NAVODILA – STORŽIČ – davčno potrjevanje po 8.1.2019

STORŽIČ – FAKTURIRANJE
Nujna nadgradnja, Storžič, verzija 4.8.0 (24.1.2019)
Sprememba pri strankah, ki račune potrjujejo iz fakturiranja
FURS je 9.1.2019 objavil nova pojasnila glede davčnega potrjevanja računov v katerih zahteva, da so v
potrditev poslani vsi računi iz zaporedja številčenja (glej Vprašanja in odgovori: vprašanji 165 in 315:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Vprasanja_in_odgovori/
Vprasanja_in_odgovori_1_izdaja_Davcno_potrjevanje_racunov.pdf ) in to praviloma takoj ob izdaji.
Pri potrjevanju na blagajnah je ta zahteva že ves čas izpolnjena, pri računih iz fakturiranja pa smo do sedaj
potrjevali samo račune, ki so bili plačani gotovinsko. Če je bilo plačilo že ob izdaji, ste račun potrdili takoj, če pa
ste dobili gotovino namesto nakazila na TRR kasneje, ste tak račun lahko potrdili naknadno. Nič pa ni narobe,
če potrdite vse račune že ob izdaji.
Nova pojasnila ta sistem spreminjajo in zahtevajo, da je račun potrjen takoj ob izdaji in da je številčenje
potrjenih računov v neprekinjenem zaporedju. V fakturiranju je tako nastalo več možnosti:
1. Ne poslujete z gotovino in računov ne potrjujete oz. jih ne boste več potrjevali:
Če je vključeno davčno potrjevanje in se na računih izpisuje QR koda in ZOI oznaka, potem pokličite, da
potrjevanje izključimo. Morebitne kupce z gotovino preusmerite na plačilo preko pošte ali banke
neposredno na vaš TRR. Z davčnim potrjevanjem in gotovino se ne ukvarjate več.
2. Občasno prejemate plačila v gotovini:
Ob izdaji računa se morate takoj odločiti, če bo račun potrjen in ga potrditi pred izpisom. FURS
številčenje, ki se pošilja v potrditev, teče posebej in neprekinjeno ter v drugem zaporedju kot so
interne številke računov. Račun lahko potrdite samo dokler ga ne izpišete, po izpisu potrditev ni več
možna. Nepotrjen račun se izpiše brez FURS številke, QR, EOR in ZOI oznak in ima samo vašo številko,
potrjen račun pa ima vse te oznake in tudi FURS številko iz davčnega potrjevanja. Račun, ki ste ga
izstavili nepotrjenega in dobili kasneje plačilo v gotovini, boste morali stornirati in izstaviti novega in
ga pred izpisom potrditi. Za potrjevanje ali nepotrjevanje ste odgovorni sami. Ta možnost je privzeta
ob nadgradnji programa.
3. Potrjujete vse račune:
Računi so enako kot v maloprodaji takoj ob izdaji že avtomatsko davčno potrjeni in se izpišejo z vsemi
potrebnimi elementi. Morebitni popravki in spremembe pomenijo ponovno potrditev in ponovno
pošiljanje popravka pri vseh računih – skratka, sistem deluje tako, kot davčna blagajna v maloprodaji.
Številke v davčnem zaporedju se ujemajo z vašimi številkami računov.

Vse zgornje možnosti se nanašajo na račune, dobropise, bremepise in avansne račune, ki se izdajajo v
fakturiranju! Nastavimo lahko tudi posebno fakturiranje (druga ikona za vhod v program) z drugim
številčenjem, v katerem se vsi računi potrjujejo. Pri izdaji morate potem samo narediti račun v pravem
fakturiranju.
Dokumente, ki so bili izstavljeni v letu 2019 pred nadgradnjo programa, boste lahko ročno potrdili v meniju
Prodaja -> Naknadno davčno potrjevanje računov
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Izvedba
Delo – vnos dokumentov - poteka nespremenjeno. Če je vključeno davčno potrjevanje, ki ni sprotno za vse
račune (možnost 2), potem vas pri predogledu čaka opozorilo, da je račun potrebno potrditi pred izpisom. Če
boste račun potrdili, se vrnite nazaj iz izpisa in ga potrdite, ga potrdite in potem izpišite.

Če ste račun že izpisali, potem je prepozno in ga ne morete več potrditi. Za izpis šteje, če ga natisnete, shranite,
pošljete po mailu ali kot e-račun.
Po potrditvi se vam levo spodaj pokaže številka, s katero je bil račun poslan v
davčno potrditev. Ta številka se pokaže tudi na izpisu.
Potrditev lahko izvedete samo ob nastanku računa ( za račune ki ste jih izdali na
tekoči datum).
Dobropisi
Če se potrjujejo tudi dobropisi, je pri vnosu dobropisa dodano polje veza račun, kamor vpišete številko računa,
na katerega se dobropis nanaša. Zakon predpisuje, da moramo v primeru vračila vpisati tudi referenčno
številko potrjenega računa, na katerega se vračilo nanaša. Če številke ne navedete, se ta podatek ne
posreduje.
Že izstavljeni računi pred nadgradnjo
Dokumente, ki so izstavljeni pred nadgradnjo programa, in imajo že FURS oznake, boste potrdili v meniju
Prodaja -> naknadna potrditev računov. Na take dokumente vas bo program opozoril pri odpiranju programa.
Težave s potrjevanjem
Če ob izstavitvi računa ne boste mogli potrditi zaradi težav z internetom, jih boste potrdili naknadno. Račun, ki
ste ga »na pol« potrdili se bo izpisal z FURS številko, QR kodo in ZOI oznako, EOR pa bo dobil ob naknadni
potrditvi (enako kot pri podobnih težavah na davčni blagajni v maloprodaji)

Naknadna potrditev
Prodaja -> naknadna potrditev računov.
Dobite seznam nepopolno potrjenih računov, ki jih lahko potrdite ročno posamezno ali vse iz seznama.

