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Obračun plač – izračun plač prepustite nam
Ali z obračunavanjem plač porabite preveč časa in denarja?
Sodobno podjetje stremi k racionalizaciji postopkov in zmanjševanju stroškov, kar je
pripeljalo do obsežnejšega izločanja poslovnih procesov, med drugim obračuna plač. Z
zunanjim obračunavanjem plač podjetje prihrani precej stroškov, ki so stalni, predvidljivi
in jih je mogoče z lahkoto izračunati – gre namreč za ceno obračuna na zaposlenega.
Svoje znanje prenašamo tudi naročniku, saj mu med storitvijo svetujemo, pomagamo najti
najboljšo rešitev v zvezi z izplačili in ga obveščamo o novostih na področju zakonodaje.

V sklopu storitve zunanjega izvajanja obračuna plač naročnikom:
 izvedemo obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve ter dohodkov iz drugih pogodbenih razmerij;
 izdelamo vse potrebne izpise za nakazila ter mesečne in letne obrazce o izplačanih višinah plač in drugih
izplačil za sporočanje zunanjim institucijam (DURS, AJPES, ZZZS, ZPIZ, ..);
 pripravimo temeljnice za samodejno knjiženje v glavno knjigo;
 po dogovoru izdelamo dodatne izpise v, z naročnikom dogovorjeni, obliki;
 posredujemo izpise in prenosne datoteke, praviloma v elektronski obliki, na dogovorjene naslove.
Vhodne podatke, potrebne za obračun, nam posredujete v dogovorjenem roku, glede na način uporabe informacijske
podpore, v pisni obliki, v dogovorjenih strukturah z mesta nastanka ali z direktnim vnosom. S tem prihranite čas, saj
odpade večkratno evidentiranje istih podatkov.
Komu je storitev namenjena?
Storitev je namenjena vsem malim, srednjim in velikim podjetjem, ki potrebujejo popoln obračun plač zaposlenih in
drugih dohodkov iz zaposlitve ter dohodkov iz drugih pogodbenih razmerij (plačila za pogodbeno delo, avtorski honorarji,
sejnine, nagrade,...).

Okolje izvajanja storitve
Za storitev izvajanje obračuna plač skrbi skupina finančno-računovodskih, davčnih in informacijskih
strokovnjakov, ki stalno spremlja plačno politiko in zakonodajo ter zagotavlja primerno informacijsko okolje za
vsebinsko korekten in tehnično sodoben ter varen obračun plač.
Kot informacijska podlaga za izvajanje storitev nastopa izvajalčeva izvirna programska
rešitev FRAPIS–kadrovska evidenca in plače, ki je sestavni del obsežnejše
informacijske rešitve za podporo poslovnemu informacijskemu sistemu - FRAPIS zasnovane na tehnoloških podlagah podatkovne zbirke in orodij Oracle, razvite v okolju
slovenskih računovodskih standardov kot plod lastne inovativnosti in vlaganja v
razvoj. Vsem uporabnikom storitve »Obračun plač« je tako omogočen prehod na
kompleksno podporo poslovnemu informacijskemu sistemu, kar sočasno pomeni tudi
ustrezno varovanje vložkov naročnika.
Komponente aplikacije FRAPIS – kadrovska evidenca in plače
Katalogi: poleg šifrantov, ki si jih aplikacija kadrovske evidence in obračuna plač deli z ostalimi deli FRAPIS a
(skupni katalogi, del katalogov organizacije, računovodstva, financ,..) sta tu še sklopa šifrantov kadrovske
evidence in obračuna plač. Nekateri izmed teh šifrantov so predpisani in neodvisni od firme (poklici, poklicne
skupine, šole, tarifni razredi, davki in prispevki,..), drugi pa pripadajo posameznemu podjetju (delovna mesta,
izplačilna mesta, ...). Šifranti plač omogočajo nastavitve obračuna za različne tipe postavk in z njimi dejansko
krmilimo sam obračun plač. Aplikacija je zasnovana tako, da je različnim zakonskim spremembam kar v
največji meri možno zadostiti že s samo spremembo nastavitev v šifrantih. Plače tako omogočajo obračun
rednih plač, nadomestil, bonitet in ostalih prejemkov, obračun in izplačilo regresa, izplačilo po pogodbah o
delu in avtorskih pogodbah, ...
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Kadrovska evidenca omogoča vodenje podatkov o zaposlenih v podjetju z
izpisom predpisanih obrazcev,avtomatičnim izračunom delovne dobe
posameznika, izračunom dopustov in izdajanjem ustreznih odločb,
vodenjem zgodovine podatkov (prerazporeditve, selitve,…); lahko se
uporablja samostojno, hkrati pa je obvezna osnova za segment
obračuna plač. Razdeljena je v različne segmente, pri katerih so
nekateri za obračun plač nujno potrebni, drugi pa so namenjeni le za
potrebe kadrovskih evidenc. Za obračun plač so pomembne zlasti
razporeditve delavcev, podatki o zaposlitvi, osnovni plači ali »relativnem
razmerju« do izhodiščne plače posemeznega tarifnega razreda, podatki
o rezidentstvu, delovni dobi, bančnem računu, dodatkih, odtegljajih ter
vzdrževanih družinskih članih, ki jih zaposleni uveljavlja kot
dohodninsko olajšavo.
Plače – vnos evidence dela in priprava obdelave: segment obsega
module za vnos evidence dela, vnos določil individualnih pogodb, vnos
»avtomatičnih postavk« obračuna plač (npr. »bonitete«, ki jih je potrebno
obračunavati vsak mesec). Omogoča tudi prevzem podatkov iz zunanjih
datotek v predpisanem formatu z možnostjo dograditve prepoznavanja tudi
ustreznega drugačnega formata. Pred obračunom plač je potrebno nastaviti
tudi ustrezne mesečne konstante (višina minimalne plače, izhodiščna plača
po kolektivni pogodbi, število ur, število delovnih dni).
Plače – mesečne obdelave: Za posamezni mesec je možno izvesti tudi več
obdelav, v posamezno obdelavo lahko zajamemo bodisi vse delavce
podjetja, delavce nekaj organizacijskih enot ali posamezne delavce. Po
vnosu podatkov izvedemo obdelavo plač. Obdelavo je možno poljubno krat
ponoviti tako, da najprej rezultate prekličemo, popravimo vhodne podatke
in obdelavo ponovimo. Rezultat obdelave so obračunani podatki plač,
pripravljeni odlivni nalogi in paketi odlivov ter ažurirani kumulativni podatki
obdelave plač, ki pri naslednjih obdelavah lahko služijo kot osnova za
obračun nadomestil. Ko so rezultati obdelave končni, si lahko s pripravo
temeljnice plač olajšamo knjiženje plač v glavni knjigi, s pripravo REK
obrazcev v predpisani XML obliki pa pripravimo podatke za poročanje na
DURS.
Plače – mesečni pregledi in izpisi:
V ta sklop sodijo:

moduli za pregledovanje pripravljenih odlivov in pripravo datotek z odlivi za prevzem v bančnih
aplikacijah plačilnega prometa. Modul omogoča tudi pripravo paketov specifikacije odlivov za banke v
t.i. »Bankart« formatu, torej formatu, za katerega so se slovenske banke že dogovorile, da bo
standarden format za knjiženje t.i. »direktnih odobritev«. Poleg priprave izhodnih datotek pa so možni
tudi izpisi seznama virmanov v paketu, specifikacij posameznih odlivnih nalogov za prejemnike
(banke, prejemnike odtegljajev,..);

modul za pregledovanje temeljnice plač omogoča pregled in izpis pripravljenih knjižb. Če FRAPIS
uporabljamo le za obračun plač, je možen tudi izvoz temeljnice v datoteko, iz katere lahko nato v
knjigovodski aplikaciji izvedemo prevzem podatkov. V primeru, ko FRAPIS uporabljamo tudi kot
knjigovodsko aplikacijo, pa pripravljena temeljnica že čaka na potrditev v registru temeljnic.

Izpisi obračunskih listov v grafični obliki;

Izpisi rekapitulacij obračuna po različnih kriterijih, Seznam izplačil delavcem, seznam prometa po
vrstah postavk,..

Obrazci (obračun davka na izplačane plače, obrazec obr-pl, Zahtevek za refundacijo ZZZS, izpisi za
pripravo poročil za statistiko, Zahtevek za refundacijo ZPIZ, REK-1, REK-2, Obrazec 1-ZAP/M)
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Plače – letne obdelave:





Moduli za pripravo letnih dohodninskih poročil omogoča pripravo
podatkov iz vseh zaključenih obdelav z datumom izplačila v izbranem
letu. Pripravljene podatke lahko nato preko posebnega modula
pregledujemo in po potrebi tudi dopolnjujemo ali popravljamo. Izpišemo
obvestila za osebe ter pripravimo datoteko za DURS.
Modul za pripravo M4 obrazcev omogoča pripravo podatkov za izpis
obrazcev, dopolnjevanje in popravljanje podatkov, pripravo izhodne
datoteke in izpis.
Segment vsebuje še izpise kumulativ obračuna za izrano obdobje, izpis
letnega kartona delavcev, izračun in izpis letnih urnih postavk za
delavce,...

Maksimalna varnost
Podatki o plačah so med najbolj občutljivimi podatki v podjetju. Storitev
zagotavlja popolno tajnost, kar pomeni, da se izognete nenadzorovanemu
širjenju informacij o izplačanih plačah, stimulacijah ter nagradah, s čimer se
zmanjšajo trenja zaradi nezadovoljstva ter poveča produktivnost zaposlenih v
podjetju. Popolno varnost in tajnost podatkov zagotavlja izvajalec s fizično
zavarovanostjo (ločena tehnična oprema in prostori, ki so tehnično zavarovani)
in omejitvijo dela s podatki. Pravice dostopa imajo le sodelavci »Obračuna
plač«, ki so pogodbeno zavezani k varovanju poslovne tajnosti.

Najsodobnejša informacijska infrastruktura
V partnerstvu z Infotrade IT ne pridobite samo zaradi strokovnosti na področju
obračuna plač, temveč tudi zaradi obširnega znanja o informacijski tehnologiji, ki
vam ga lahko ponudimo. Storitev izvajamo z lastno strojno opremo, zato nimate
nobenih dodatnih stroškov z nakupom in vzdrževanjem. Last izvajalca je tudi
programska rešitev, s katero opravljamo storitev. Sledenje novim metodam
programiranja, prilagoditve programa in vzdrževanje so naše obveznosti.
Sodobna tehnologija nam omogoča hitro izvedbo obračunov in preprosto
komunikacijo z naročnikom.

Spremembe in novosti v predpisih
Vaše plače bodo vedno skladne s spremembami in novostmi v predpisih. Strokovna skupina
spremlja zakonske in druge predpise, jih pravočasno upošteva pri obračunu plač in vam tudi
svetuje. Visoka raven storitev, ki jih ponujamo, je odsev našega temeljitega poznavanja
sistema obračuna plač, zakonskih predpisov in izkušenj, ki smo jih nabrali v več letih.

Rezervna lokacija
Obračunavanje plač je občutljiv proces, ki mora potekati nemoteno in zanesljivo. Nemoteno delovanje sistema smo v
podjetju zagotovili z vzpostavitvijo vzporednega sistema na rezervni lokaciji. Ta deluje sočasno s sistemom na primarni
lokaciji, in če pride do izpada slednjega, se obračuni nemoteno nadaljujejo na rezervni lokaciji. Vzporedni sistem na
rezervni lokaciji je od primarne oddaljen več kot 100 kilometrov in deluje kot “varnostni” sistem za obračun, kar je
dodatno jamstvo za zanesljivost naše storitve.
Varnostno kopiranje
Za še večjo varnost smo poskrbeli s trenutnim (interval 10 minut) kopiranjem podatkov ter z dnevnim varnostnim
kopiranjem aplikacije in podatkovnih zbirk na trakove.
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Način izvajanja storitve
S storitvijo vam želimo olajšati delo. Pristop temelji na rešitvi, ki najbolje ustreza vašim potrebam. Za vas
izvedemo celoten proces obračuna plač, od zajema podatkov do izračuna, logičnih kontrol, izpisov v obliki
plačilnih list in predpisanih zakonskih obrazcev ter arhiviranja. Storitev se lahko izvaja tako, da prevzamemo
vašo dokumentacijo in poskrbimo za celoten postopek izdelave in oddaje vseh dokumentov, ali se vi vključujete
z vnosom podatkov in izdelavo končnih dokumentov, mi pa skrbimo samo za izvedbo obračuna. Obstaja še
nekaj vmesnih variant, ki so podrobneje opisane v nadaljevanju. Ne glede na varianto udeležbe sodelavcev
naročnika in izvajalca v obračunu, naročnik pridobi uporabniško geslo za širše obravnavanje kadrovskih
podatkov, kot je potrebno za obračun plač, brezplačno.
Naročnik obračun plač v celoti prepusti izvajalcu, kar pomeni, da izvajalcu posreduje podatke za obračun v pisni
obliki, pred izplačilom pa prejme vse potrebne dokumente in plačilne liste oz. jih izvajalec distribuira na dogovorjene
naslove. Izmenjava podatkov in dokumentov med naročnikom in izvajalcem praviloma poteka z elektronsko pošto, lahko
pa tudi z običajno pošto ali z izmenjavo podatkov med informacijskimi rešitvami. Za posredovanje podatkov na državne
inštitucije (DURS, AJPES, ..) v elektronski obliki, naročnik pooblasti odgovornega izvajalca obračuna. Plačilne naloge
banki vedno predloži naročnik.
Naročnik med procesom obračuna sodeluje: v del aplikacije preko varovanega oddaljenega dostopa, sam vnaša
podatke, ki jih je potrebno ročno evidentirati. Na podlagi testnih obračunov in posredovanih kontrol ter opozoril opravlja
vsebinske kontrole in pregleduje testne obračune plač. Na podlagi sporočene informacije naročnika izvajalec opravi
končni obračun plač in izdela izpise ter jih distribuira na dogovorjen način. Z dostopom do rešitve je naročniku
omogočeno, da si izpisne liste pripravi tudi sam..
Obračune plač izvajamo v dogovorjenem roku, kar pomeni:
 v tem času poskrbimo tudi za vsa potrebna preverjanja, kar omogoča sprotno zaznavanje nepravilnosti
(odstopanja podatkov od zakonskih določil);
 pripravljamo informativne obračune, spremembe višine osnov pa lahko izvedemo v zadnjem hipu;
 izdelamo vse mesečne in letne izpise, ki so določeni v zakonskih in podzakonskih predpisih;
 izpise, ki jih je možno posredovati po elektronskih medijih, pripravimo v predpisani obliki;
 vodstvom pripravljamo poročila, ki so podpora njihovemu odločanju;
 najsodobnejša tehnologija omogoča postopke obračunov v najkrajšem možnem času.

Vrednotenje storitve
Osnova za zaračunavanje storitve je število obračunov na mesec – preprosteje stroškov ne bi mogli izračunati.
Nadomestilo za storitev se izračunava na osnovi števila obračunov (v praksi je običajen en obračun mesečno,
možno je pa izvajati tudi več obračunov plač na mesec), števila »kuvert« (število zaposlencev oz. prejemnikov izplačila)
znotraj obračuna ter v odvisnosti od sodelovanja naročnika pri samem obračunu.
Popusti naročniku za njegovo sodelovanje pri izvedbi obračuna se obračunavajo pri večjem številu »kuvert« znotraj
obračuna za naslednje oblike sodelovanja:
(1) VNOS – vnašanje kadrovskih podatkov in mesečnih podatkov za obračun;
(2) IZPIS - izpisovanje plačilnih list in obrazcev za poročanje oz. izvoz ustreznih datotek;
(3) POROČANJE – oddaja obrazcev državnim inštitucijam.
Število kuvert v
obračunu

Cena
obračuna

do 3
od 4 do 8
od 9 do 15
od 16 do 25
Za vsako
nadaljnjo
kuverto nad 25

69 €
119 €
179 €
229 €

/
5€
10 €
15 €

/
/
5€
10 €

5€
5€
5€
5€

7,99 €

0,59 €

0,39 €

/
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Popust za sodelovanje naročnika pri obračunu
(1) VNOS
(2) IZPIS
(3) POROČANJE
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Naročnik se lahko odloči, da izvajalcu
prepusti kuvertiranje plačilnih list in
distribucijo na naslove prejemnikov.
Ta dodatna storitev in popust pod (2)
– IZPIS se medsebojno izključujeta.
Cena kuvertiranja in razpošiljanja je
1,99 € za kuverto.

Glavne poslovne prednosti, ki jih pridobite s storitvijo zunanjega obračuna plač, so:
 nižji stroški obračuna plač,
 nižji stroški notranje administracije,
 fiksna cena na obračun,
 posodobljeni podatki o plačah,
 zajamčena tajnost podatkov,
 skladnost z zakonskimi določili.
Za vse naročnike storitev, ki sklenejo pogodbo in izvedejo vsaj en obračun plač v letu 2008, veljajo naslednje cene:
Število kuvert v
obračunu

Cena
obračuna

do 3
od 4 do 8
od 9 do 15
od 16 do 25
Za vsako
nadaljnjo
kuverto nad 25

49 €
99 €
149 €
199 €

/
5€
10 €
15 €

/
/
5€
10 €

5€
5€
5€
5€

6,99 €

0,59 €

0,39 €

/

Popust za sodelovanje naročnika pri obračunu
(1) VNOS
(2) IZPIS
(3) POROČANJE

Ali z obračunavanjem plač porabite preveč časa in denarja? Prepustite obračun plač nam,
presenetilo vas bo znižanje stroškov in učinkovitost obračuna.
Za dodatne informacije smo vam vedno na voljo.
Rajko Likar, direktor trženja
040 208-062
rajko.likar@infotrade.si
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Mojca Rugelj, finančna direktorica
040 577-925
mojca.rugelj@infotrade.si
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