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Spremembe v programih po 1. 7. 2013 zaradi novega DDV-ja 

 

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov 

RS za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A), objavljenem v Ur.l. št. 46/2013 dne 29. 5. 

2013, smo pripravili ustrezne spremembe v Vasco aplikacijah. Spremembe so 

formirane tako, da boste nemoteno poslovali do vključno 30. 6. in v prihodnjem 

poslovanju, kot tudi v prehodnem obdobju, ko bo določen del dokumentov za 

preteklo obdobje in določen del za tekoče obdobje. Predpogoj za vse spremembe v 

programih je prevzem novih verzij, ki naj bodo obvezno datuma 26. 6. 2013 ali 

raje novejše. Verzije si nato vsaj tekom meseca julija osvežujte enkrat 

tedensko. Novo verzijo si naložite ali preko pomožnega programa »INSTW« (Nove 

verzije Vasco, Menjava verzij Vasco,...) in nato preko gumba »F3 Nova verzija preko 

interneta« (pri tej opciji mora biti program ki se osvežuje, obvezno zaprt na vseh 

računalnikih) ali možnost menjave verzije znotraj posameznega programa in sicer s 

pomočjo menija 8.M. (v tem primeru lahko osvežite samo tisti program v katerem se 

nahajate, medtem ko mora biti ta-isti program na ostalih računalnikih obvezno zaprt). 

 

Spremembe po posameznih programih so sledeče: 

ASW (avtošola): prejemki in izdatki po 1. 7. bodo avtomatsko vsebovali nove davčne 

stopnje. V primeru, da želite korigirati cenik storitev to storite ročno, v meniju 4.4.. 

Popravljen je izpis KIF ter prenos v Glavno knjigo. 

AVHW (izplačila na podlagi REK-2): v šifrantu pri vnosu delavca možnost izbora 

»Davčni zavezanec« z novimi stopnjami in posledično ustrezen obračun pogodbe . 

BLAW (blagajna): v odvisnosti od Datuma dokumenta bo program ponujal stopnjo 

DDV-ja. Popravljen je izpis KIF in KPF ter prenos v Glavno knjigo. 

DIW (drobni inventar): možnost vpisa nove davčne stopnje pri vnosu inventarja. 

GKW (glavna knjiga): v odvisnosti od Datuma dokumenta bo program v knjiženju 

na zavihku DDV ponujal davčne stopnje. Dodana je možnost izbora »Stari DDV 

(20%, 8.5%)«, da lahko v skladu z zakonodajo knjižite račune v vseh obdobjih. 

Popravljen je izpis KIF in KPF ter obrazec DDV-O. 

KPW (knjiga prometa): glede na Datum dokumenta bo program pri knjiženju 

ponujal davčne stopnje, dodana je možnost »Stari DDV (20%, 8.5%)« za ročni izbor 

stopnje davka. Popravljen je izpis KIF in KPF ter obrazec DDV-O. 

KPFW (knjiga prejetih faktur): glede na Datum dokumenta oz. Datum prevzema 

blaga/opravljene storitve, bo program ponujal stare ali nove davčne stopnje. 

Dodana je opcija »Stari DDV (20%, 8.5%)« za ročno korekturo stopnje davka. 

Popravljen je izpis KPF ter prenos v Glavno knjigo. 
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MKW (materialno knjigovodstvo): na podlagi Datuma dokumenta bo program 

ponujal davčne stopnje.  

TKW (trgovska knjiga): glede na Datum dokumenta bo program ponujal davčne 

stopnje. Popravljen je tudi izpis KIF in prenos v Glavno knjigo. 

 

Za programe Fakturiranje (FAW/FAWLT/FAWS), Rabljena vozila (RABV) ter 

Spletno fakturiranje (VASCO.WEB) so na voljo ločena, obširnejša navodila, ki 

jih prav tako najdete na spletni strani. 


