Povečanje stopenj DDV s 1.7.2013
S 1.7.2013 stopata v veljavo višji stopnji DDV. Nemalo sprememb je seveda tudi v
paketu Knjiga.
Vse spodaj napisano velja le, če je aktivno poslovno leto 2013 (ali še
novejše). Če slučajno še knjižite v 2012, je obvezno treba takoj prenesti
podatke v 2013!
Pozor! V namigih, ki se prikažejo, če se z miško pomudite nad
posameznimi postavkami, sta običajno že navedeni novi stopnji DDV. Če
pregledujete za nazaj (2012 ali še starejša poslovna leta), se logično
uporabljata stari stopnji DDV kljub temu, da je v namigih napisano drugače.

Šifrant kartic
V opciji Šifrant kartic odprite Pregled, Posebno, Sprememba
stopenj DDV od 01.07.2013 naprej. Po potrditvi odločitve se bo v vse
kartice, prikazane v preglednici stopnja DDV iz 8,5% spremenila v 9,5%,
iz 20% pa na 22%. Podatek se uporablja v Fakturiranju, ko dodate
artikel/storitev v novo vrstico z vsebino posla. Če v šifrantu kartic nimate
vnesenih kartic z izdelki ali storitvami, vam ni treba storiti ničesar.

Glavna knjiga
Pri knjiženju s pomočjo tipičnih temeljnic se stara stopnja DDV (8,5 ali 20%)
obračuna samo pri računih, kjer sta:
a) Računi (Slovenija):
• datum izstavitve enak ali starejši od 20.07.2013 in
• datum veljave v glavni knjigi je enak ali starejši od 30.06.2013.
b) Računi (EU):
• datum izstavitve enak ali starejši od 30.06.2013 in
• datum veljave v glavni knjigi je enak ali starejši od 30.06.2013.

V tem primeru mora biti datum DDV enak 30.06.2013 ali starejši.
Če ta pogoja nista izpolnjena, se upošteva nova stopnja (torej 9,5% ali 22%).
V tem primeru vnesete datum DDV z julijskim datumom. Če je račun
prejet v juliju ali kasneje, nanaša pa se na stare stopnje DDV, morate
znesek DDV obvezno preveriti in po potrebi popraviti!
Pozor! Če je DDV obračunan še po starih stopnjah, morate v knjigi prejetih računov
pravilno obračunati DDV.
V opciji Kontni plan je potrebno na kontih skupin 16 in 26 spremeniti besedila 8,5%
v 9,5% ter 20% v 22%. Popravite tako, da z levim gumbom kliknete na ustrezni
konto, nato z desnim prikličete hitri menu in izberete Popravljanje. Bodite pozorni,
da vnesete 9,5% oziroma 22%, sicer lahko pride do napak pri prenosu v DDV
evidence.
Datum dokumenta: 19.07.2013

Knjiga prihodkov in odhodkov (Knjiga v6)
Stara stopnja DDV (8,5 ali 20%) se obračuna za vse račune, ki imajo datum
nastanka davčne obveznosti (postavka 5a. Datum DDV) enak 30.06.2013 ali
starejši.

Knjiga ostalih terjatev in obveznosti (Knjiga v6)
Stara stopnja DDV (8,5 ali 20%) se obračuna za vse račune, ki imajo datum
nastanka poslovnega dogodka enak 30.06.2013 ali starejši. Če ta pogoja nista
izpolnjena, se upošteva nova stopnja (torej 9,5% ali 22%).

Knjiga izdanih računov
Stara stopnja DDV (8,5% ali 20%) se uporabi v primeru, ko je datum nastanka
davčne obveznosti enak 30.06.2013 ali starejši. Sicer se uporabi nova stopnja.

Knjiga prejetih računov
Dodana sta gumba za obračun DDV po starih stopnjah (za račune, prispele po
1.7.2013)
Pozor! Pri vnosu prejetih računov v ustrezno DDV evidenco bodite previdni,
da boste določili pravi datum nastanka davčne obveznosti, saj bo ta določil
pravo stopnjo DDV. Če je račun prejet v juliju (ali kasneje) in so na njem
stare stopnje, morate obračunati DDV po starih stopnjah.

Material in zaloge
DDV je v področju Material in zaloge naveden le informativno. Zato so posodobljeni le
hitri meniji za prenos DDV stopnje v postavko DDV.

Osnovna sredstva, Potni nalogi, Univerzalni plačilni nalogi
Brez sprememb.

Fakturiranje
V opciji Vnos se upoštevata novi stopnji DDV razen v primeru, ko sta:
• datum izstavitve enak ali starejši od 20.07.2013 in
• končni datum dobave blaga oz. opravljanja storitve je enak ali starejši od
30.06.2013.
Pozor! Pri dodajanju kartic v račune v letu 2013 bodite posebej pozorni na
pravilno stopnjo DDV glede na zgoraj opisana pravila.
Pozor! Račune, ki so izdani z datumom izstavitve 30.06.2013 ali starejše,
nanašajo pa se na dobave v juliju (datum dobave blaga oz. opravljanja
storitve je v juliju), je treba ročno poknjižiti v glavno knjigo/knjigo prihodkov
in odhodkov in knjigo izdanih računov!
Datum dokumenta: 19.07.2013

