
   
 

Stran 1/443 

03.05.2023   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

GLAVNA KNJIGA in ostali moduli 

 

1. Kot vedno se trudimo, da vam dodatno olajšamo delo z moduli. V konkretnem 
primeru smo vam pripravili funkcijo, ki vam preko gumba 'Posreduj seznam' omogoča 
direktno posredovanje poročil oziroma seznamov preko elektronske pošte. 

 

 

Po kliku na gumb se vam odpre dialog za izbiro naslovnika – prejemnika sporočila in 
formata datoteke, ki se bo priložila temu elektronskemu sporočilu. Privzet prejemnik je 
mail uporabnika. Če pošiljate večim prejemnikom, jih ločite s podpičjem. Preden se 
posredovanje izvede, se preveri veljavnost navedenih e-poštnih naslovov. 

 

 

V meniju Nastavitve > Parametri je dodana sekcija "Nastavitve za posredovanje 
seznama preko e-pošte" povsod. Vsi moduli in vse maske imajo te parametre skupne. 
Podatki, ki jih je mogoče nastaviti s temi parametri so: 

- Vaše ime (ime pošiljatelja) 

- E-poštni naslov (pošiljatelja, tako, kot za ime) 

- Skp e-poštni naslov (bcc) 

- Polje "Zadeva" v e-pošti 

- Vsebina e-pošte (šifrant teksti) 
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OSNOVNA SREDSTVA 
 

 
1. V želji, da vam bo program v še večjo pomoč smo v glavo osnovnega sredstva dodali 

novo polje SERIJSKA ŠTEVILKA, ki vam omogoča vnos poljubne vrednosti, vključno s 
črkami in drugimi znaki. Polje je mogoče z dodajanjem stolpcev prikazati tudi na več 
poročilih, med drugim na poročilu Promet. 

 
Prikaz, kje se nahaja novo polje serijska številka: 

 
 

OBRAČUN PLAČ 
 

 
1. Ko boste pripravljali REK-O obrazec za licenco tipa fizična oseba, bo program 

ustrezno pripravil REK-O obrazec, tako da bo v polje taxpayerType zapisal vrednost FO.  
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KADROVSKA EVIDENCA 

 
1. Modul Kadrovska evidenca vam bo še bolj všeč, saj smo dodali NOV OBRAZEC. Od 

zdaj lahko v programu pripravite tudi Poročilo o zadržanosti in osebnem dohodku – 
ki se je v preteklosti imenoval obrazec ER-28. Meni za izdelavo se nahaja v mapi 
delavca v razdelku Obrazci. Ko obrazec pripravite, si ga lahko ogledate s klikom na 
gumb Natisni. 
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30.03.2023   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

GLAVNA KNJIGA 
 

 
1. V želji, da vam dodatno olajšamo vnose oziroma samo knjiženje, smo v poljih, kamor 

se vpisujejo zneski, omogočili vnos računskih operacij za seštevanje in odštevanje.   
 

Primer: 
Ob vnosu vrednosti na način: 

 
 

Program ob potrditvi (Enter) vrne rezultat vnesene računske operacije: 

 
 
2. Pri pripravi seznama v meniju Davčne evidence »I-RAČ« in »P-RAČ« smo vam pri izvozu 

podatkov v Excel dodali opcijo »Excel samo z vrednostmi«. S to funkcijo boste lahko 
v Excel izvozili izključno podatke v stolpcih, ki imajo v vsaj eni vrstici zapisano 
vrednost, ostalih praznih stolpcev pa program ne bo izvozil. 
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OBRAČUN PLAČ 

 

1. V meniju Obračun > Dohodnina smo vam omogočili novo poročilo Kumulativni izpis 
dohodnine. S klikom na gumb vam program v pdf izpiše zbirno poročilo za podjetje 
(licenco) in leto v katerem se nahajate. 
 

 
 
 
2. Pri obračunu dohodka na podlagi pogodbenega razmerja 4. čl. ZPDDP (prokura, ostalo) 

tip obračuna 31, smo omogočili dodajanje in obračun prejemka F010 - bonitete – 
nematerialne uporaba osebnega vozila za zasebne namene. 
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21.02.2023   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

OBRAČUN PLAČ 

 
1. POZOR! Sprememba poimenovanja in vsebinskega pomena enega izmed polj pri 

postavki za bonitete - nematerialna uporaba osebnega vozila za zasebne 
namene. 
Zaradi zagotavljanja skladnosti z obrazci REK-O je bilo na postavki F010 – bonitete – 
nematerialna uporaba osebnega vozila v zasebne namene spremenjeno poimenovanje 
polja »Prevozi manj kot 500 km v privatne namene«. Po novem se polje imenuje 
»Prevozi več kot 500 km v privatne namene«. Ker se je s spremembo imena polja 
spremenil tudi njegov vsebinski pomen, se je z nadgradnjo izvedla tudi ustrezna 
posodobitev obstoječih izbranih nastavitev na tem polju: 
- Vsem delavcem, ki so imeli polje »Prevozi manj kot 500 km v privatne namene« brez 

kljukice (=NE), se je z nadgradnjo v polje »Prevozi več kot 500 km v privatne 
namene« kljukica dodala (=DA). 

- Vsem delavcem, ki so imeli v polju »Prevozi manj kot 500 km v privatne namene« 
označeno kljukico (=DA), se je z nadgradnjo v polju »Prevozi več kot 500 km v 
privatne namene« kljukica odstranila (=NE). 
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2. Pri pripravi obračuna je na zavihku Osnovno dodano polje Leto za dohodnino. 
Program privzeto predlaga leto iz datuma vnesenega v polju Datum izplačila, 
lahko pa ga poljubno tudi spremenite. 

 
 

3. Pri pripravi obračuna je na zavihku Plačilne liste na zapisu za vsakega delavca dodano 
polje Mesečna obveznost. V to polje vnesete mesečni fond ur delavca, če se njegov 
fond razlikuje od splošne mesečne obveznosti iz zavihka Osnovno. 

 
 
Opomba: Program pri izračunu mesečne obveznosti delavca le-to upošteva zgolj v 
primeru, ko se podatki za plačilne liste uvozijo iz Excela. 
 

4. Pri kopiranju nastavitev za prenos podatkov v GKS v meniju Orodja je sedaj 
omogočeno kopiranje na več podjetij (licenc) hkrati. S kljukico označite podjetja na 
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katere želite prenesti izbrano nastavitev ter izbrano potrdite s pritiskom na gumb 
Potrdi. 

 
 
5. V elektronsko sporočilo, ki ga pošljete ob pošiljanju datoteke s plačilnimi nalogi je v 

tabelo s podatki dodan stolpec Sklic prejemnika. 
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GLAVNA KNJIGA 

 
3. V elektronsko sporočilo, ki ga pošljete ob pošiljanju datoteke s plačilnimi nalogi je v 

tabelo s podatki dodan stolpec Sklic prejemnika. 
 

 
 

 
 
KADROVSKA EVIDENCA 
 
1. Seznam delavcev je bil dopolnjen z novimi stolpci, ki jih lahko še naprej poljubno 

urejate, si nastavite svoje poglede ali pa izvozite v Excel. Z večjim naborom podatkov je 
možno pripraviti več raznovrstnih analiz ali tabel za izvoz. 
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24.01.2023   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

OBRAČUN PLAČ 

 
1. Pri pripravi podatkov za dohodnino se sedaj upošteva tudi prejemek »J300 - 

Poslovna uspešnost, ki se ne všteva v davčno osnovo«. 
 

OSNOVNA SREDSTVA 
 
1. Na  poročilu »Obračun amortizacije po kontih in osnovnih sredstvih« so dodana  

naslednja polja:  
 

- številka sklopa 
- datum nabave 
- začetek amortizacije 
- Am. st. % 
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10.01.2023   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

OBRAČUN PLAČ 

 

POZOR!!! Uvedbo novega REK-O obrazca, ki je nadomestil REK-1, REK-1a, REK-2 in PNIPD 
obrazce, prinaša dodatne spremembe, ki s predhodno verzijo še niso bile v celoti pokrite. 
Poudarek sprememb je na obračunu drugih dohodkov kot so delo po avtorskih 
honorarjih, sejninah, poslovodnih pogodbah, sejninah. Sprememba izvira predvsem kot 
posledica združevanja posameznih vrst dohodkov (dveh ali več različnih) v eno vrsto 
dohodka. 
 
2. Izvedena je posodobitev naslednjih tipov obračunov: 

• z nadgradnjo je za tip obračuna 10 spremenjen naziv in sicer je sedaj »Dohodki, 
prejeti za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja« . Prej je bil 
privzeto »AH - dohodki iz dejavnosti odvisno razmerje«, 

• z nadgradnjo je za tip obračuna 10 spremenjena vrsta dohodka na 1143, 
• z nadgradnjo je za tip obračuna 30 spremenjen naziv in sicer je sedaj »Dohodek na 

podlagi pogodbenega razmerja«. Prej je bil privzeto »Dohodek na podlagi 
pogodbenega razmerja - zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2«, v ta tip obračuna je sedaj 
združen tudi tip obračuna »17 -  PODJEMNA POGODBA«, 

• z nadgradnjo je za tip obračuna 31 spremenjen naziv in sicer je sedaj »Dohodek na 
podlagi pogodbenega razmerja ( 4. čl. ZPDDP) «. Prej je bil privzeto »Dohodek na 
podlagi pogodbenega razmerja brez PDDP - zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2«, v ta tip 
obračuna je sedaj združen tudi tip obračuna »37-  Dohodek upokojencev po 
pogodbi o prokuri« in »38 - Dohodek po pogodbi o prokuri«, 

• z nadgradnjo je na tipu obračuna 31 umaknjen obračun posebnega davka, 
• z nadgradnjo je za tip obračuna 32 spremenjen naziv in sicer je sedaj »Dohodek za 

opravljeno delo na drugi podlagi (sejnine,…) «. Prej je bil privzeto »Dohodek za opr. 
delo na drugi podlagi (sejnine,…) - zavarovani po 18.čl.ZPIZ-2«, v ta tip obračuna je 
sedaj združen tudi tip obračuna »25 – SEJNINE«, 

• z nadgradnjo je za tip obračuna 33 spremenjen naziv in sicer je sedaj »Dohodek za 
opravljeno avtorsko delo«. Prej je bil (default) »Dohodek za opravljeno avtorsko 
delo  - zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2«, v ta tip obračuna je sedaj združen tudi tip 
obračuna »11- AH - dohodki iz dejavnosti neodvisn.«, 

• z nadgradnjo je za tip obračuna 39 spremenjen naziv in sicer je sedaj »Dohodek za 
vodenje poslovnega subjekta«. Prej je bil privzeto »Poslovodna pogodba, dohodek 
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upokojencev po pogodbi o prokuri«, v ta tip obračuna je sedaj združen tudi tip 
obračuna »60 - Poslovodna pogodba«, 
 

• z nadgradnjo so blokirani tipi obračuna 11, 17, 25, 33, 37, 38, 60.  To ne pomeni, da 
so podatki obračunani v preteklosti izginili, temveč, da obračun dohodkov od te 
nadgradnje na teh tipih ni več mogoč. 

 

3. Plače  Šifranti  Delavci  zavihek Podatki za osebne prejemke::  
• dodan je CheckBox »oseba je zavarovanec po 18. čl. ZPIZ-2« (REKa.025a). 

Privzeta vrednost je 0.  S tem je sedaj pokrita situacija za obračunavanje 
dohodkov osebam, ki so zavarovani po 18. čl. ZPIZ – 2 . Pred tem je bil obračun 
takšnim osebam urejen preko dodatnih tipov obračunov (tipi:30, 31, 32, 33), ki pa je 
z novo logiko REK-O obrazca ukinjena. 

 

 
 
2. Plače  Obračun  zavihek Plačilne liste:  

• pri vnosu postavk za pripravo plačilne liste za tip obračuna '39' je možno vnašati 
tudi postavke vrste I*, razen 
'I011','I021','I031','I051','I072','I080','I090','I110','I899','I901','J151',’I910’, 

• pri vnosu postavk za pripravo plačilne liste za tip obračuna '30' je možno vnašati 
tudi postavke vrste F*, I*, razen 
'I011','I021','I031','I051','I072','I080','I090','I110','I899','I901','J151',’I910’, 

• pri vnosu postavk za pripravo plačilne liste za tip obračuna '33' je možno vnašati 
tudi postavke vrste F* in K*. 
 

3. Plače  Obračun  Izračun:  
• za tipe obračunov '10', '30', '31', '32', '33', '39', '65' se prispevek '101' (PIZ 

delojemalca) obračuna, če je oseba zavarovanec po 18. čl. ZPIZ-2, 
• za invalida nad kvoto se prispevek 105 (prispevek za ZPIZ - razlika do najnižje 

osnove za plačilo prispevkov) ne plača, 
• za tipe obračunov '30', '31', '32', '33', '39' je obračun prispevkov odvisen od 

podatkov: 
o za osebo se glede plačila prisp. uporablja zakon. druge države članice EU 

(rek2024), 
o oseba ni zavarovanec po 15. ali 20. členu ZZVZZ (rek2025), 
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o oseba je zavarovanec po 18. čl. ZPIZ-2 (rek025a). 
 

4. Orodja  Priprava za eDavke v XML zapisu:  
• Občutno je pohitrena priprava XML-a za REK-O, 
• individualni REK-O: v rubriki »P01a ure« (osnova za obračun in plačilo prispevkov) se 

ne upoštevajo več ure postavk C in D, 
• individualni REK-O: v rubriki »P01u ure« (osnova za obračun in plačilo prispevkov) se 

ne upoštevajo več ure postavk C in D, 
• individualni REK-O: za tipe obračunov '10', '30', '31', '32', '33', '39, '65' se v tag 

<podo:A025a> (Zavarovanec po 18. čl. ZPIZ-2) zapiše vrednost »true«, če je oseba 
zavarovanec po 18. čl. ZPIZ-2, 

• individualni REK-O: če gre za invalida nad kvoto ali invalidsko podjetje se tudi 
prispevek 105 ne upošteva v tagu <podo:A081P> (plačani prispevki za PIZ), 

• individualni REK-O: v tag <podo:B014L> (leto uporabe vozila) se zapišeta samo 
zadnji dve letnici, 

•  individualni REK-O: v tag <podo:B014G> (delodajalec zagotavlja gorivo) se zapiše 
»false«, če gre za uporabo električnega vozila, 

• individualni REK-O: za invalida nad kvoto se prispevek 105 ne plača, 
• individualni REK-O: v tagu <podo:S07> se ne upošteva postavke G070, 
• individualni REK-O: za rubriko P01a se ne upoštevajo postavke vrste G070, 
• individualni REK-O: za rubriko P01c se upoštevajo postavke vrste G070, 
• individualni REK-O: postavke vrste G070 se namesto v rubriki M02 sedaj upoštevajo 

v rubriki M01, 
• individualni REK-O: za stroške na limitom in druge prejemki nad limitom, se pripravi 

ločen zapis v rubriki A051. Dohodninska vrsta dohodka je »1104 – povračila 
stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja«, 

• individualni REK-O: v tag <podo:A003a> (priimek) se dejansko zapiše priimek 
delavca. Prej se je ime in priimek sestavil, potem pa se je v tag <podo:A003a> 
zapisal niz od prvega presladka dalje. Do napake je prišlo, če je imel delavec dve 
imeni. 
 

5. Odpravljena je težava, ko je bil znesek »204O« (obračunani prispevki za primer 
brezposelnosti) napačen oz. drugačen kot seštevek 074O na individualnih iRek-ih. To 
se je lahko zgodilo pri obračunih, če je imel delavec obračunan prejemek G070 in še 
kako drugo postavko, od katere se obračuna prispevek 103. 
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28.12.2022   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

OBRAČUN PLAČ 

 
POZOR!!! Prehod v leto 2023  prinaša uvedbo novega REK-O obrazca, ki bo nadomestil 
REK-1, REK-1a, REK-2 in PNIPD obrazce. Novi REK-O se uporablja za izplačila od 1.1.2023 
dalje. 
 
Če je na obračunu datum izplačila po 1.1.2023, se predlaga priprava xml-ja za REK-O.  
 
Priprava novega REK-O in njegova oddaja na eDavke sta torej vezana na datum izplačila. 
Na portalu eDavki so objavili, da bo oddaja možna od 3.1.2023 dalje. Upamo, da ne bo 
težav pri oddaji, glede na to, da je sprememba precej obsežna. Vseeno vas prosimo, da 
tudi na vaši strani spremljajte objave na eDavkih. V primeru težav pri oddaji, vam 
svetujemo mirnost, ker  izplačila lahko brez težav izvedete, obrazce pa boste oddali, ko bo 
to mogoče.  
 
Objava e-Davki: 

 
 
V novem obrazcu  REK-O vsebuje  sklop S. Sklop S – Dodatni podatki o plači se izpolnjujejo 
le za izplačane plače in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca in so vključena v 
podatek v polju P01a.V polje S02 se vpiše 3-mestna šifra kolektivne pogodbe, zato 
obvezno v Plačah v meniju Nastavitve  Podatki o podjetju preverite polje »Šifra 
kolektivne pogodbe«. Če nimate »šifre pogodbe« v polje vpišite »000 – ni kolektivne 
pogodbe«, sicer vnesite šifro kolektivne pogodbe, ki jo upoštevate (primer 001 - Splošna 
kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti). 
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Druga sprememba, ki stopi v veljavo 1.1.2023, je novela zakona o dohodnini (ZDoh-
2AA), objavljena v Uradnem listu št. 158/2022, 19.12.2022. Za izplačila po 1.1.2023 so 
spremenjeni izračun splošne olajšave, olajšava za vzdrževane družinske člane, oziroma 
vse spremembe, ki so bile objavljene v novi dohodninski lestvici.  
 
Dodatno obvestilo: 
 
S 1. januarjem 2023  na Ajpes-u vzpostavljeno prehodno obdobje, v katerem bo potekalo 
vzporedno poročanje podatkov o plačah v zasebnem sektorju, tako na novem REK-O 
obrazcu kot na obrazcu ZAP/M. 
Objava Ajpes: 
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21.12.2022   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

FAKTURIRANJE 
 

1. V primeru, da fakturo posreduje kupcu (tiskanje, e-pošta, eRačun, itd.) se ta 
sedaj prikaže na desni strani maske fakture. 

 
 
2. Z namenom fleksibilnejšega dogovarjanja s kupci smo po novem omogočili tudi 

vnos cene z DDV-jem. Možnost si vklopite v parametrih modula fakturiranje 
(Nastavitve - Parametri), kjer v segmentu »Vnos dokumentov« vklopite opcijo »Vnos 
bruto cene postavk na enostavnem vnosu«.Na vnosu fakture (enostavni) je bilo do 
sedaj možno vnašati cene brez DDV. 

 
 
V primeru, da v segmentu postavk (slika spodaj) kliknete na labelo »Cena« vam sistem 
ponudi vnos bruto cene postavk (in obratno). Bruto cena izdelka se predlaga na 
podlagi vnesene veleprodajne cene in izbrane DDV % stopnje. 
 

 
 

Opomba: Kadar je na maski vnos bruto cene aktiven sistem prikazuje ceno vsake 
postavke v bruto ceni za dotični dokument. Hkrati se privzeti prikaz oz. vnos bruto cen 
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prenaša iz enega dokumenta na drugega (npr. kadar iz dokumenta predračun izdelate 
dokument račun). 
 

OSNOVNA SREDSTVA 
 

1. Ko boste naslednjič izpisali kartico osnovnega sredstva, boste ugotovili, da je 
sedaj obogatena še s podatkom o kontu za nabavno vrednost. 
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23.11.2022   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

SPLOŠNO 
 

1. Uporaba AccountingBox-a je še bolj varna! 
 

Ob prijavi v AccountingBox je implementirana dodatna varnostna kontrola. Vsakokrat 
se ob prijavi v AccountingBox preveri naprava in IP naslov (lokacija računalnika v 
internet omrežju) iz katerega se uporabnik prijavlja. V kolikor sistem ugotovi, da prijave 
te naprave na tem IP naslovu do sedaj še ni bilo, uporabniku na prijavni mail pošlje 
sporočilo o zabeleženi novi prijavi kot prikazano na sliki spodaj. 

 
 

 

eNAROČILNICE 

 

1. Za doslednejše vnose podatkov na naročilnicah, se lahko polje »razlog naročila« 
parameterizira kot obvezno polje. 
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Parameter za vklop opcije se nahaja na meniju »Nastavitve – Parametri«, kjer v 
segmentu za vnos podatkov naročilnice vklopite opcijo »Obvezen vnos razloga 
naročila«.  

 
 

 

GLAVNA KNJIGA 
 

1. Dopolnjen je obstoječi parameter »Polnjenje polja komentar na knjižbi«, kjer se 
za dokumente iz modula »Fakturiranje« lahko nastavi tudi prenos podatka 
»naziv meseca in leto«. 
 
Opcijo je možno nastaviti na meniju »Šifranti – Dokumenti« v polju »Polnjenje polja 
komentar na knjižbi«. 
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2. Za vse, ki uporabljate večje število transakcijskih računov, smo za te v podatkih 

podjetja razširili vnos. 
 
Nastavitev za vnos večjega števila transakcijskih računov se nahaja na meniju 
»Podatki o podjetju« na zavihku »Dodatni TRR računi«. Dodatni računi se nato v 
obliki spustnega menija prikazujejo na seznamih ob kreiranju plačilnih nalogov. 

 
 

 
 
 

Hkrati je na seznamu plačilnih nalogov je omogočeno dodajanje in prikazovanje 
stolpcev IBAN in BIC banke plačnika. 

 

 
Opomba: Privzeto stolpca nista prikazana, zato ju je potrebno dodati preko gumba za 
dodajanje stolpcev. 

 


