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1. Napaka v informacijskem delu obrazca DDV-O

V računovodski  reviji  IKS iz pred nekaj dni (IKS 4/08 str. 193.)  so objavljena spremenjena 
navodila  za  izpolnjevanja  obrazca  DDV-O.  V  prejšnjih  navodilih  je  pisalo,  da  oproščenega 
prometa s pravico do odbitka DDV (polje 13 starega obrazca)  ni  potrebno vpisovati  v novi 
obrazec. Nova navodila pa predvidevajo vpisovanje v polje 11.

V  kolikor  ste  v  mesecu  januarju  med  izdanimi  računi  imeli  tudi  navedeni  promet,  je 
informacijski del obrazca DDV-O za januar napačen. Obračunani DDV je pravilen.

Do konca marca bomo vsem namestili novo, spremenjeno verzijo programa (verzija bo 2.27c 
ali več), ki bo pravilno vpisovala navedeni promet. 

Ker v sistemu DDV ni predvidenih popravkov informacijskega dela obrazca, predlagamo, da 
navedeni januarski promet dodate na februarski obrazec (ko ga boste pripravljali konec marca).

2. Bilance

Obvestilo  je  namenjeno  vsem,  ki  uporabljate  program  za  avtomatsko  izdelavo  bilanc  iz 
prometa glavne knjige. 

Potem ko lani program ni deloval, sedaj ponovno deluje z novim kontnim planom.
Program bomo inštalirali samo po predhodnem naročilu. 

3. Varnostne kopije

Kljub  nenehnim  opozorilom  opažamo,  da  naše  stranke  slabo  skrbijo  za  varnostne  kopije 
podatkov. Pri okvari računalnika se tako izkaže, da kopij ni, ali pa so te nepravilno izdelane in zato 
neuporabne. Kopije je še zlasti potrebno izdelati pred zaključkom leta v računovodskih programih. 
Izdelavo varnostne kopije na CD lahko naročite tudi pri nas.

Cena izdelave varnostne kopije je ostala enaka lanski in je 75 € (oz. 108 € za dvakrat kopirano 
na 2 CD-ja). Podjetja z vzdrževalno pogodbo imajo na navedeno ceno še 20% ali 10% popust. 
Cena vsebuje vse stroške, razen potnih stroškov iz Ptuja oz. Slovenske Bistrice. Cena velja za 
podatke enega podjetja  na eni  lokaciji.  Za računovodske servise in podatke na več lokacijah 
(računalnikih) vam izdelamo posebno ponudbo.

Izdelavo varnostne kopije na CD lahko naročite po e-mailu, s telefonom ali z naročilnico. 
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