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Posebna nižja 5-odstotna stopnja DDV za knjige 

 

V skladu z novelo zakona se uvaja posebna nižja stopnja DDV v višini 5 %, in sicer za dobavo, vključno s knjižnično 

izposojo, knjig, časopisov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih ali dobavljenih elektronsko ali oboje 

(vključno z brošurami, letaki in podobnim gradivom, otroškimi slikanicami, knjigami za risanje ali pobarvankami, 

glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), razen gradiv, ki so v 

celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oziroma, ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo video 

vsebine ali avdio glasbene vsebine. 

 

Da bi programske rešitve Hermes uporabljali skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku 

na dodano vrednost (ZDDV-1K ter ZDDV-1L) ter s Pravilnikom o spremembah ter dopolnitvah Pravilnika o 

izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, je potrebno v programskih rešitvah izvesti naslednje spremembe. 
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GLAVNA KNJIGA (verzija 6.273 in novejše) 

 

V Glavni knjigi je potrebno odpreti nove konte na katerih se bo vodila evidenca novega davka ter ustrezno urediti 

nastavitve v parametrih DDV. 

 

Knjiga izdanih računov (Nastavitve – Nastavitve parametrov DDV – zavihek Knjiga izdanih računov): 

 
Konte, ki ste jih odprli za evidenco novega davka vnesete v koloni 20 (prodaja davčnim zavezancem) ter 22 

(prodaja končnim potrošnikom). 

 

Knjiga prejetih računov (Nastavitve – Nastavitve parametrov DDV – zavihek Knjiga prejetih računov): 

 
Nove konte vnesite v kolono 20 (nabave na domačem trgu), kolono 22 (nabave iz drugih članic EU) ter kolono 24 

(nabave od zavezancev brez sedeža v Sloveniji). 
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Davčne stopnje (Nastavitve – Nastavitve parametrov DDV – zavihek Davčne stopnje): 

 
V polje Znižana stopnja DDV vnesete 5%. 

Konti za obrazec DDV-O (Nastavitve – Nastavitve parametrov DDV – zavihek Davčne stopnje) 
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KNJIŽENJE 

V maski za knjiženje so odprta nova polja za evidentiranje novega davka. 
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FAKTURIRANJE (verzija 6.373 in novejše) 

V fakturiranju je potrebno izvesti naslednje spremembe. 

Šifrant davčnih stopenj (Matični podatki - Davki) 

V šifrant davčnih stopenj vnesete novo davčno stopnjo: 

 
 

Nastavitve fakturiranja (Nastavitve – Lastnosti fakturiranja – zavihek Knjiženje): 

 
V segmentu Davčne tarife določite novo davčno tarifo v polju Znižana davčna tarifa. 

V segmentu Davčne stopnje določite davčno stopnjo 5.00 v polju Znižana stopnja DDV: Stopnjo lahko izberete 

tudi z lupo ter izbiro pravilne tarife. 
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MATERIALNO POSLOVANJE, TRGOVINSKE KALKULACIJE 

Ureditev šifranta blaga (Matični podatki – Šifrant blaga) 

 
 

Ureditev cen. Za ureditev cen priporočamo pripravo kalkulacije za spremembo cen. Na kalkulaciji najprej z minus 

količino razknjižite blago po stari tarifi, nato isto količino prevzamete z novo davčno tarifo. Pri oblikovanju se 

odločite ali boste znižali prodajno ceno z davkom (VPC ostane enaka, MPC se zniža) ali pa boste prodajno ceno z 

davkom obdržali enako (MPC ostane enaka, VPC se poviša). 
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Po prenosu kalkulacije v zalogo imate na skladišču nove cene ter davek. 
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POS BLAGAJNA, GOSTINEC (verzija 6.114 in novejše) 

 

Ureditev nastavitev programa ( Matični podatki – Splošni parametri programa – zavihek Računi ) 

 

 
 

 

Konti za GK (Matični podatki – Splošni parametri programa – zavihek Konti za GK ) 

 

 


