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Izvleček zakonodaje
Vir: ZIPRS1314-A, 60.a člen: http://www.uradni-list.si/1/content?id=113383
Za 60. členom se doda nov 60.a člen, ki se glasi:
»60.a člen
(stopnji davka na dodano vrednost)
(1) Ne glede na prvi odstavek 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1) se, od vključno
1. julija 2013 dalje, davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) obračunava in plačuje po
splošni stopnji 22 % od davčne osnove po ZDDV-1.
(2) Ne glede na drugi odstavek 41. člena ZDDV-1 se, od vključno 1. julija 2013 dalje, DDV obračunava in
plačuje po nižji stopnji 9,5 % od davčne osnove po ZDDV-1.
(3) Za opravljen del dobave blaga ali storitev, katerih del je opravljen pred 1. julijem 2013, preostali del
pa po tem datumu, davčni zavezanec obračuna DDV za celotno dobavo blaga ali storitev po stopnjah DDV,
določenih s tem zakonom. Ne glede na prejšnji stavek pa davčni zavezanec lahko na dan 30. junija 2013 od
delnih dobav blaga ali storitev, opravljenih pred 1. julijem 2013, obračuna DDV po stopnjah, ki veljata pred
1. julijem 2013, če je račun za že opravljene dobave izdan najkasneje do 20. julija 2013.
(4) Davčni zavezanec, ki pred 1. julijem 2013 prejme celotno plačilo za dobavo blaga ali storitev, ki bo v
celoti opravljena po tem datumu, obračuna DDV po stopnjah, ki veljata pred 1. julijem 2013.
(5) Davčni zavezanec, ki pred 1. julijem 2013 prejme delno plačilo za dobavo blaga ali storitev, ki bo v
celoti opravljena po tem datumu, od zneska prejetega predplačila obračuna DDV po stopnjah, ki veljata
pred 1. julijem 2013, od preostalega zneska za plačilo pa po stopnjah, ki veljata od 1. julija 2013 dalje.
(6) Določbi četrtega in petega odstavka tega člena se smiselno uporabljata tudi v zvezi z zneski izvršenih
predplačil za dobave blaga ali storitev, od katerih so DDV dolžni obračunati prejemniki kot plačniki DDV.«.
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Postoki
Odpiranje kontov lahko izvedemo prej. Vsi ostali postopki se izvajajo po zaključenem poslovanju
(prodaji) v mesecu juniju. Priporočamo knjiženje vseh dokumentov tipa DOB, PNA in PRE, ki še bodo
fakturirani po stari davčni stopnji.
Če v programu TIC vodimo glavno knjigo je potrebno, odpreti nove konte za DDV v primeru izdanih in
prejetih računov za višjo in nižjo stopnjo. V nasprotnem primeru preskočimo koraka na sliki 1 in 2.

Slika 1

Slika 2
V šifrantu davčnih stopenj odpremo 2 novi šifri za višjo in nižjo stopnjo. Šifrant se nahaja kot prikazano na
sliki 3.
Na starih davčnih stopnjah označimo da so veljale do 30.06.2013, kot prikazano na sliki 4 in 5.
Primera na sliki 6 in 7. V primeru, da ne vodimo glavne knjige v TIC vpišemo konte, ki so bili uporabljeni na
prejšnjih stopnjah.
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Slika 3

Slika 4
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Slika 5

Slika 6
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Slika 7
Po odpiranju novih davčnih stopenj zaženemo modul za posodabljanje davčnih stopenj na artiklih (davčna
stopnja in davčna stopnja pri vgradnji) in preračun cenikov cena za kupce in cena za trgovce (Slika 9).
Imamo možnost ohranit osnovo ali pomanjšati osnovno in s tem ohranit ceno z DDV. Zadevo izvedemo za
obe stopnji višjo in nižjo. Modul najdemo kot prikazano na sliki 8.
V primeru, če na podjetju knjižimo prejete račune imamo na voljo možnost vpisat stari konto in novi konto.
S tem lahko prepišemo iz starega konta nastavitve za DDV (DDV polja) in naredimo vpise v modul za
generiranje knjižbe iz prejema Slika 10.

Slika 8
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Slika 9

Slika 10
Pri knjiženju prejetih faktur bo možna izbira knjiženja po stari stopnji prikaz na sliki 11. Izbira nam omogoči
ločene evidence.
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Slika 11

Kontrole
Kontrola na urejevalnik dokumentov.

Slika 12
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Kontrola na ON-line blagajni

Slika 13
Stornacija na on-line blagajni.
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Slika 14

Opozorila
V izgradnji.
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