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Obračun prispevkov za SP - možen tudi vnos bruto osnov
Izpis vnešenih opomb in shranjenih prilog za delavce
Na izpisu kumulative dodana vrstica "Skupaj strošek v breme podjetja"
Tipka F3 pri vnosu obračun. lista - prikaz in popravljanje podatkov delavca za obračun
V-8.31 z dne 07.04.2005: Obračun prispevkov za SP - možen tudi vnos bruto osnov
V-8.32 z dne 08.04.2005: Izpis vnešenih opomb in shranjenih prilog za delavce
V-8.33 z dne 14.04.2005:
V-8.34 z dne 25.04.2005: razširitev števila tečajev pri deviznih kreditih:
- možnost nastavitve desetih različnih tečajev, katere lahko nastavimo v meniju 5.2. na strani Tečaji
valut ali pa preko čarodeja v meniju 5.E.7. Čarodej za nastavitev deviznih kreditov.
- pri izračunu višine obrokov program upošteva trenutno nastavljene višine tečajev, katere nastavimo
pri obračunavanju.
V verziji 8.38 (18.5.) je pri TKDIS.TXT datotekah in pri datotekah za Zbirni Center dodano PGP kriptiranje. Za
to opcijo morate imeti instaliran program PGP.
V verziji 8.39 (27.5.) je bil programu pri izpisu obrazcev dodan še obrazec Poročilo o dohodkih izplačanih
nerezidentom.
V verziji 8.40 (30.5.) je bila pri kreditorjih dodana Vrsta posla 00-Nakazilo na TRR (za Zbirni Center).
V verziji 8.41 (02.6.) je bil popravljen čarodej za neplačano odsotnost (nova ver.), da se tudi te ure vštejejo v
skupne bruto ure.
SHRANITEV DELEŽEV SM IN PODATKOV OBRAČUNA
V novi verziji Plač V-8.38 z dne 17.5.2005 se pri shranitvi plač dodatno shranjujejo še nasledji podatki:
- podatki, ki se vnašajo pri obračunavanju (ZN,RE,PR,BO,TE)
- deleži stroškovnih mest vneseni pri delavcu na strani Delitev SM
- podatki vnešeni pri delavcu na strani Obračun (DP,DZ,DB)
DELAVEC VKLJUČEN V JAVNA DELA
V novi verziji programa Plače V-8.37 od petka 13.5.2005 je pri podatkih delavca na strani Ostalo dodan
podatek "Delavec vključen v javna dela". Delavci, ki imajo vklopljen ta podatek jih program ne zajame v
Obrazec 1-ZAP/M.
DELEŽI ZA MINULO DELO
V programu Plače V-8.36 z dne 10.05.2005 je pri podatkih za delavce dodana možnost vnosa deležev
minulega dela. Za vsak delež vnesemo delež zaposlitve v procentu in datum od katerega naprej se upošteva.
Program delovno dobo od datuma vstopa dalje preračuna na delež zaposlitve. Skupna delovna doba je potem
predhodna delovna doba in preračunana delovna doba od datuma zaposlitve dalje. Če imamo na
obračunskem listu nastavljen izpis skupne delovne dobe ali delovne dobe v podjetju se nam bo vedno izpisala
preračunana delovna doba. Tudi pri izračunu dodatka za minulo delo po lestvici se upošteva preračunana
skupna delovna doba.
PAVŠALNI PRISPEVEK
Pavšalni prispevek pri podjemnih pogodbah se plačuje mesečno ne glede na to ali je osnovno plačilo po
pogodbi izvedeno ali ne. Torej, v nekaterih primerih bo treba oddajati samo REK obrazec brez osnove. V tem
primeru vnesete obračun z zneskom 0.00SIT, program obračuna samo pavšalni prispevek.
V programu AVHW je v meniju 1.1 (Obračun honorarja.Vnos obračunov) na desni klik dodan meni "Obračun
pavšalnega zneska". V tem primeru program naredi obračune z obračunanim pavšalnim zneskom za vse
delavce, ki imajo veljavno pogodbo za tip obračuna "podjemne pogodbe".
ŠTEVILČENJE NALOGOV PO DELAVCIH
Omogočeno je ločeno številčenje nalogov, za vsakega delavca posebej. Ločeno številčenje lahko vklopite v
meniju 5.1 (Razno.Parametri programa) in sicer na 4. zavihku razno obkljukate parameter "Številčenje
nalogov po delavcih". Na vnosu naloga se potem poleg yaporedne številke prikaže še interna številka. Slednja
se izpiše tudi na izpisu potnega naloga.
V meniju 5.5 (Razno.Oštevilči interne številke) lahko oštevilčite naloge z internimi številkami po delavcih
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PLAČE - sistem plač za javni sektor
V Uradnem listu št. 53 z dne 31.05.2005 je bil objavljen popravek Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Vendar se ti
popravki ne dotikajo samega sistema izračuna. Govora je samo o Pogodbi o zaposlitvi na osnovi katere se določi plača
javnega uslužbenca. Torej popravek zakona na novo definira uvrstitev delavcev v plačne razrede in kaj storiti v primeru
preveč ali premalo izplačane plače,... Objavljena je tudi nova lestvica osnovnih plač po plačnih razredih. Osnovna plača za
1.plačni razred je sedaj 104.051,00 SIT, za najvišji 65.plačni razred pa 1.280.505,00 SIT.
Vendar pa se nov sistem plač v dejanski uporabi ne bo pojavil predvidoma vse dokler ne bodo sprejete in podpisane vse
panožne pogodbe.

VNOS PARTNERJEV
V vse WIN verzije programov smo dodali možnost vnosa partnerjev preko interneta. V polje, kjer morate vnesti šifro
partnerja vnesete npr: SI56041039 Če tega partnerja nimate vnešenega, bo program iz interneta (www.ajpes.si) vzel
podatke in jih vnesel v program. Pred dodajanjem se
pojavi okno, kjer programu povemo, kaj naj vzame za
šifro partnerja.
Druga možnost dodajanja partnerja preko interneta pa je
med vnosom novega partnerja. Torej po pritisku na tipko
F2 se prikaže ekran za vnos partnerja. Vnesemo šifro
(program že ponudi naslednjo prosto), potem vnesemo
ali davčno številko ali pa identifikacijsko in pritisnemo
tipko POIŠČI. Program gre spet na internet in napolni
podatke o partnerju.
Če ne želite, da gre program na internet iskat podatke,
potem morate v menuju 81 obkljukati izbiro:
NI INTERNET POVEZAVE
Seveda potrebujete zadnje verzije programov.

HUMOR
Janezek dobi novo kolo. Nato se pelje prvi krog in zakliče:" mama poglej peljem se brez rok".Gre drugi krog in
zakliče:mama glej peljem se brez nog ,nato gre tretji krog in zakliče mama glej peljem se brez zob!

Šenčur, maj 2005

VASCO d.o.o.
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