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Novosti pri izdaji blagajniških računov DAVČNE BLAGAJNE 2016 

 

Vse račune, ki so delno ali v celoti plačni z gotovino je potrebno poslati v potrditev na FURS. Tudi 

račune brez obračunanega DDV-ja za zavezance iz EU ali za zavezance iz ostali držav izven EU, ki so 

plačani z gotovino. 

V našem programu je potrebno take račune izdajati preko blagajne pod opcijo: 

Blagajna-> Blagajna,  

-> Hitra blagajna,  

-> Hitra blagajna –TP Touch ali  

-> Hitra blagajna – GPWIN . 

 

Vsak račun, ki ga pošljemo v potrditev na FURS mora imeti vpisano davčno številko 

blagajnika, zato je potrebno pred izdajo računov vpisati davčne številke blagajnikov. 

1.) Vpis blagajnikov 
 
Račun na blagajni bo lahko izdal blagajnik, ki je aktiven in ima vpisano 8 mestno davčno 
številko. Za vpis blagajnikov izberite opcijo Blagajna->Blagajniki in odpre se vam 
spodnje okno. 

 
 

2.) Potrjevanje blagajniških računov 
 
Vsak račun iz blagajne se avtomatsko pošlje v potrditev na FURS. Če je bila povezava 
uspešna se na koncu računa izpiše EOR številka in ZOI številka. Številka ZOI je zakodirana 
tudi v QR kodi (ali EAN128). V primeru, da povezava ni bila uspešna se na računu izpiše samo 
ZOI številka. 

 
 
Spodaj je prikaza napaka, ki vam jo program prikaže, ko mu ne uspe potrditi računa. V 
tem primeru morate račun naknadno potrditi. 
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NAKNADNO POTRJEVANJE RAČUNOV 
 
Nepotrjene račune je potrebno v roku 48h obvezno poslati v potrditev.  
 
Program ima dve avtomatski kontroli nepotrjenih računov. 
 
1. Kontrola: 
Ko na koncu dneva izpišemo rekapitulacijo, program preveri ali imamo kakšen nepotrjen račun. 
V kolikor obstaja nepotrjen račun program avtomatsko pošlje vse NEPOTRJENE račune v 
potrditev. V kolikor mu tudi sedaj ne uspe potrditi računov, program na rekapitulaciji izpiše 
število nepotrjenih računov.  
2. Kontrola 

Ob ponovni prijavi v program, program preveri ali imamo kakšen nepotrjen račun. V kolikor 
obstaja nepotrjen račun nas program vpraša ali želimo sedaj poslati nepotrjene račune v 
potrditev. To lahko storimo na računalnikih, kjer imamo naloženo digitalno potrdilo za 
potrjevanje računov. 
 

Naknadno lahko pošljemo račune v potrditev tudi iz seznama blagajniških računov. Izberemo 
opcijo Blagajna->Blagajna in kliknemo Seznam blagajniških računov. Na seznamu 
blagajniških računov kliknemo na desno tipko od miške in izberemo opcijo Skupinsko 
pošiljanje nepotrjenih računov v potrditev na FURS. 

 
Na seznamu blagajniški računo je vidno, kateri računi niso bili potrjeni. To so tisti 
računi, ki nimajo vpisane EOR kode. 

 
3.) Vnos računa iz vezne knjige 

 
Račune iz vezne knjige, ki jih bomo poslali v potrditev vnašamo pod Blagajna->Blagajna.  
Na številki računa pritisnemo tipko F4 in izberemo obračunsko enoto VK. Program nam odpre 
spodnje okno. 

 
Pomembna polja v tem oknu so: 

Datum: vpišemo datum računa iz vezne knjige 

Vezna knj. SET: Vpišemo številko SET-a iz vezne knjige. Obvezno morata biti 2 znaka 

Vezna knj. Serija: Vpišemo serijsko številko vezne knjige računov. Obvezno mora biti 12 

znakov. 

Vezna knj. Zap: Vpiši zaporedno številko računa iz vezne knjige 

 


