VASCO NOVICE JANUAR 2006

NOVOSTI iz KLEPETALNICE
NOVA LESTVICA ZA DOHODNINO
V verziji programa Plače 8.60.4 z dne 20.12.2005 je narejen popravek lestvice za Dohodnino in
splošne olajšave. Program bo samodejno popravil lestvico za dohodnino in splošno letno olajšavo ob
prvem zagonu programa v novem letu 2006 in vas na to tudi opozoril. Lestvico in olajšavo lahko tudi
ročno nastavite v menuju 5.5. na strani Dohodnina in gumb Lestvica za dohodnino (2005, 2006).
NOVA LESTVICA ZA DAVEK NA BRUTO
V verziji programa Plače 8.60.3 z dne 19.12.2005 je narejen popravek lestvice za Davek na bruto
plače. Program bo samodejno popravil lestvico za davek na bruto plače ob prvem zagonu programa v
novem letu 2006 in vas na to tudi opozoril. Lestvico lahko tudi ročno nastavite v menuju 5.5. na strani
Davek na plače.

PLAČE

DOHODNINA IN DAVEK NA BRUTO PLAČE ZA LETO 2006
V programu Plače v verziji 8.60.7 z dne 30.12.2005 so narejeni popravki za izračun dohodnine in
davka na bruto plače za leto 2006. Ob menjavi verzije program samodejno naredi naslednje stvari:
- nastavi novo lestvico za dohodnino za leto 2006
- nastavi novo lestvico za davek na bruto plače za leto 2006
- nastavi nove višine olajšav za vzdrževane člane
- pri vseh delavcih na novo izracuna in nastavi višino olajšave (kot v meniju 5.F.4.)
Po menjavi verzije pri delavcih preverite, da so se višine olajšav nastavile pravilno glede na podatke
nastavljene pri delavcih na strani Ostalo (število vzdrževanih otrok in družinskih članov, ...).
Nova lestvica za dohodnino se lahko nastavi tudi ročno v meniju 5.5. Parametri na strani Dohodnina
na gumbu Lestvica za dohodnino (2005, 2006).
V menuju 5.F.4. Parametri.Zakonske spremembe.Nastavitev osebnih olajšav vam program na osnovi
podatkov o vzdrževanih članih pri delavcih in tu nastavljenih višin olajšav omogoča izračun osebnih
olajšav katere zapiše v podatke delavca na stran Ostalo v polje Osebna olajšava. Ta izračun lahko
ponovite večkrat. Pred tem poskrbite za pravilno vnešeno število vzdrževanih oseb.

KP

PNW
KPFW

AVHW

REK-1 OBRAZCEC za leto 2006
V plačah v verziji 8.60.9 z dne 04.01.2006 je popravljen obrazec Rek-1 in Priloga-11 (plačilne liste za
zaposlene pri zasebnikih). Popravki glede zaposlenih invalidov nad predpisano kvoto so zaenkrat
samo vizualni. XML Rek-1 obrazec še ni popravljen, ker se spremenjenega obrazca na EDavke še ne
da uvoziti.
DOHODNINA IN DAVEK NA BRUTO PLAČE ZA LETO 2006
V programu KP v verziji 6.79 z dne 30.12.2005 so narejeni popravki za izračun dohodnine in davka na
bruto plače za leto 2006. Ob menjavi verzije program samodejno naredi naslednje stvari:
- nastavi novo lestvico za dohodnino za leto 2006
- nastavi novo lestvico za davek na bruto plače za leto 2006
Po menjavi verzije pri delavcih preverite in nastavite znesek osebnih in posebnih mesečnih olajšav ker
sta ta dva podatka pomembna za izračun dohodnine.
Nova lestvica za dohodnino se lahko nastavi tudi ročno v meniju 3.2.7. Osebni
dohodki.Nastavitve.Lestvica za dohodnino-2005.
Nastavitev privzetega vozila in str. mesta v šifrantu delavcev
V šifrantu delavcev lahko nastavite privzeto vozilo in str. mesto. To vozilo ali str. mesto potem program
ponudi pri vnosu novega naloga.
Delitev str. mest po ključu
V meniju 1.1(Vnos.Vnos prejetih faktur) na zavihku 3. "Kontiranje" je dodana tipka F10 delitev s
ključem. Funkcija znesek na trenutnem kontu razdeli po stroškovnih mestih.
Popravki obrazcev
V programu so popravljeni izpisi REK obrazcev ter izpis obrazca za nerezidente. Na novo je dodan
tudi obrazec REK-3b (Obračun davčnih odtegljajev za obresti in dividende).
Spremenjen je tudi šifrant vrste dohodkov.
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Popravek aplikacije NAPOVED za leto 2005
Lansko leto smo izdelali program NAPOVED, ki je služil za izpolnjevanje davčnih napovedi za zasebnike. Ko smo
prejeli Uradni list in prebrali spremembe, smo ostali brez besed. Sprememb je res veliko. Takoj smo se lotili dela,
risanja obrazcev,… Program bo dokončan čimpreje, ko bo mogoče, vendar ne pred koncem januarja. Način dela
pa bo enak, kot preteklo leto. Nespremenjena bo tudi cena programa: mala verzija (do 10 napovedi) bo stala
25.000 SIT+ DDV, verzija za neomejeno napovedi pa 50.000 SIT + DDV. Kupci preteklega leta imajo 10% popusta.
Vsi lanski uporabniki paketa NAPOVED boste prejeli elektronsko pošto z opisom programa, ko bo le ta končan.

POSTOPEK ZA ODDAJO NAPOVEDI ZA DOHODNINO ZA LETO 2005
Za oddajo napovedi za dohodnino za leto 2005 potrebujete program Plače verzije 8.61.0 z dne 07.01.2006 ali
novejšo verzijo. Postopek za oddajo napovedi za dohodnino za leto 2005 je naslednji:
1. Najprej pobrišemo obrazec, ker so verjetno notri še podatki od lanske oddaje obrazca dohodnine.
2. Nato naredimo prenos plač za leto 2005 v obrazec. Pravilno moramo nastaviti obdobje od..do datuma
ažuriranja, da nam program zajame vsa izplačila izplačana v letu 2005. Pod naslednjimi rubrikami nastavimo
ustrezne formule:
- Plača in nadomestila (VD 1101): Vpišemo formulo za bruto plačo (običajno že pravilno nastavljeno na B240
ali B260).
- Prištej k plači (prištej k VD 1101): vpišemo formulo za izplačila stroškov nad uredbo, ki ne štejejo pod
bonitete, regres, jubilejne nagrade ali odpravnine.
- Odštej od plače (odštej od VD 1101): vpišemo formulo za bonitete, katere so bile izplačane kot plača (isto
formulo navedemo tudi pod bonitete).
- Bonitete (vrsta dohodka 1102): vpišemo formulo za bonitete (materialne, nematerialne).
- Regres za letni dopust (VD 1103): vpišemo formulo za regres (običajno B231).
- Regres nad uredbo (vr. doh. 1103): vpišemo formulo za regres nad uredbo.
- Jubilej. nagrade, odpravnine (VD 1104): vpišemo formulo za jubilejne nagrade nad uredbo in odpravnine nad
uredbo.
- Premije PDPZ-obdavčeni del (VD 1105): vpišemo formulo za premije PDPZ nad uredbo, od katerih smo
odvedli prispevke in dohodnino.
- Drugi dohodki iz del. razmerja (VD 1109): vpišemo formulo za ostale prejemke delavca nad uredbo (nagrade,
sejnine, avtorki honorar iz del. razmerja, pogodba o poslovodenju, ...).
- Prispevki za socialno varnost: vpišemo
formulo za prispevke, ki jih plača delavec
(običajno že pravilno nastavljeno na B241
ali B261).
- Samoprispevek: seštejemo VP-je, pod
katerimi so obračunani samoprispevki v
skladu z zakonom (predpona pri VP-jih
mora biti N za neto, ker so to neto
odtegljaji,
formula
običajno
n353+n354+n355+n356).
Znesek
samoprispevkov se nam bo izpisal na
obvestila za posameznike pod rubriko
Olajšave.
Ko smo za vse rubrike preverili in nastavili
pravilne
formule
poženemo
pripravo
obrazca. Ker se formule za vse rubrike
(razen samoprispevki) na novo samodejno
nastavijo s prehodom na verzijo programa
8.61.0 verjetno formul ne bo potrebno
popravljati vendar vseeno ne škodi, da jih
preverimo.
POZOR! Če smo se kaj zmotili ali smo
ugotovili kakšne napake in želimo ponoviti
prenos, moramo iti v meniju Dohodnina pod
Brisanje obrazca in pobrisati samo
izračunane postavke (ali pa vse postavke - v
tem primeru bomo izgubili tudi ročno
vnešene in prenešene postavke iz drugih
programov).
Na pripravi lahko pod Razno-1 do Razno-4 nastavimo, da nam program iz shranjenih plač izračuna olajšave,
katere nam izpiše na obvestilu za posameznike pod rubriko Olajšave. Pri vsakem Razno-X moramo nastaviti
besedilo in formulo. Če želimo pod olajšavo potegniti znesek obrokov kredita določenega kreditorja, pod
formulo vpišemo FUNC14(X), kjer X pomeni šifro kreditorja.
3. Pod Doknjiženje honorarjev, pogodb pregledamo če so podatki za plačo pravilno prenešeni v obrazec in da
niso podvojeni. Najlažje podatke preverimo, če naredimo izpis Kontrola obrazca.
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4. Če vodimo honorarna in pogodbena dela v programu AVH-W in imamo s programom Plače skupno bazo
potem naredimo najprej v programu AVH-W prenos honorarjev v obrazec, tam pregledamo, da je vse pravilno
in
v
meniju
4.B.
naredimo
Prenos
iz
obrazca
v
program
Plače
(WIN).
Če vodimo honorarna in pogodbena dela v programu AVH (ali programu AVH-W v od Plač ločeni bazi)
naredimo najprej v programu AVH v menuju Dohodnina Prenos honorarjev v druge programe in nato v Plačah
pod Prenos iz drugih programov v obrazec te podatke prenesemo v obrazec za dohodnino. V programu AVH
se podatki zapišejo v datoteko DOHOD.AVH katera se nahaja v istem imeniku kjer se nahajajo tudi podatki
programa AVH za to podjetje. Imenik pogledamo tako, da gremo v programu AVH v meni 6.7. Arhiviranje.DOS
ukaz in vtipkamo becedico CD in pritisnemo Enter. Na sredi okna se nam izpiše trenutni imenik - na primer
C:\VASCO\AVH\1. Naša datoteka je v tem primeru C:\VASCO\AVH\1\DOHOD.AVH in to ime vpišemo ko nas
pri prenosu podatkov iz drugih programov program vpraša za ime datoteke s podatki.
Opomba: Za prenos podatkov dohodnine za leto 2005 iz drugih programov in v druge programe potrebujete
verzijo programa Plače 8.61.1 z dne 09.01.2006 ali novejšo verzijo.
5. Naredimo Kontrolo obrazca in preverimo če se izračunana dohodnina ujema s seštevkom v letu 2005
izplačanih plač, ostalih vrst dohodka, prispevkov in dohodnine. Če se podatki ne ujemajo potem ponovimo
postopek od začetka.
6. Ko so podatki za dohodnino pravilni naredimo Pripravo diskete in izpišemo tudi prilogo k disketi ter disketo in
prilogo odnesemo ali pošljemo na DURS.
7. Naredimo spremembo datumov plačila davka za tiste mesece za katere so podatki prenešeni iz DOS programa
OD oziroma so napačni datumi plačila davka in prispevkov. Pod Iz datuma ažuriranja napišemo datum
ažuriranja pod katerim so podatki v obrazcu, pod Na datum plačila prispevkov pa pravilni datum plačila
dohodnine in prispevkov.
8. Izpišemo in delavcem pošljemo obvestila za posameznike in to je vse.
Opomba: Obvestila za delavce ni več potrebno izpisati po datumih plačila davkov in prispevkov.

Prehod FA DOS na FAW
Vse zamudnike za prehod iz FA DOS na FAW obveščamo, da je EDINI TERMIN za seminar, ki je obvezen za
prehod, dne 07.02.2006 ob 12.00 na sedežu podjetja Vasco d.o.o. Vse potencialne kandidate prosimo, da se javijo
gdč. Moniki, da vam izstavi predračun za Prehod na win okolje, seminar ter po potrebi Firebird. Cena prehoda na
windows okolje je 150.000,00 SIT in prinaša poleg prehoda tudi šest (6) mesecev garancije, cena seminarja po
osebi znaša 10.000,00 SIT in cena podatkovne baze Firebird za posamezen računalnik tudi 10.000,00 SIT. Naj vas
opozorimo, da je udeležba na seminarju možna le ob 100% plačilu predračuna. Sicer pobiranje avansa ni ravno v
naši navadi, vendar vse pogosteje se dogaja, da se zmenimo za seminar, potem pa stranka ne pride na seminar,
marsikdo niti pokliče ne.
Seveda v programu FA DOS ne bo nobenih popravkov v zvezi s prehodom na euro, niti dvojnega označevanja
cen.

DDV po plačani realizaciji
Veliko se je govorilo o plačani realizaciji, ampak iz tega je nastalo le malo zmešnjave. Zakon je bil sprejet, ampak
niso objavili evidenc, ki bi jih morali v tem primeru izpolnjevati. Ko sem na enem seminarju vprašal predavatelja,
kako naj programerji naredimo programe, pa seveda nisem dobil odgovora. DDV po plačani realizaciji bo podprt
samo v programu GKW in KP, v DOS GK pa ne. Problem je namreč zapiranje, kajti v GK DOS se ne ve, katero
plačilo zapira katero plačilo, zato v DOS GK ne bo narejen ta popravek.
Do srede januarja bo popravek v GKW narejen. Ker podrobne evidence še niso znane, bomo naredili le izpis knjig
na oba načina. Pri vnosu bo program vprašal, ali račun upošteva po fakturirani realizaciji ali plačani realizaciji
(zaradi računov s pridržkom).
O popravku boste obveščeni po elektronski pošti.

VNOS PARTNERJEV PREKO INTERNETA/
INTERNETA/ VASCO POSLOVNI IMENIK
Sredi decembra 2005 je prenehala delovati možnost vnosa partnerjev preko interneta. Kot ste bili obveščeni po
elektronski pošti, smo mi kot vir podatkov uporabljali www.ajpes.si. Na Ajpesu so se temu odločili narediti konec.
Zato smo se odločili, da sami postavimo svoj strežnik, imenovan VASCO POSLOVNI IMENIK. Torej program ne bo
šel več preverjat podatke na Ajpesovo spletno stran, ampak na naš server. Vir podatkov pa boste ve stranke same.
Torej ko bo nekdo iskal partnerja in če tega partnerja še ne bo v našem serverju, ga bo potrebno vnesti. Tako
vnešeni partner pa bo takoj na razpolago za vse ostale stranke. Zaenkrat bomo imeli narejeno shranjevanje le za
slovenske davčne zavezance. Mi bomo dnevno preverjali podatke, da ugotovimo, če se je kdo igral in vnašal
kakšne nagajive podatke… Seveda bo tak uporabnik takoj izklopljen iz sistema.
Ker imamo s postavitvijo tega sistema tudi mi stroške (dodatni server, dodatni ADSL priključek, izdelava programa
na serverju, kontroliranje vnesenih podatkov), ta storitev ne bo več brezplačna. Mesečni strošek za dostop do
VASCO POSLOVNEGA IMENIKA bo 1000 SIT + DDV. To je fiksni strošek, ne glede na število računalnikov,
programov. Ob prvem dostopu do VPI vas bo program vprašal za uporabnika in geslo, to pa bo enako, kot
uporabljate za prejemanje novih verzij preko interneta. Seveda pa v primeru neplačanih računov storitev ne bo
delovala.
Storitev bo začela testno delovati v mesecu februarju 2006. Februarja bo storitev brezplačna za vse. Edino kar
boste morali storiti je to, da zamenjate verzije programov (GKW, KPFW, FAW, OSW, ….) In kdor bo s storitvijo
zadovoljen, se lahko naroči na to storitev tako, da pošlje zahtevo na elektronsko pošto VPI@VASCO.SI Na tem
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elektronskem naslovu lahko dobite tudi dodatne informacije. Seveda pa bomo postopoma storitev razvijali naprej,
recimo iskanje po nazivu… Vse je odvisno od tega, kako jo boste sprejeli.

EVIDENCA POSLANE POŠTE
Iz naših programov se že dolgo časa lahko pošilja elektronska pošta (npr. računi, predračuni, bilance, poročila).
Sedaj pa si program vso poslano pošto tudi beleži. V menuju 8.P. je v novih verzijah programov menu Pregled
poslane pošte.

Sicer si program ne shrani vseh priponk, kajti v tem primeru bi se velikost podatkov na serverju zelo povečala.

DEŽURSTVO OB SOBOTAH med 8.00 in 13.00
Na željo uporabnikov Vasco aplikacij uvajamo od meseca DECEMBRA 2005 do APRILA 2006 dežurstvo.
Dežurstvo se bo odvijalo ob SOBOTAH med 8.00 in 13.00 uro. Dežurna telefonska številka je 041/706-567,
dežurstvo je dostopno vsem pogodbenim strankam ter strankam v garancijskem roku. Pogoj za pomoč uporabniku
v času dežurstva pa je sledeč: VSI RAČUNI, ki so zapadli v valuto, MORAJO BITI PLAČANI. Tukaj se bomo tega
pogoja strogo držali, zato vas prosimo, da to upoštevate. Fizični obiski so v času dežurstva izključeni, torej je
pomoč možna preko telefona ali preko interneta. Dežurna telefonska številka pa bo dosegljiva samo v
dežurnem času, tako da v rednem delovnem času podpore na tej številki ni. Dežurna telefonska številka je
namenjena samo nujnim primerom, torej NIKAKOR raznim vprašanjem, kdaj bo izvršen kakšen obisk; ali neznanje
uporabnika; težave, ki brez večjega vpliva lahko počakajo na ponedeljek. V nasprotnem primeru vas bomo žal
primorani odsloviti s telefona.

DELOVNI ČAS PODJETJA VASCO d.o.o.
PON – ČET
PETEK

od 07.00 do 10.30 in od 11.00 do 15.00
od 07.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.00

Te dni naša telefonska podpora doživlja hude ure. Nekaj seveda tudi po naši krivdi zaradi naših napak, veliko
telefonov pa je v stilu:
Dober dan… Veste mene pa zanima, kaj moram narediti v program FAW ob začetku leta…
Če smo stranko vprašali, če je prebrala novice, je bilo pa takoj hudo… Počasi se sprašujemo, ali je sploh smiselno
pisati ta list novic… Raje v telefonski vrsti čaka 15 minut, namesto da vzame v roke list papirja in prebere…
No mogoče je tudi to brez veze pisat, saj tega nihče ne bere. Čez dober teden bo vprašanje:
Dober dan. A veste, dohodnina se dela samo enkrat na leto, pa smo že vse pozabili….

Šenčur, januar 2006
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