Vsebina nadgradenj za modul Plače
Pred vami je seznam nadgradenj z navedbami popravkov in dodatkov za modul Plače v padajočem
vrstnem redu. V kolikor posamezna nadgradnja ni navedena, to ne pomeni, da v sami nadgradnji
dodatkov za modul Plače ni. V tem primeru so spremembe izvedene v sami kodi, bazi ali drugih
knjižnicah. Vedno je nujno namestiti vse manjkajoče nadgradnje po zaporedju od najmanjše do
največje. Pred namestitvijo nadgradnje obvezno izvedite arhiviranje podatkov.
UPG106
- Popravek za Rek1A obrazec za dijake in študente za prakso.
- Dopolnitve zaradi zakonskih sprememb prevoza na delo.
UPG105
- Dopolnitve izpisov plačilnih list.
- Dodani so obračuni za Poslovno uspešnost 2020.
- Dodan je nov stolpec Ure odsotnosti zaradi višje sile in karantene 100%.
- Odpravljena je občasna težava z več REK obrazci pri decembrski plači.
- Popravek formule za krizni dodatek.
- Popravek pri upoštevanju poslovne uspešnosti na izpisu za dohodnino.
UPG104
- Dopolnitev računanja kriznega dodatka, da upošteva tudi praznike 1002.
- Popravek in dopolnitev XML datoteke.
- Dopolnitev plač s »Korona« posebnostmi.
UPG103
- Sprememba dohodninskih lestvic v letu 2020.
- Popravek formul za računanje minimalne plače. Namestimo ga pred računanjem plače januar
2020.
- Sprememba pri izplačilu poslovne uspešnosti. Nov obračun se imenuje PU (in ne PU1151 ali
PU1152). Izračunava hkrati tako izplačilo do meje za dohodnino, kot izplačila nad zneskom za
obračun dohodnine.
- Dodaten izpis letnega seštevka plač, ki ga mora izplačevalec dati zaposlenemu.
UPG102
- Odprava občasnih težav pri obračunu, v primeru novih nadgradenj Win10.
- Nadgradnja za Dopolnilno delo.
- Dopolnitev za računanje posebne olajšave pri plačah za 2020.
UPG100
- Popravek pri XML datoteki za plače: v polju M2, da ne vključuje nadur;
- Popravek besedila na izpisu dohodnine;
- Popravek za izpis REK1 obrazca za odpravnine;
- Popravek XML datoteke za PU1152 (obdobje izplačila);
- Dodana je možnost izbire, kakšni plačilni nalogi naj se delajo iz plač: PN ali PP (posebne QR
položnice);
UPG99
- Na maski za honorarje je dodana kontrola na lookup za zaposlenega, da skrije vse NE aktivne;

UPG98
UPG97
-

Na plačilni listi je zdaj možno izpisat tudi vrstico z delovno dobo in še neporabljenim
dopustom;
Popravek obračuna letnih ur za 2018 (uporabi se v začetku leta 2019);
Dodana je možnost izračuna Jubilejne nagrade v izplačila;
Odpravljena težava pri predolgih imenih v kadrovski;
Popravek obračuna za izplačilo poslovne uspešnosti: spremenjena višina neobdavčenega
zneska; upošteva tudi prispevke za zaposlene za določen čas (višji prispevki);
Dopolnitev pri pripravi XML datoteke za REK1 za PU 1152;
Dopolnitev izpisa za dohodnino, da ne upošteva 1152;
Popravek lestvice olajšav za 2018;
Popravek za iREK obrazec: dodani sta polji B061 in B06b;

UPG96
- Odpravljena napaka v kombinaciji s KEW 4.5;
- Odpravljena občasna napaka pri uvozu podatkov iz XLSa;
- Dopolnitev pri pripravi XML datoteke za REK2 obrazec v honorarjih. Po novem program v
filtru vpraša tudi za obdobje, za katero so bila izplačila narejena in to vpiše v F11 v XML
datoteko;
UPG95
- Popravek izpisa Obrazec ZAP/M za Ajpes;
- Nove predloge za izplačila honorarjev;
- Popravek iRek izpisa;
UPG94
- Izklopili smo računanje starosti zaposlenega pri plačah, ker je ukinjena olajšava za
zaposlovanje starih nad 60 let;
- Postavljena je dohodninska lestvica za leto 2017;
- Dodan je obračun za poslovno uspešnost - PU1152;
- Spremembe zaradi nove strukture XML datotek za iRek podatke v 2017;
- Dodan je obračun za poslovno uspešnost - PU1151;
- Popravek prispevka za zavarovanje v predlogah honorarjev;
- Popravek REK1 XML datoteke, ker je potrebno vpisati še znesek nadomestil, ne le leto
osnove;
- Popravek OBRE1ZapM Obrazca;
- Popravek letnega sklada ur;
- Popravek pri oblikovanju podatkov za OBR ZAP/M obrazec;
- Dodano je polje za obdobje v REK1 obrazec pri rubriki M08;
UPG93
- Dodano preverjanje starosti delavcev, zaradi olajšave za tiste nad 60 let;
- Dopolnitev pri pripravi XML datoteke za Regres. V XML se vpiše tudi M06 letni sklad ur;
- Dopolnitev analize za rekapitulacije: sedaj je možno izbrati obračune tudi po datumu
izplačila;

UPG92
-

Priprava na dohodninske lestvice v 2017;
Dodatek za plače vsebuje popravke okoli minimalne plače in M4 obrazcev;
Dodana je možnost vključitve BOŽIČNICE v izpis obrazca M4;
Dopolnjena je koda pri preklicu obračuna/zaposlenega, da briše tudi podatke v
odwmesm4.db;
Dodana možnost za obrazec REK1a;
Popravek pri pripravi XML datoteke za neaktivne delavce;
Popravek pri izračunu dohodnine, za delo pri drugem delodajalcu;

UPG91
- Program pred pripravo XML datoteke pokaže novo okno za pregled dodatnih podatkov, ki se
morajo poročati na eDavke: Število ur za plače, znesek plače, obdobje izplačila, število ur
nadomestil, nadure (omejeno na 20) in znesek nadur, Letni fond ur podjetja. Uporabnik te
podatke potrdi/popravi, nato se pripravi XML datoteka;
UPG89
- Popravki dohodnine za izplačila: zaradi prispevkov;
- Popravek izračuna prispevkov za SP delodajalca;
UPG87
- Popravljena je formula za izračun spremenljivke REK313 in REK314 (se medsebojno
izključujeta);
UPG84
- Na plačilni listi se ne izpiše več datum izplačila, če je le ta manjši od 1.1.2000 (za tiste, ki ne
izplačujejo plač);

- Na REK1 obrazcu je popravljena druga stran, ker so bila napačna besedila;
UPG83
- Pri pripravi REK1 za "Prejemki za vodenje družbe" se pripravi tudi virman za dohodnino;
- Inštalacija popravi formule in doda nove spremenljivke za možnost obračuna večjih/manjših
prispevkov za zaposlene za določen/nedoločen čas glede na spremembe ZUTD-A (13.3.2013).
Obračun prispevkov po novem: *za novo zaposlene za določen čas se obračuna 5-kratnik
prispevka za zaposlovanje,
o *za novo zaposlene za nedoločen čas se obračuna 0 prispevka za dobo 2 leti,
o *za ostale ostane nespremenjeno.
V plačah je zdaj na maski Zaposleni v nastavitvah zaposlenega dodanih 5 novih spremenljivk.
Z njimi se določi, po kakšni osnovi se jim obračuna prispevek:
o ZAPREK1OSN312: če je 0, ni sprememb, če je 1 pomeni, da je zaposleni zaposlen za
določen čas in se obračuna višji prispevek.
o ZAPREK1OSN313: če je 0, ni sprememb, če je 1 pomeni, da je zaposleni zaposlen za
nedoločen čas in se obračuna prispevek 0
Trenutno program NE preverja avtomatsko v kadrovski (če jo uporabnik ima), kdo je zaposlen
za kakšen čas. Te nastavitve mora uporabnik nastavit sam pred začetkom obračuna plač.
- Na DUSRu v času objave nadgradnje še ni končnega REK1 obrazca na eDavkih;
UPG82
- Na izpis kredita je dodana tudi TRR in sklic prejemnika;

UPG81
UPG80
UPG79
-

Na izpis kredita je dodana tudi TRR in sklic prejemnika;
Preimenovanje predlog za virmane za honorarje. Zamenjana so imena ..P501 -> ..REK501;
enotno poimenovanje;

Dopolnitev na maski zaposlenih, da ob usklajevanju ne sprašuje za nekatvine zaposlene;
Dodane dohodninske lestvice in olajšave za 2012;
Dodana možnost opombe na nivo obračuna in izpis na plačilni listi;
Spremenjen postopek priprave PN iz plač, da se pripravi naziv prejemnika kot: šifra banke,
zraven pa ime in priimek lastnika TRRja;
Nove olajšave za plače za 2012;

UPG78
- Računanje 3 vrst odpravnin: - 1101 iz poslovnih razlogov - 1102 iz razloga nesposobnosti 1150 druge vrste dohodkov iz dela;
- Dopolnitve za pripravo združenih virmanov za prispevke (3 namesto 11 virmanov);
UPG77
- Razširjena polja na tabelaričnem izpisu M4 (da se ne skrivajo podatki v zadnjem stolpcu);
- Popravljen Fond ur za 2011 na 2088;
- Dopolnjen XML za REK1 za odpravnino.;
UPG76
- Dodana možnost za vpis DDMMLLLL v sklic za nakazilo;
- Sprememba pri XML datoteki za odpravnino. Ne vpisujejo se prazna polja;
- Spremembe dohodninskih letvic in zneskov olajšav;
UPG73
- Popravljena lestvica splošne in posebne olajšave (UL 2010/13, 22. 02. 2010). Sprememba se
upošteva za izplačila po 1. 4. 2010;
UPG72
- Odpravljena občasna težava pri računanju M4 obrazca za samo enega zaposlenega;
UPG71
- Odpravljena občasna napaka pri računanju zneskov za prispevke za odpravnino;
- V PN se vpiše tudi naslov prejemnika (zaposlenega);
UPG70
- Dopolnjeno zaokroževanje na M4 obrazcih. Ker se računa znesek bruto iz postavk na plačilni
listi, lahko pride do razlik pri seštevanju;
- Dopolnjena metoda za M4, da upošteva tudi neizplačane plače v rubriki E (če v obračunu ni
vpisan datum plačila prispevkov);
- V XML izvoz so dodane sejnine;
- Popravljen izpis plačilne liste, če se izpisuje za več mesecev hkrati;
- Odpravljena napaka pri ObrZAP/M, če je vpisan predolg TRR v nastavitvah;
UPG69
- Spremenjen pavšalni prispevek za zavarovanje iz 3,08 EUR na 4,27 EUR;

-

Dodane kontrole pri pripravi XML datoteke. Dodane formule za REK1XML (neplačan dopust).
Dodane formule za LEDOHZ (odpravnina osnova bruto).;
Dopolnjeni izpisi za plače, ki delujejo s KEW45 (urejanje po priimkih);
Dopolnjena priprava M4 podatkov in izdelana možnost izvoza XML datoteke;

UPG68
- Omogočena razdelitev izpisa 1-ZAP/M po matični številki (v kombinaciji z novim poljem v
kadrovski);
- Popravljena napaka pri pripravi XML datoteke v primeru neplačanega dopusta. (P03).
Popravljena napaka pri pripravi XML datoteke v primeru invalidnine. (P04) V iREK se v P01 ne
prišteva razlika do minimalne plače;
- V Honorarje je dodana možnost za izplačilo plače za zaposlenega brez prispevkov (recimo za
tujega direktorja);
- Popravljen izračun plače za SP-ja (delodajalca). Prispevki se obračunajo samo od plače v
breme podjetja, ne v breme zavoda;
- Dodano urejanje v tabelo za vnos spremenljivk zaposlenih;
- Nova maska za vnos nastavitev in koda za olajšave (zaradi dohodninskih lestvic 2009);
UPG67
- Dopolnitev, ki računa refundirane prispevke za invalide nad kvoto;
- Sprememba na REK1 obrazcu, postavka 013a: vpisuje se število invalidov NAD kvoto;
- Dodana XML priprava REK1 obrazca pri IZW honorarjih iz zaposlitve;
- Sprememba pri pripravi iREK obrazcev (odstranjeno polje A053), po spremembi na DURS:
Plača, Odpravnina in Božičnica;
- Sprememba pri formulah za iREK (invalidnine in A053 polje) in za REK obrazec za s.p.-je
(priprava virmanov za neplačan dopust);
- Spremenjen način računanja obrazcev, da se upoštevajo zaposleni, ki so bili v obračunu
aktivni, ne le trenutno aktivni;
UPG66
- Dodana je posebna zakonska olajšava na plače;
- Izboljšava postopka za pripravo datoteke za vzdrževane družinske člane Program predlaga
vrsto otroka glede na starost: A1 ali A2. Iz seznama izbriše vse zaposlene, ki nimajo otrok in
olajšav. Spremenjeno urejanje na izpisu, da uredi pod datumih izplačil.;
- Dodan izpis kreditov zaposlenega;
- Dodano logiranje v :APPINI:odw.log datoteko. Beležijo se naslednje akcije: *Razveljavi
obračun *Aktiviraj obračun *Izračun za enega *Izračun plače, regresa, prepiši iz KEW;
- Dopolnjena formula za M4 obrazec, da upošteva prispevke za neplačan dopust in razliko do
min. plače;
- Izboljšava postopka za pripravo datoteke za vzdrževane družinske člane Program predlaga
vrsto otroka glede na starost: A1 ali A2. Iz seznama izbriše vse zaposlene, ki nimajo otrok in
olajšav. Spremenjeno urejanje na izpisu, da uredi pod datumih izplačil;
UPG65
- Popravek izpisa "Posebni davek na določene prejemke";

-

Dopolnjen izpis za dohodnino (centi). Dopolnjen izračun za obrazce za dohodnino. Dopolnjen
izpis M4 obrazcev (EUR);
Možen vpis sklica na predlogo v obliki DDMMLL;
Dopolnitve pri pripravi podatkov za dohodnino v vir.dat;
Lepotni popravek pri izpisu Davka na izplačane plače;
Pri pripravi datoteke za olajšave za vzdrževane družinske člane, je dodan gumb, ki izbriše vse
člane, pri katerih ni vpisana davčna številka;
Popravljena izpisa za poročilo za dohodnino (da gor piše v EUR s centi namesto SIT);
Spremenjen izpis za PDPZ, da ni več Landscape;

UPG64
- Izvedena priprava podatkov za statistični obrazec ZAP-STRU/L;

UPG63
- Na maski Pregled obračunov je sedaj možno z DESNIM klikom na gumb Razveljavi izbrati
posameznega zaposlenega, za katerega želimo razveljaviti obračun. To je uporabno v
primerih, ko že izračunamo plačo in ugotovimo, da smo enemu zaposlenemu, ki ni več
zaposlen obračunali plačo. S to možnostjo zbrišemo podatke samo tega zaposlenega (prej je
bilo potrebno razveljaviti celoten obračun);
UPG62
- Sprememba za izračun odpravnine;
- Dopolnjeni izpisi za honorarje. Dopolnjena predpriprava za "Posebni davek na določene
prejemke". Dopolnjen REK2 obrazec. Dopolnjen izpis poročila o dohodkih pri SP;
- Spremenjena priprava datoteke, da ne prekine postopka, če datum nastopa ni vpisan;
UPG61
- Pri prenosu dohodninskih lestvic za dohodnino in davke se je v zadnjo vrstico vpisala napačno
ničla. Odpravljeno. Novo lestvico mora uporabnik pripraviti sam;
- Popravljena priprava datoteke VIRVDC.DAT za vzdrževane družinske člane;
- Spremenjen obrazec za plače za s.p.-je;
- Spremenjen prikaz davčnih lestvic v evrih za plače;
- Spremenjeni izpisi za dohodnino za zaposlene in davčno upravo;
- Dopolnjen REK 1d: zaokroževanje na 2 decimalki in napisi;
- Nov izpis obračuna prispevkov za SP-je (delodajalec);
- Novi izpisi za REK2 za honorarje, dopolnjene predloge;

