Davčne blagajne - navodila
Pripravili smo obsežna navodila s povezavami do odgovorov FURS-a v zvezi z davčnimi blagajnami in
tudi o potrebnih korakih podjetij za ureditev vseh formalnosti. Vasco d.o.o. dela vse, kar je potrebno,
da bo mogoče aktivirati davčno potrjevanje že v testnem obdobju decembra, zato priporočamo vsem,
da poizkušate urediti vse potrebno čim prej. Kot boste videli v teh navodilih bo potrebno s strani
podjetij kar nekaj priprave in januar ni primeren mesec za začetek teh priprav, saj vam mora od
2.1.2016 davčno potrjevanje delovati (če ste zavezanec zanj).
Priporočljivo je, da si VSI preberete »Vprašanja in odgovore« s strani Finančne uprave RS (povezava je
spodaj). Vprašanja in odgovori so razdeljeni datumsko in v njih celovito odgovarjajo na mnoga
vprašanja uporabnikov ter natančno pojasnjujejo kako ravnati v določenih mejnih primerih.
V navodilih, ki smo jih pripravili mi na teh straneh bomo na kar nekaj vprašanj odgovorili z direktno
povezavo na ista vprašanja in odgovore Finančne uprave, saj menimo, da je uradna razlaga najboljša
in se pomembne informacije ne bodo izgubljale »s prevodom«.
Klik na povezavo pod vprašanjem vas bo popeljal direktno do vprašanja in tudi odgovora nanj. Če vas
računalnik po kliku vpraša ali sme dostopati do strani, kliknite V redu/Ok/Dovoli. Če se vam brskalnik
ne odpre avtomatsko na strani, ki je določena, smo dopisali zraven točno številko vprašanja in stran,
da ne bo težav najti željen podatek.
Navodila so pripravljena v logičnem zaporedju od odgovora kaj davčna blagajna sploh je, ali jo
potrebujete, kako deluje in tako naprej. V tem dokumentu so splošna vprašanja in odgovori s strani
FURS, v naslednjem dokumentu pa razlaga kaj boste morali v podjetjih narediti in kdaj – zopet z
direktnimi odgovori FURS. S časom bomo v navodila dodajali nove informacije in razlage, ki se bodo
dodajale na konec tega dokumenta.
Kompletna Vprašanja in odgovori na strani Finančne uprave Slovenije:

Davčno potrjevanje računov (Vprašanja in odgovori)
Kogar zanimajo informacije o delu z vezano knjigo, se vprašanja in odgovori nahajajo na sledeči
povezavi:

Vezana knjiga (Vprašanja in odgovori)
Kdor želi kompletni vpogled v specifiko davčnih blagajn, pa še direktna povezava na primerno stran
FURS:

FURS spletna stran o davčnih blagajnah
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Združena vprašanja in odgovori, ki smo jih po logičnem redosledju zbrali za
vas. Mnoga vprašanja imajo več odgovorov, zato imate tukaj tudi združena
skupaj. V drugi datoteki pa so razlage novosti v naših programih in kaj morate
storiti za uspešno potrjevanje računov.
1. Kaj so davčne blagajne in kaj je davčno potrjevanje računov?
Odgovor FURS (Vprašanje 1, stran 12)
2. Od kdaj je obvezna uporaba davčnih blagajn?
Odgovor FURS (Vprašanje 3, stran 12)
3. Prehodno obdobje za uporabnike vezane knjige?
Odgovor FURS (Vprašanje 8, stran 13)
Priporočamo tudi, da si preberete kompletna vprašanja in odgovore glede vezane
knjige na TEJ povezavi.
4. Kdo potrebuje davčno blagajno oz. kdo bo po ZDavPR zavezanec za izvajanje

postopka potrjevanja računov?
Odgovor FURS (Vprašanje 13, stran 15)
Dodajamo še nekaj primerov dejavnosti, ki so se posebej izpostavile pri vprašanju o
nujnosti davčnih blagajn:
Veterinar (105, 62)
Šole (106, 62)
Upravniki nepremičnin (107, 62)
Neprofitno društvo (108, 63)
Čebelarsko društvo (109, 64)
Gasilsko društvo (110, 64)
Rimo-katoliška cerkev (113, 65)
Zavarovalni zastopnik (114, 65)
Odvetniki in zasebni zdravniki (131, 73)
Prodajalci na sejmih (139, 77)
Kmetijska dejavnost (154, 82)
5. Izjeme iz zavezanosti postopka potrjevanja računa
Odgovor FURS (Vprašanje 14, stran 21), (Vprašanje 34, stran 31), (Vprašanje 44,
stran 35)
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6. Kdaj se šteje, da je račun plačan z gotovino in ali je kreditna kartica gotovinsko

plačilo?
Odgovor FURS (Vprašanje 18, stran 23) in odgovor glede kreditnih kartic (Vprašanje
20, stran 26)
7. Vse o avansih. Ali je predmet potrjevanja po ZDavPR?
Odgovor FURS (Vprašanje 23, stran 27)
8. Dobropisi in bremepisi. Kakšne so obveznosti potrjevanja računov pri

dobropisih in bremepisih?
Odgovor FURS (Vprašanje 26, stran 28)
9. Kako poteka postopek potrjevanja računov z uporabo elektronske naprave za

izdajo računov
Odgovor FURS (Vprašanje 51, stran 38)
10. Katere podatke se bo pošiljalo?
Odgovor FURS (Vprašanje 54, stran 40)
11. Kakšen je postopek izdaje računa v primeru nedelovanja elektronske naprave

za izdajanje računov
Odgovor FURS (vprašanje 65, stran 45)
12. Kakšen je postopek izdaje računa v primeru prekinitve elektronske povezave za

izmenjavo podatkov s FURS?
Odgovor FURS (Vprašanje 66, stran 45)
13. V kakšnem roku mora zavezanec kupcu izročiti račun?
Odgovor FURS (Vprašanje 76, stran 49)
14. Kako zavezanec izdaja račune, če nima interneta oziroma GPRS in zato ni

možna vzpostavitev elektronske povezave z FURS?
Odgovor FURS (Vprašanje 67, stran 46) in kakšen je postopek, če ne deluje strežnik
FURS: (Vprašanje 72, stran 48)
15. Kako bodo zavezanci dokazovali nezmožnost vzpostavitve elektronske

povezave s FURS?
Odgovor FURS (Vprašanje 68, stran 46)
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16. Kakšno programsko opremo potrebujem?
Odgovor FURS (Vprašanje 94, stran 56)
17. Kateri prekrški so predvideni po ZDavPR?
Odgovor FURS (Vprašanje 103, stran 59)
18. Izpis QR kode
Odgovor FURS (Vprašanje 127, stran 72)
V programih Fakturiranje (LT, S) je v meniju 6.7.5.1. spodaj gumb »Test tiskalnika«, s
katerim lahko poizkusno stiskate QR in 128 kodo na vaš POS tiskalnik. V Faw Mini je
to meni D.3. Če kodo vidite, potem je tiskalnik pripravljen za obvezno tiskanje kod po
2.1.2016. Če ene ali druge kode ne vidite, bo potrebno urediti nastavitve tiskalnika ali
ga zamenjati.

Vasco že testira in pridobiva informacije o modelih tiskalnikov, ki podpirajo tiskanje
QR kode. Za mobilno Android aplikacijo mVasco bomo podprli le pri nas preizkušene
modele. Trenutno so to:
- Rongta Timpos 58 (širina tiska: 42 znakov)
- Rongta Optipos Mobi (širina tiska: 42 znakov)
- Rongta Optipos Mobi 2 (širina tiska: 42 znakov)
- Datecs DPP-350C (širina tiska: 64 znakov)
- Datecs DPP-450 (širina tiska: 92 znakov) – najbolj primeren za mTerminal
- Zebra iM320 (širina tiska: 64 znakov)
Klasični POS tiskalniki za naše Windows aplikacije, ki podpirajo tiskanje QR kode so:
- Rongta RP-80 (širina tiska: 64 znakov)
- Partner RP-320
- Epson TM-T20II
- Star TSP 100 GRY 143 (širina tiska: 40 znakov)
- Datecs DPP-250 (širina tiska: 40 znakov)
Seznam se bo sproti dopolnjeval.
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19. Kako bo kupec vedel, ali je zavezanec račun davčno potrdil?

Kaj je EOR (enkratna identifikacijska oznaka računa)?
Odgovor FURS (Vprašanje 84, stran 52)
Za pridobitev EOR oznake, bo program/zavezanec FURS-u posredoval številko računa
v obliki POSLOVNI_PROSTOR - ELEKTRONSKA_NAPRAVA ZAPOREDNA_ŠT._RAČUNA, brez dodatnih oznak.

20. Kaj je ZOI? (Glejte tudi vprašanje 18. Izpis QR kode)
Odgovor FURS (Vprašanje 149, stran 80)
21. Terenska prodaja na gotovino. Ali je potrebno takojšnje davčno potrjevanje

računa?
Odgovor FURS (Vprašanje 27, stran 28)
22. Račun je izdan na rok plačila x dni. Ker ni plačan, je kasneje plačan

komercialistu v gotovini. Ali mora biti davčno potrjen?
Odgovor FURS (Vprašanje 28, stran 28)
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