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Prehod na posebno nižjo stopnjo DDV-ja v višini 5% za knjige…. 
 

 

1.) Prehod na posebno nižjo stopnjo DDV-ja 
 

S 01.01.2020 začne veljati zakon o uvajanju posebne nižje stopnje DDV-ja v višini 5%. (glej 

uradni list  v zadnjem poglavju kateri artikli spadajo v posebno nižjo stopnjo DDV-ja) 

 

Za prehod na posebno nižjo stopnjo DDV moramo kreirat prejem pod obračunsko enoto SD na 
katerem moramo vpisati artikle, ki jim bomo spremenili stopnjo DDV-ja. 
 
Najprej je potrebno narediti vknjižbo v minus po 9.5% stopnji DDV in vpisati količino, ki je ostala na 
zalogi na datum 31.12.19 po starem DDV-ju in nato naredimo novo vknjižbo z 5%  DDV-jem s 
pozitivno količino.  To je potrebno narediti zato, da se zaloge iz stopnje 9,5% prenesejo na stopnjo 5% 
in se kreira zapisnik. 
 

Postopek: 

 Zaključimo prodajo v letu 2019. Zaključimo odprte dobavnice. Zaključimo blagajno itd. 
 Če delamo to v letu 2019 (recimo konec dela 31.12.19), moramo premakniti leto knjiženja na 

2020 (Vzdrževanje\Globalne nastavitve\Nastavitev LETA za knjiženje). 
 Kliknemo Dokumenti->Prejem trgovskega blaga.  

o Izberemo obračunsko enoto SD. Če nam program NE ponudi obračunske enote SD 
izbere obračunsko enoto SD tako, da na polju številka pritisnemo funkcijsko tipko F4 
in nato izberemo obračunsko enoto SD.  

 Vpišemo šifro dobavitelja (to je vaša šifra npr. 1) 
 Vpišemo datum 01.01.20. Moramo biti v letu knjiženja 2020. 
 V polje dokument vpišemo SPREMEMBA DDV-ja 
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 Na postavkah kliknemo na desno tipko od miške in izberemo opcijo Sprememba davka za knjige 
... na 5%. 
Odpre se nam okno v katerem lahko omejimo šifrant artiklov. Lahko omejimo tudi po 
dobavitelju iz prejema (5 vrstica na pogojih) 

 
V kolikor imamo drugačno staro ali novo šifro DDV-ja spremenimo šifro DDV-ja. 
 

 S klikom na gumb Naprej se nam prikažejo šifre artiklov.  
 
 
Označimo šifre, ki jim bomo spremenili stopnjo DDV in kliknemo gumb Naprej.  
 
Označiti moramo tudi artikle, ki jih trenutno nimamo na zalogi!! 
 
Označujemo tako, da držimo tipko CTRL in kliknemo na vrstico, ki jo želimo označit. 

 

 
 
Imamo tudi možnost označiti VSE artikle in sicer tako, da kliknemo na polje na 
levem robu tabele poleg Šifre blaga (na zgornji sliki označeno z rdečim) in potem 
ODZNAČUJEMO artikle, ki jim NE bomo spremenili stopnje DDV-ja. (držimo 
tipko CTRL in kliknemo na vrstico, ki jo želimo odznačit). 
 

 Skupna vrednost prejem pa nabavni ceni mora biti NIČ 
 

Ob shranitvi prejema se ažurirajo šifre davkov v šifrantu blaga in prodajna cena. 
 

Prevzem mora biti obvezno narejen pod obračunsko SD. 



 

3      

 

 

V kolikor smo shranili na prejem artikel, ki ga ne bi smeli, artikel zbrišemo iz prejema in mu v 

šifrantu popravimo šifro davka. Obvezno moramo pod splošno obračunsko enoto narediti nov 

zapisnik s staro šifro davka. 

 

2.) Naknadna osvežitev zaloge na datum  31.12.19 
 

Postopek: 

 Kliknemo Dokumenti->Prejem trgovskega blaga. Izberemo obračunsko enoto SD. Če nam 
program NE ponudbi obračunske enote SD izbere obračunsko enoto SD tako, da na polju 
številka pritisnemo funkcijsko tipko F4 in NATO izberemo obračunsko enoto SD.  

 Odpremo številko prejema, ki bi ji želeli osvežiti količine 
 Na postavkah kliknemo na desno tipko od miške in izberemo opcijo Sprememba davka za knjige 

uskladitev količin na stanje zaloge 31.12.19. 
 Kliknemo gumb Shrani-Tiskaj, da shranimo dokument 

 

3.) Naknaden vnos prejemov za leto 2019 
 

V kolikor imamo še za poknjižiti prejeme v leto 2019 in smo že naredili prehod na posebno nižjo 
stopnjo DDV- ja  morate biti pri vnosu artiklov na prejem pozorni, da artikle v leto 2019 knjižite še po 
9.5%DDV-ju. Program vam ponuja stopnjo DDV 5%, ročno jo morate popraviti na 9.5% (glej sliko 
spodaj). 

 
 

4.) Ostali popravki v programu zaradi uvajanja posebne nižje stopnje DDV-ja v višini 

5% 
Popravljeni so bili naslednji pregledi: 

 Dokumenti->Knjiga izdanih faktur 
 Pregledi->Nivelacija 
 Pregledi->Popusti 
 Pregledi->Pribitki 
 Evidenca->Trgovska knjiga po prodajni ceni z DDV -TDR 
 Evidenca->Trgovska knjiga PSK 
 Evidenca->Trgovska knjiga SKUPNA po prodajni ceni z DDV 
 Vnos knjige prejetih faktur: Dokumenti -> Prejete fakture in plačila (prejeta in izdana) 

->Vnos prejetih faktur 
 Izpis knjige prejetih faktur: Dokumenti -> Prejete fakture in plačila (prejeta in izdana) 

->Pregled knjige prejetih faktur 
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 Ročni vnos v trgovsko knjigo PSK: Dokumenti->Razknjiževanje PSK 
 

5.) Zakon objavljen v uradnem listu 04.12.19 
 

Uradni list RS, št. 72/2019 z dne 4. 12. 2019 
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