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Novosti v programih 
 
KP POPRAVEK OBRAZCA MF-DURS DOHODO št. 11 

V programu KP je narejen popravek izpisa obrazca plačilne liste, da se posebej lahko izpišejo tudi podatki o delu po času, 
dodatkih in nadomestilih in posebej neto plača, stroški in odtegljaji. Podatki o delu po času, dodatkih in nadomestilih se 
izpišejo na začetku rubrike I. Podatki o izplačanih dohodkih. Podatki o neto plači, stroških in odtegljajih pa se izpišejo pred 
rubriko IV. Prispevki delodajalca. 
Pri izpisu plačilne liste moramo za izpis zgoraj omenjenih podatkov pokljukati polji Izpis del po času, nadomestil in/ali Izpis 
stroškov, odtegljajev. 

KP DRUGI DELODAJALEC, NEREZIDENT, NEPLAČANA ODSOTNOST 
V programu KP je pri delavcih dodatno možno nastaviti ali je delavec nerezident in ali je to delavčev drugi delodajalec. 
Podatek o nerezidentu se uporabi pri izračunu prispevkov in dohodnine. Podatek o drugem delodajalcu pa vpliva na izračun 
dohodnine (po povprečni stopnji) in na izpis obrazcev in plačilnih list.  
V primeru, da se pri delavcih med vnosom obračuna spreminja podatek o nerezidentu, je potrebno zaradi pravilnega 
obračuna prispevkov narediti ponovno pripravo obračuna. 
V programu je tudi dodana možnost vnosa ur in osnove za neplačano odsotnost in iz tega izračun prispevkov za neplačano 
odsotnost. 

KP OBRAZEC MF-DURS obr. PSV št. 1 
V programu KP je narejen obrazec MF-DURS obr. PSV št. 1 (Obračun prispevkov za zasebnika). Verzija je že dobavljiva 
preko interneta. 

PLACE AVTORSKO DELO IZ DELOVNEGA RAZMERJA 
V programu Plače je narejen obračun avtorskih del iz delovnega razmerja. V meniju 5.E.1. Čarodej za izplačila... se pod D-
Avtorsko delo iz del. razmerja in/ali pod E-Avtorsko delo (samo dohodnina) odpre nova vrsta plačila. Pri vnosu obračuna pod 
to vrsto plačila vnesemo ustrezen bruto znesek avtorskega dela. Pri izpisu obrazcev nam program za Avtorsko delo izpiše 
ločen rek obrazec. 

PLACE POSREDOVANJE PODATKOV O ČLANIH IN PREMIJAH KDPZ 
V programu plače je narejen popravek za premije KDPZ za posredovanje podatkov o članih in premijah KDPZ. Pri delavcu 
se ob menjavi verzije samodejno nastavi prvotna višina premije KDPZ (po prvotni lestvici z minimalno premijo 4.040 SIT) 
katero lahko pri delavcu na strani KDPZ tudi popravite. 
Pri izpisu Podatkov o članih in zavezancih KDPZ v meniju 2.B.1. imate pri izpisu možnost izbrati, da vam program v tej 
datoteki za premijo zavezanca vpiše 1-prvotni znesek premije KDPZ ali 2-sedanja višina premije KDPZ. 

PLACE POPRAVEK VIŠINE PREMIJ KDPZ NA NOVO LESTVICO 01/2005 
V programu je narejen popravek višine premij KDPZ na novo lestvico z minimalno premijo v višini 4.595 SIT katera velja od 
1.1.2005 dalje (obračun plač za januar 2005). Pred obračunom plač za Januar 2005 v meniju 2.B.4. naredite Popravek višine 
premij KDPZ. Pri vseh delavcih se vam bodo popravile sedanje višine premij na nove višine iz nove lestvice glede na 
premijske razrede vpisane pri delavcih. 

PLACE POPRAVEK OBRAZCA MF-DURS DOHODO št. 11 
V Plačah je narejen popravek izpisa obrazca plačilne liste, da se na obrazec izpiše še davek na bruto plače in seznam 
odtegljajev (kreditov) po vrstah. 
Narejen je tudi popravek izpisa obrazca plačilne liste, da se posebej lahko izpišejo tudi podatki o delu po času, dodatkih in 
nadomestilih in posebej neto plača, stroški in odtegljaji. 
Podatki o delu po času, dodatkih in nadomestilih se izpišejo na začetku rubrike I. Podatki o izplačanih dohodkih. Podatki o 
neto plači, stroških in odtegljajih pa se izpišejo pred rubriko IV. Prispevki delodajalca.  
Pri izpisu plačilne liste moramo za izpis zgoraj omenjenih podatkov pokljukati polji Izpis del po času, nadomestil in/ali Izpis 
neto stroškov, odtegljajev. 

PLACE PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE PO 3.ODSTAVKU 53.ČLENA ZIPRS 
V Plačah v verziji 8.05 z dne 13.1.2005 je narejen izračun prispevkov za zaposlene po 3.ods. 53.člena ZIPRS in so 
delodajalci zanje oproščeni plačila prispevkov v breme delodajalca 

PLACE V programu plače je dodan nov Obrazec 1-ZAP/M. Program ge bo izpisal v meniju 1.5.2. tam kjer so že vsi ostali Obrazci-1. 
Dodatne nastavitve za obrazec bodo v meniju 5.6. na podstrani Obrazec-1. 

PNW Plačila potnih nalogov 
Dodan je meni 1.3 (Dnevnice.Plačila nalogov). Program vas najprej vpraša za datum plačila ter katere naloge želite izpisati 
(od..do datuma izdaje, za delavca). Po vnosu podatkov se na ekranu prikaže seznam delavcev ter zneskov. V spodnjem 
delu ekrana je gumb "Pripravi datoteko", ki pripravi ustrezno TKDIS.TXT datoteko za plačevanje na banko. Po pripravi 
datoteke pritisnite F9, če želite da se ustrezni nalogi označijo kot plačani in jih program naslednjič pri plačevanju ne 
upošteva.  

GKW Spremenjeno je zapiranje. Bistvena spremeba v novi verziji je ta, da ko je knjižba na saldakontnem kontu enkrat v celoti 
zaprta, tako tudi ostane. Recimo račun in plačilo sta poknjižena z vezo 123. In takrat sta tudi zaprta. Če se pojavi potem v 
naslednjem letu spet račun z vezo 123, je prejšnja verzija programa račun 123 odprla,  nova verzija pa to pusti zaprto. Ob 
menjavi verzije program dokončno zapre knjižbe., zato nadgradnja baza poteka nekaj časa. 
Poleg tega je nova verzija hitrejša pri pregledu kontnih kartic. Menjavo verzije Vam zato tokrat toplo priporočam. 



Stran 2 

Davčna napoved za zasebnike 

V prejšnjih novicah smo objavili, da bomo izdelali program Davčna napoved. Kot je pri nas že v navadi, malo zamujamo, tako da bomo 
z inštalacijo začeli dne 7.2.2005. V programu najprej vnesemo matične podatke o zasebniku. Po vnosu se odločimo, ali bomo vse 
podatke vnašali ročno, ali bomo črpali podatke iz KP, GK, GKW. Seveda lahko za nekaj zasebnikov črpamo iz KP, za ostale pa iz GK 
in GKW. Podatke, ki jih ni možno dobiti iz računovodskih programov, pa vnesemo ročno: 

Po vnosu pa lahko izpišemo: davčno napoved, izkaz poslovnega izida, bilanco stanje,.. Izpišemo lahko tudi obrazce (npr popisni list 
zaloge blaga), kjer program izpiše prazen obrazec in napiše: Po prilogi. 

14.2.2005 pa bo dostopna nova verzija, s katero boste lahko tako vnešene podatke prenesli tudi v sistem E-davki in na Ajpes. Seveda 
pa boste za tako oddajo potrebovali veljavne certifikate. 

Za delo s programom ne potrebujete interneta, zahtevamo pa ga zaradi menjave verzij. Cena programa je odvisna od števila davčnih 
napovedi: do 10 davčnih napovedi stane 25.000 SIT, neomejeno napovedi pa 50.000 SIT + DDV. K ceni je potrebno prišteti še 5.000 

SIT za instalacijo pri uporabniku, če pa instaliramo preko interneta, pa ta strošek 5.000 SIT odpade. Program je izredno enostaven, 
tako da uvajanja praktično ne potrebuje, seveda pa bomo zraven priložili navodila. Ker je program uporaben tako rekoč le do konca 
februarja (in ne celo leto kot ostali programi), bomo inštalacijo opravili po plačanem predračunu. 

Posebej pa moram povdariti, da je program le pripomoček za vnos in izpis. Podjetje Vasco pomaga lahko le tehnično, ne pa vsebinsko. 
V podjetju Vam tako žal ne moremo pomagati pri vsebinskih vprašanjih, npr: kaj se vpiše v kakšno polje. Torej kdor ne zna ročno 
izpolniti vseh obrazcev, naj programa ne kupuje, saj ga ne bo znal uporabljati !!! 

 
Šenčur, januar 2005      VASCO d.o.o.  


