FAQ191036 – Sprememba plačilnih računov za prispevke in davke pri plačah
Ur. List št. 48/2011, 51/2011

Potrebni koraki;
- namestitev nove verzije programa 'Plače' (verzija od 2011.9.4)
- posodobitev šifrantov za TRR račune pri plači
- vpis opravljenih ur dela
- obračun plače
- priprava plačilnih nalogov
- priprava tkdis.txt datoteke in pošiljanje na banko
1. Namestitev nove verzije programa 'Plače'
Namestitev opravite preko programa 'Administracija programov'. Predhodno je potrebno
arhivirati obstoječe podatke na vašem računalniku (obvezen postopek pred nadgradnjo).
Namestitev lahko opravimo tudi mi – pokličite na 03 / 586 35 60.
2. Posodobitev šifrantov za TRR račune pri plači
Primer ekranske slike pri
posodobitvi šifrantov.
V programu 'Plače' pod
opcijo;
'Ažuriranje šifrantov'
izberete
'Posodobitev šifrantov'
Tako kot je na ekranski
maski, izberete opcijo 'Novi
računi za prispevke in davke
s 01.10.2011' kliknete na
<Dodaj nove šifre>.
Program vam pretvori vse
stare TRR račune na nove
TRR račune, ki veljajo za
plačila prispevkov in davkov
od 01.10.2011 dalje.

3. Vpis opravljenih ur dela
Za mesečni obračun plač vpišete opravljene ure dela v mesecu. Postopek je enak kot do sedaj – ni
sprememb.
4. Obračun plače
Po vpisanih mesečnih opravljenih urah naredite obračun plače. Postopek je enak kot do sedaj –
ni sprememb.

5. Priprava plačilnih nalogov
Primer ekranske slike pri kreiranju
plačilnih nalogov za plače.
V programu 'Plače' pod opcijo;
'Pregledi' izberete
'Priprava plačilnih nalogov'
Izgled ekranske maske;
Izberete leto, mesec in številko
tekočega obračuna plače.
Vpišete datum nakazila plače in
datum plačila prispevkov.
Novo: Združi zneske prispevkov.
1.

Če označite to opcijo (je
odkljukano), potem vam
program združi plačilne
naloge po računih in
kontih. Skupaj ZPIZ,
ZZZS, zaposlovanje in
starševsko varstvo
(prispevke iz plače in
prispevke na plače).

2.

Če pa ta opcija ni
označena (ni
odkljukano), potem vam
program pripravi
plačilne naloge za vsak
prispevek posebej na
nove TRR račune. Pri
tem izboru je tudi lažje
knjiženje v glavno
knjigo, vendar so stroški
nakazil (bančne
provizije) nekoliko višji.

6. Priprava tkdis.txt datoteke in pošiljanje na banko
To datoteko pripravite na enak način kot do sedaj – Pregledi -> Plačilni nalogi.
Vsi plačilni nalogi so pripravljeni. Te je potrebno pregledati in posebej bodite pozorni na nove
TRR račune, ter sklic 19, vašo davčno številko, ter konto.
Ob pravilnosti vseh podatkov kliknete na gumb <'Pripravi dat. plačil'> in pripravite bančno
datoteko Tkdis.txt.

Primer davkov in prispevkov pri izplačilu plač
Prispevki / davki / računi
REK 1 obrazec (Dohodki iz delovnega razmerja)
Prispevki I. (delavca)

TRR račun

Model in sklic plačila
DS = Davčna številka

Do 30.09.2011 Akontacija dohodnine od dohodka iz zaposlitve po lestvici
Od 01.10.2011 PDP – proračun države, dohodnina

01100-8441224825 19 DS-05983
01100-8881000030 19 DS-40002

Do 30.09.2011 Prispevek I. za ZPIZ po stopnji 15,50%
Od 01.10.2011 PDP- ZPIZ

01100-2000014903 19 DS-06203
01100-8882000003 19 DS-44008

Do 30.09.2011 Prispevek I. za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36%
Od 01.10.2011 PDP- ZZZS

01100-3000370762 19 DS-06220
01100-8883000073 19 DS-45004

Do 30.09.2011 Prispevek I. za zaposlovanje po stopnji 0,14%
Od 01.10.2011 PDP – proračun države

01100-1000076823 19 DS-06165
01100-8881000030 19 DS-42005

Do 30.09.2011 Prispevek I. za starševsko varstvo po stopnji 0,10%
Od 01.10.2011 PDP – proračun države

01100-1000701794 19 DS-06181
01100-8881000030 19 DS-43001

Prispevki II. (delodajalca)
Do 30.09.2011 Prispevek II. za ZPIZ po stopnji 8,85%
Od 01.10.2011 PDP- ZPIZ

01100-2000012866 19 DS-06297
01100-8882000003 19 DS-44008

Do 30.09.2011 Prispevek II. za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,56%
Od 01.10.2011 PDP- ZZZS

01100-3000160660 19 DS-06343
01100-8883000073 19 DS-45004

Do 30.09.2011 Prispevek II. za zaposlovanje po stopnji 0,06%
Od 01.10.2011 PDP – proračun države

01100-1000074786 19 DS-06254
01100-8881000030 19 DS-42005

Do 30.09.2011 Prispevek II. za starševsko varstvo po stopnji 0,10%
Od 01.10.2011 PDP – proračun države

01100-1000700145 19 DS-06270
01100-8881000030 19 DS-43001

Do 30.09.2011 Prispevek II. poškodbe pri delu po stopnji 0,53%
Od 01.10.2011 PDP- ZZZS

01100-3000167450 19 DS-06351
01100-8883000073 19 DS-45004

Prispevki / davki / računi
REK 2 obrazec (Pogodbeno delo, avtorski honorar)
Do 30.09.2011 Akontacija dohodnine od pogodbnega dela
Od 01.10.2011 PDP – proračun države, dohodnina

01100-2001395504 19 DS-06378
01100-8881000030 19 DS-40002

Do 30.09.2011 Posebni davek na določene prejemke
01100-8441224825 19 DS-05983
Od 01.10.2011 PDP – proračun države, posebni davek na določene prejemke 01100-8881000030 19 DS-40007
Do 30.09.2011 Prispevek I. za ZPIZ po stopnji 6,00%
Od 01.10.2011 PDP- ZPIZ

01100-2001395504 19 DS-06378
01100-8882000003 19 DS-44008

Do 30.09.2011 Prispevek I. za zdravstveno zavarovanje 4,46 Eur fiksno
Od 01.10.2011 PDP- ZZZS

01100-3008640594 19 DS-06505
01100-8883000073 19 DS-45004

