VASCO NOVICE AVGUST 2022
Fakturiranje v oblaku. Odslej na voljo tudi modul “Zaloge”
Med uporabniki postajajo oblačne rešitve vedno bolj priljubljene, zato smo že pred časom ponudili svojo različico oblačnih
aplikacij tudi mi. Uporabniki lahko izbirajo med aplikacijami, kot so eKpf (Knjiga prejetih faktur), ePn (Potni nalogi) in eFa
(Fakturiranje storitve). Aplikacija eFa je sedaj pridobila novo razširitveno možnost v obliki modula »Zaloge«.
eFakturiranje se z modulom tako razširi iz programa za izdajo ponudb,
storitvenih računov, e-računov, itd. v program za delo z zalogami v enemu
skladišču.
Nove funkcije obsegajo:
Delo z zalogami za eno skladišče
Kartica artikla/kartica kupca
Vnos, urejanje, brisanje, kopiranje prevzemnic
Vnos, urejanje, brisanje, kopiranje dobavnic/povratnic
Vnos, urejanje, brisanje, kopiranje internih razknjiženj
Posamezno fakturiranje dobavnic z možnostjo tiska in pošiljanje po epošti
Serijsko fakturiranje dobavnic
Zbirno fakturiranje dobavnic
Vnos, izpisi in knjiženje inventure
Trgovska knjiga
Izpisi stanja zalog, pregled nabave
FIFO vodenje zalog s prevrednotenjem
Zapisnik o spremembi nabavnih in prodajnih cen
Aplikacija eFa, kot tudi modul »Zaloge« so namenjene manj zahtevnim podjetjem/uporabnikom in so zaradi svoje
oblačne tehnologije na voljo preko brskalnika iz katerekoli lokacije. Modul stane 5,00 eur mesečno + ddv (celotni cenik e
programov je na voljo spodaj). Za več informacij nam pišite na info@vasco.si ali pokličite 059 335 550.
Cenik Vasco e programov (cene so brez DDV)
15,00 eur mesečno prvi e – program (1 uporabnik že vštet v ceno),
5,00 eur mesečno vsak nadaljnji e – program,
5,00 eur mesečno – modul »Zaloge«,
1,00 eur mesečno prvih 3 GB diskovnega prostora (nadaljnjih 3GB 1,00 eur),
5,00 eur mesečno vsak nadaljnji uporabnik,
5,00 eur mesečno vsako nadaljnje podjetje (z 1,00 eur doplačilom za 3GB diskovnega prostora)
V ceni ni všteta Vasco pomoč. Pomoč, nastavitve in uvajanje se plačuje po porabljenem času, kjer je obračunski
interval 15 minut.

Zakonske spremembe
1. Znesek regresa za prehrano med delom na podlagi kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v RS
znaša od 1. julija 2022 dalje 4,94 evra.
2. Predpisana obrestna mera zamudnih obresti (ZOM) velja za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. julija
2022, in znaša 8 odstotkov. Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 90/2022 dne 5.7.2022 in je implementirano v
programe z novo verzijo le-teh.
3. Plače JS, KDPZ; Na podlagi Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list št. 103/22 dne 29.7.2022, se od 1. januarja 2022 uporablja nova
lestvica KDPZ. Sprememba se prvič upošteva pri plači za mesec januar 2022 (izplačilo v mesecu februarju).
Za prevzem nove lestvice potrebujete verzijo programa Plače z datumom 2.8.2022 ali novejšo. Dejansko
ponastavitev premij KDPZ izvedete v meniju 2.B.4, na kar vas opozori tudi program ob vstopu. Predno potrdite
ukaz 2.B.4, naj bodo zadnje obračunane in izplačane plače tudi ažurirane.
Dejansko se bo nova lestvica prvič upoštevala pri plači za mesec julij 2022, ki bo izplačana avgusta 2022. Glede
poračuna premij KDPZ za obdobje Januar – Junij 2022 se čaka dodatna navodila in pojasnila zakonodajalca ter
Modre zavarovalnice.
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4. Na podlagi Sklepa Vlade RS o plačilu stavke izhaja, da javnim uslužbencem, ki so 9. marca 2022 sodelovali
v splošni stavki na področju vzgoje in izobraževanja, pripada nadomestilo plače za čas stavke v višini plače, kot
bi jo prejeli, če bi delali. Stavkajočim za dan stavke ne pripadata nadomestilo za prevoz in prehrano.
V primeru, da ste pri plači za mesec Marec 2022 za stavkovni dan obračunali karkoli od Rednega dela (A010) ali
VP18 (B090) Stavka – kršitev kolektivne pogodbe, načeloma nimate poračuna. Če pa je bil stavkovni dan
obračunan kot VP463 (N040) Stavka, bo potreben poračun. Na žalost ni možen klasičen poračun preko menija
1.1.5.2, ker se VP463 poroča na Rek obrazcu v ločeni vrstici, konkretno v vrstici 107 in le-ta ne sme biti negativna.
Edini možni način »poračuna stavke« je tako dejansko popravljanje shranjenih plač preko menija 2.3. Navodila
za uporabo menija 2.3 najdete v priloženem linku https://www.vasco.si/podpora/place/vnos-popravljanje-starihplac/. Dejanska doplačila zneskov iz naslova poračuna stavke pa lahko prištejete plačilnim nalogom tekočega
obračuna (meni 1.6.1). Opcija je tudi, da neto znesek poračuna vpišete na plačilno listo tekočega meseca pod
enega izmed VP-jev v intervalu med VP591 in VP599 (naziv VP-ja lahko prosto prilagodite).
5. Rok za uveljavitev REK-O obrazca je prestavljen iz 1. septembra 2022 na 1. januarja 2023.
6. Na podlagi spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega
razmerja, za plače za mesec julij za prevoz na in z dela se znesek 0,18 nadomesti z zneskom 0,21 eura. Obvezno
potrebujete verzijo programa Plače datuma 2.8.2022 ali novejšo.

Obračuni in izpisi okoljskih dajatev – Fakturiranje, modul Okoljske dajatve
V programu Fakturiranje in modulu za obdelavo in obračun okoljskih dajatev (meni 3.S) smo nekoliko dodelali
izpisovanje/pregled postavk poročila.
Že pred časom smo v meniju 3.S.1. v odprtem dokumentu za poročanje, na zavihku »2. izbira dokumentov« pripravili
priročen »F10 Izpis postavk«, ki vam prikazuje zajete postavke v poročilu, iz katerih dokumentov so bile zajete, itd. Dodatno
vam pregled lahko prikazuje tudi postavke, ki niso bile zajete, kar močno olajša iskanje morebitnih napak.
Ta izpis smo sedaj predelali na tabelarični pogled, kar vam omogoča lažje sortiranje in grupiranje podatkov, dodali pa smo
še nekaj dodatnih stolpcev s podatki, kot so Opis (kategorija in oznaka), skupna prodajna masa (gospodinjska) in skupna
transportna masa (negospodinjska).

Šenčur, avgust 2022
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