Aplikacija Napoved (Letna poročila za DURS in AJPES za leto 2013)

V začetku februarja smo v Vasco novicah objavili, da bo posodobljena verzija aplikacije
Napoved na voljo predvidoma 17.2.2014. Prvo verzijo smo nato dejansko objavili že vikend
pred tem, a verzija z datumom 18.2.2014 ima narejene tudi določene prilagoditve za
oddajo DDPO po shemi iz leta 2012. Zakaj? Ker nas je država še enkrat več razveselila
s svojimi objavami na eDavkih in sicer sta trenutno aktualni spodnji dve:
Čas objave: 17.2.2014 13:10:20
Veljavnost do: 10.3.2014 0:00:00
Obvestilo za fizične osebe z dejavnostjo, ki davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti
ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih
prihodkov in normiranih odhodkov.
Ponovno vas obveščamo, da trenutna verzija Programa Silvester Fineus (Verzija: 5.0.0.19
) ni veljavna za obračun akontacije dohodnine in dohodnine za leto 2013 in 2014!). V
izdelavi je nova verzija programa Silvester Fineus, ki bo za namestitev (priprava dokumenta
obračuna) na voljo predvidoma do konca meseca februarja, elektronska oddaja obračunov
(uvoz dokumenta obračuna) preko eDavkov pa bo omogočena predvidoma v začetku marca
2014.
Do tedaj je v primerih, ko bi bili zaradi neoddanega obračuna kršeni/zamujeni zakonsko
določeni roki ali v drugih subjektivnih primerih, možna oddaja obračuna akontacije dohodnine
in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za obdobje obračuna, ki se začne po 31.12.2012, v
papirni obliki neposredno na pristojni davčni urad, na obrazcu obračuna, kot je objavljen v UL
RS št. 109/2013 z dne 23.12.2013. Obrazec obračuna s prilogami je dostopen tudi na
spletnih straneh DURS na povezavi
http://www.durs.gov.si/si/fizicne_osebe_ki_opravljajo_dejavnost/dohodnina_za_fizicne_oseb
e_ki_opravljajo_dejavnost_obrazci/dohodek_iz_dejavnosti/obracun_akontacije_dohodnine_i
n_dohodnine_od_dohodka_iz_dejavnosti/
ter
Čas objave: 17.2.2014 14:51:33
Veljavnost do: 10.3.2014 0:00:00
Nova različice Silvester Pelias
Obveščamo vas, da bomo novo različico Silvestra Peliasa in nadgradnjo oddaje DDPO na
sistemu edavki objavili predvidoma 25.2.2014. Nadgrajeni različici omogočata oddajo
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obračuna DDPO za leto 2013 (Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih
oseb je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 109/13 z dne 23.12.2013).

Nadgrajena različica bo prilagojena spremembam davčnega obračuna DDPO, objavljenega v
Pravilniku o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Ur. l. RS, št. 109/13).
Spremembe v obračunu se v največji meri nanašajo na prilagoditev davčnega obračuna
DDPO za zavezance, ki so se odločili ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih
odhodkov.
Zato prosimo zavezance, ki so oddali priglasitev in za leto 2013 ugotavljajo davčno osnovo z
upoštevanjem normiranih odhodkov, da počakajo z oddajo obračuna DDPO za leto 2013 do
druge polovice februarja 2014, ko bo na voljo nova različica Silvestra Peliasa. Ostali
zavezanci pa lahko, v kolikor boste želeli oddati davčni obračun DDPO za leto 2013 preden
bo na voljo nova različica, oddate obračun na različici Silvester Pelias 5.0.0.19. V kolikor
boste želeli z obračunom oddati tudi priglasitev za ugotavljanje davčne osnove z
upoštevanjem normiranih odhodkov (za leto 2014 in naprej), pa ravno tako predlagamo, da z
oddajo obračuna počakate do objave nove različice ali pa po objavi nove različice oddate
popravek obračuna.

To pomeni, da se trenutno lahko oddajajo samo obračuni DDPO za leto 2013 in sicer po
shemi iz leta 2012 in sicer za Davčne obračune, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi
dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov. Da bo aplikacija tako delovala, morate imeti
verzijo Napovedi minimalno datuma 18.2.2014 ali novejšo ter si v meniju 2.1. Parametri
programa, vklopite parameter »DDPO po dejanskih odhodkih: XML datoteke po shemah za
leto 2012«. Če se parameter vklopi, se Napoved za Durs za društva pripravi po shemi iz leta
2012. Isto velja tudi za gospodarske družbe, ki ne ugotavljajo davčne osnove na podlagi
normiranih odhodkov.
Prav tako si v istem meniju ponastavite še podatek »Trenutno leto«, seveda na 2013.
Glede priprave in oddaje podatkov na Ajpes pa posebnosti ni (na srečo). Vas pa prosimo,
da ažurno spremljate obvestila na portalu eDavkov ter nove zapise v tem obvestilu, kjer
bomo ažurno objavljali novosti s tega področja.
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Novi objavi na spletnem portalu eDavki:
Čas objave:

25.2.2014 14:00:18

Veljavnost do: 26.2.2014 0:00:00

Nova različica Silvestra Pelias 6.0.0.6
Obveščamo vas, da je bila dne 25.2.2014, na spletnem naslovu
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Doc/Durs/Download/Silvester/Pelias/Setup.htm objavljena
nova različica programa Silvester Pelias (6.0.0.6).

Vendar danes še ni mogoče oddati podatkov v zasebnem delu eDavkov. Oddaja
obrazca bo mogoča dne 26.2.2014.

Novo: Na spletnem portalu eDavki so 25.2.2014 objavili, da so nadgradili program Silvester
Pelias (DDPO) in tako dne 26.2.2014 omogočili tudi uvoz datotek xml iz drugih programov
(Vasco Napoved) po shemi 2013. To pomeni, da si obvezno osvežite verzijo programa
Napoved, ker smo ukinili »shemo 2012« in tako omogočili oddajo pa aktualni shemi, torej
shemi za leto 2013. Verzija naj bo minimalno datuma 27.2.2014 ali novejša. S to
nadgradnjo se lahko oddaja tudi obračune DDPO za status »normiranosti«.
Še vedno pa se čaka nadgradnja eDavkov za oddajo obračunov za samostojne
podjetnike...
...in smo pričakali novo objavo za DDD-DDD...
Čas objave:

4.3.2014 9:44:49

Veljavnost do: 4.4.2014 0:00:00

Nova različica programa Silvester Fineus 6.0.0.6
Obveščamo vas, da je bila dne 4.3.2014 na spletnem naslovu
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Doc/Durs/Download/Silvester/Fineus/Setup.htm objavljena
nova različica programa Silvester Fineus (6.0.0.6). Verzija je na voljo za prenos in za
pripravo obrazcev obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za
davčna obdobja, ki se začnejo 1.1.2013 in kasneje.
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Nova različica je prilagojena novemu Pravilniku o davčnem obračunu akontacije dohodnine
in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki je bil objavljen v UL RS št. 109/2013 in je stopil v
veljavo 24.12.2013. Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz
dejavnosti so v skladu s tem Pravilnikom dolžne oddati vse fizične osebe, ki opravljajo
dejavnost in davčno osnovo na tej podlagi ugotavljajo ali z dejanskimi prihodki in odhodki ali
pa z dejanskimi prihodki in normiranimi odhodki.
Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD-DDD) v
skladu s Pravilnikom (UL 109/13), bo možno elektronsko oddati predvidoma po
17.3.2014. Zavezanci lahko v času, ko elektronska oddaja obračuna še ni možna, izdelan
obračun natisnejo in ga predložijo na pristojni davčni urad. Ne glede na navedeno
zavezancem svetujemo, da počakajo na elektronsko oddajo, saj bodo s tem bistveno
zmanjšali možnost napak že pred oddajo obračuna.
...in še eno za DDD-DDD...
Pomembnost: Pomembno
Čas objave:

6.3.2014 8:58:55

Veljavnost do:

Elektronska oddaja Obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz
dejavnosti (DDD-DDD) še ni odprta
Sporočamo, da elektronska oddaja DDD-DDD še ni odprta in bo predvidoma po 17. 3.
2014.
V zadnji objavljeni različici programa Silvester Fineus (6.0.0.6) zavezanci lahko pripravijo
obrazec DDD-DDD za davčna obdobja, ki se začnejo 1. 1. 2013 in kasneje, vendar pri oddaji
sistem eDavki trenutno javi spodnjo napako, ker elektronska oddaja še ni odprta:
Kritične vsebinske napake:
• Na mestu '10' v vrstici 'xx' je napačen element 'ActivityCodeList'. Pričakovana lista
elementov : 'ActivityCode' in namespace
'http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/DDD_DDD_8.xsd'.
• Na mestu '10' v vrstici 'xx' je napačen element 'IsNormNextYear'. Pričakovana lista
elementov : 'PriglasNorm' in namespace
'http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/DDD_DDD_8.xsd'.
• Na mestu '12' v vrstici 'xx' je napačen element 'IsPrenosZGD'. Pričakovana lista
elementov : 'IsPprenosZGD' in namespace
'http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/DDD_DDD_8.xsd'.
• Na mestu '10' v vrstici 'xx' je napačen element 'IsI'. Pričakovana lista elementov :
'YearNorm' in namespace
'http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/DDD_DDD_8.xsd'.
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In dočakali smo novo objavo in nadgradnjo sistema eDavki, ki končno omogoča tudi oddajo
davčnega obračuna za samostojne podjetnike oz. DDD-DDD. Za nemoteno oddajo iz
programa Vasco Napoved potrebujete verzijo datuma 24.3.2014.
Čas objave:

21.3.2014 12:19:26

Veljavnost do: 22.4.2014 0:00:00

Oddaja DDD-DDD je mogoča

Nova različica programa Silvester Fineus 6.0.0.9
Obveščamo vas, da je bila dne 21.3.2014 na spletnem naslovu
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Doc/Durs/Download/Silvester/Fineus/Setup.htm objavljena
nova različica programa Silvester Fineus 6.0.0.9. V primerjavi s prejšnjo različico so
popravljene nekatere kontrole na zneske uveljavljenih olajšav v poljih 15.9 in 17.3 Priloge 1.
Aktualna verzija je na voljo za prenos, pripravo in vložitev preko eDavkov obrazcev
obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčna obdobja, ki
se začnejo 1.1.2013 in kasneje.
Vložitev preko eDavkov je možna tudi za obračune, ki so bili pripravljeni v starejših verzijah
(6.0.0.6 in 6.0.0.8).
Nova različica je prilagojena novemu Pravilniku o davčnem obračunu akontacije dohodnine
in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki je bil objavljen v UL RS št. 109/2013 in je stopil v
veljavo 24.12.2013. Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz
dejavnosti so v skladu s tem Pravilnikom dolžne oddati vse fizične osebe, ki opravljajo
dejavnost in davčno osnovo na tej podlagi ugotavljajo ali z dejanskimi prihodki in odhodki ali
pa z dejanskimi prihodki in normiranimi odhodki.
Pomembno!
Ne glede na navedeno, morajo zavezanci, ki oddajajo obračun:
· po zaključku opravljanja dejavnosti (vrsta obračuna 7. v IV. delu obrazca) ali
· kot rezident RS, brez registrirane dejavnosti v RS, za dejavnost v tujini ali
· za dejavnost, ki se je opravljala v času, ko (še) ni bila registrirana,
obračun natisniti in ga v papirni obliki vložiti na pristojni davčni urad.
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