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Maloprodaja
V maloprodaji se zgodi tudi, da stranka želi vrniti ali zamenjati blago. V takem primeru praviloma izdanega
računa ne popravljamo, ampak izdamo nov račun s količino v minus za vrnjeno postavko in v primeru
zamenjave dodamo še novo postavko. Če je skupen znesek negativen, gre lahko tudi za vračilo gotovine (ali
drug način vračila ali dobropisa). Zakon predpisuje, da moramo v takem primeru vpisati tudi referenčno
številko računa, na katerega se vračilo nanaša.
V programu se ob vnosu negativne količine v spodnjem delu blagajne odpre polje, kamor vpišemo številko
računa, po katerem je bilo vrnjeno blago prvotno prodano. Vpišemo ID številko računa (če je vračilo v isti
prodajalni in v istem letu, potem je dovolj samo zaporedna številka, sicer moramo vpisati celotno ID številko
računa).
Računalnik preveri vnos in zraven izpiše še datum prvotnega računa. Ob kliku na »Uporabi« se ponovno
preveri, če je referenčni račun res vpisan.
Polje za vpis se prikaže samo, če je na računi postavka z negativno količino!

Če si tak račun pozneje ogledate, je referenčna številka izpisana v spodnjem delu ob ZOI in EOR oznakah.
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Hitra blagajna
V hitri blagajni je delo podobno. Če račun vsebuje negativno postavko se po kliku na Tiskaj pred vnosom plačil
pokaže okno za vnos številke računa, na katerega se vračilo nanaša. Vpišemo ID številko računa (če je vračilo na
isti blagajni in v istem letu, potem je dovolj samo zaporedna številka, sicer moramo vpisati celotno ID številko
računa).
Če številke ne bomo vpisali, potem kliknimo na prekliči in nadaljujemo z vnosom plačila.

Naj še enkrat opozorimo, da je vnos številke originalnega računa pri
vračilu blaga OBVEZEN po predpisih o davčnem potrjevanju računov!

