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1. Vključevanje dokumentov v davčna obdobja

Kot že veste, so s 01.05.04 začele veljati spremembe obračuna DDV, ki med drugim prinašajo
vključevanje prejetih računov v davčno obdobje na podlagi datuma storitve oz. prejema blaga.
Več o problematiki takšnega načina je bilo napisano v obvestilu 4/2004, ki ste ga prejeli maja.

Glavni problem pri takšnem načinu obračuna predstavljajo računi, ki spadajo v davčno obdobje,
vendar jih dobite prepozno, se pravi po obračunu DDV za določeno obdobje. 

Takšnih računov je bilo še posebej veliko v prehodnem obdobju, se pravi pri obračunu DDV za
maj, ki ste ga morali oddati do 30.6.04. Za lažji prehod na novi način smo v programski paket
Saldakonti dodali program "Prejeti računi pred in po obdobju". Program pa je veljal le za prehod,
se pravi za obračun DDV za maj 2004.

Posebnega programa, ki bi takšne račune izpisoval tudi za naslednja obdobja nismo pripravili.
Pričakovali smo, da bo takšnih računov zelo malo. Upoštevanje tudi takšnih računov v naslednjih
davčnih obdobjih pa precej zakomplicira program, pa tudi delo s programom.

Ker se je v praksi pokazalo, da je takšnih računov več, kot smo pričakovali (posebej v določenih
dejavnostih),  smo  se kljub temu odločili,  da bomo programe spremenili,  tako  da bodo takšni
računi vključeni v ustrezno naslednje davčno obdobje. Programi bodo predvidoma pripravljeni do
konca septembra. 

Do spremembe programov vas prosimo, da si ročno pripravite seznam takšnih računov in jih
tudi sami prištejete obrazcu DDV-O. Po spremembi programa v mesecu septembru boste lahko
Knjigo prejetih računov izpisali za nazaj. Prosimo vas tudi, ta si zabeležite datume, na katere
ste opravljali  obračun DDV za vsako davčno obdobje od maja naprej. Ti  datumi  bodo v
bodoče pomembni, če boste želeli ponavljati obračun DDV za nazaj.

2. Kvartalno poročilo

Če boste do 10.08.04 oddajali  Kvartalno poročilo,  vas prosimo,  da preverite verzijo programa
Saldakonti,  ki  mora  biti  najmanj  2.21e.  V  kolikor  ni  takšna,  nas  čim  prej  pokličite,  da  vam
namestimo  ustrezen  program.  (Program  Kvartalno  poročilo  je  vključen  le  v  devizno  verzijo
saldakontov.)

Dodatne informacije 02 / 779-81-21.
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