradi-novele-zakona-o-dohodninizdoh-2z/ ter za program avhw https://www.vasco.si/spremembe-v-programu-avhw-zaradi-novele-zakona-odohodnini-zdoh-2z/.
2. V programu Avhw se za določene Tipe obračunov spremeni znesek prispevkov. Znesek 7,76 eur se spremeni na
8,23 eur in znesek 11,60 eur na 12,31 eur. Podlaga za spremembo je Sklep o določitvi prispevkov za posebne
primere zavarovanja, Ur. list št. 38/2022 z veljavnostjo 1.4.2022.

Zaključek leta v KPFW
Zdaj, ko smo že pošteno zakorakali v leto 2022 in so bilance za nami, bi bilo smiselno razmisliti o zaključku leta v programu
KPFW. Zaključek leta ni obvezen, je pa priporočljiv za vsa večja podjetja, za podjetja, ki uporabljajo modul Dokumentni
sistem (skeniranje) in še posebej za javni sektor, ki še dodatno operira z velikim številom prejetih eRačunov. Z uvedbo
sistema prejemanja eRačunov ter množičnejšo uporabo skeniranja, se namreč velikost baz hitro povečuje, posledično pa
pada hitrost delovanja sistema. Dodatne težave vse pogosteje predstavlja tudi arhiv.
V izogib naštetim težavam, predlagamo operacijo Zaključek leta. Nahaja se v meniju 6.E Zaključek leta. Program vpraša
za »Leto, do vključno katerega bom naredil zaključek« in opcijsko še za »Prejeto pošto zaključim do datuma
prejema«. Program bo v aktivnem letu ohranil podatke tekočega leta ter neplačane račune preteklega leta, v meni Y.
Pretekla leta pa skopiral podatke preteklega leta. Ob operaciji Zaključek leta, v programu KPFW razen osebe, ki bo
pognala operacijo, NE SME BITI nihče drug. V primeru res velikih baz, predlagamo, da se glede samega postopka
zaključka leta posvetujete z našimi svetovalci.
Na tem mestu bi vas opozorili še na redno uporabo opcije 6.C. Blokada davčnega obdobja, kjer si z vpisom blokade
omejite možnost vnosa računa v napačno davčno oz. obračunsko obdobje. Blokada davčnega obdobja preverja polje
Datum prejema oz. Datum za DDV knjigo. Blokada obračunskega obdobja pa preverja Datum prevzema blaga oz.
opravljene storitve ter Obračunsko obdobje. Blokada velja tako za uvoz eRačunov, kot za ročni vnos.

Zaključek leta v MKW
V programu Mkw zaključek leta ni obvezna operacija. Zato se večkrat zgodi, da imate v tekočih podatkih stare dokumente
preteklih let. Posledica tega je lahko tudi počasnejše delovanje programa. V izogib temu predlagamo, da naredite zaključek
leta.
Pred zaključkom leta najprej poskrbite, da boste zamenjali verzijo programa z najnovejšo (meni 8.M). Potem obvezno
naredite arhiv podatkov v meniju 8.A. Ko zaključite z arhiviranjem, v programu vstopite v meni 5.7 Ponoven obračun cen
za porabo. S tem boste poskrbeli, da so pred zaključkom vse nabavne cene na karticah materialov pravilno preračune.
Sedaj lahko izberete meni 5.6 Zaključek leta – otvoritev. Ustrezno vpišite datum za otvoritev po zaključku leta in izberete
leto, ki ga želite zaključiti.

V nadaljevanju sledite programu, ki vas bo vodil čez operacijo. Podatki se bodo skopirali v bazo preteklega leta. Do teh
podatkov boste lahko dostopali preko menija Y "Pretekla leta", kjer si boste lahko ogledali podatke preteklih let. V tekočih
podatkih vam ostanejo dokumenti od datuma otvoritve dalje.
Med postopkom zaključka leta lahko pride do dodatnih obvestil, ki bi od vas zahtevala dodatne aktivnosti. Taka obvestila
so posledica starejših podatkov v programu. V takem primeru se obrnite na Vasco podporo.
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Morda niste vedeli …
1. V programu Glavna knjiga smo podaljšali obdobje knjiženja tekočega leta, brez da naredite Zaključek leta
2021. V praksi to pomeni, da lahko knjižite dokumente leta 2022 do vključno obdobja 5.2022, ne da pred tem
naredite Zaključek leta 2021. Za avtomatsko podaljšanje tega obdobja, si morate osvežiti verzijo programa.
2. Če vnašate register OS direktno preko vnosa prejetega računa v program Glavna knjiga in uporabljate modul
Dokumentni sistem, se vam bo po novem v registru OS avtomatsko prikazoval PDF oziroma sken prejetega računa.
Obvezna je nadgradnja programa Osw in Gkw.
3. Program Plače je v šifrantu delovnih mest, meni 3.7, dobil možnost vnosa podatka »Poklic (SKP)«. Vnos
podatka vam lahko služi kot pomoč pri evidentiranju zaposlitev za deficitarne poklice, ki omogočajo koriščenje
olajšave pri davčnem obračunu.
4. Na podlagi dopisa MIZŠ z zadevo Obračun plače in nadomestila plače v skladu z Uredbo o enotni
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, smo pripravili nadgradnjo programa
Plače JS in objavili navodila https://www.vasco.si/pojasnilo-za-pravilnost-obracuna-izplacila-povecane-pedagoskeoz-ucne-obveznosti-s-sifro-d070-place-js/.
5. Za potrebe obračuna plače za mesec marec v javnem sektorju sta za dan stavke na voljo VP18 (B090) Stavkakršitev kolektivne pogodbe in VP463 (N040) Stavka.
6. V programu Fakturiranje je bila dodana možnost opozarjanja partnerja na »Priloge E-računa«.

7. Na spletni strani smo objavili navodila za obračun oskrbnin za stavkovni dan 9.3.2022, program Vrtec. Najdete
jih na spodnjem linku https://www.vasco.si/vrtec-obracun-oskrbnin-za-stavkovni-dan-9-3-2022/.

Šenčur, april 2022
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