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Nastavitve za davčno potrjevanje računov v zaledni pisarni Saopnet 

 

Vse nastavitve za davčno potrjevanje računov urejamo v zaledni pisarni. 

 

Potrebni so 4 koraki: 

1. Vklop davčnega potrjevanja na organizaciji 

2. Podatki o poslovnih prostorih 

3. Izbira namenskega digitalnega potrdila in poslovnega prostora za vsako blagajno 

4. Podatki o blagajnikih 

 

 

Korak 1: Vklop davčnega potrjevanja na organizaciji 
 

V desnem zgornjem kotu zaledne pisarne kliknemo na svoje ime in izberemo Urejanje 

organizacije. S kljukico označimo Davčno potrjevanje računov. 

  

 

 

 
Korak 2: Podatki o poslovnih prostorih 
 
 

V šifrant Poslovni prostori vpišemo podatke o vseh prostorih, v katerih poteka gotovinska 

prodaja. 

 

Za vsak poslovni prostor vpišemo: 

 Ime: poljubno ime, ki se nikjer ne izpisuje, viden je samo v zaledni pisarni 

 Šifra poslovnega prostora: oznaka poslovnega prostora in je sestavni del številke 

računa.  

Pred začetkom izdaje računov v letu 2016 mora zavezanec sporočiti podatke o vseh poslovnih 

prostorih, v katerih izdaja račune, davčnemu organu.  

 

Preko programa Saopnet podatke o prostorih sporočimo na FURS tako, da izberemo: 

 

 Želim sporočiti podatke o poslovnem prostoru na FURS: ta nastavitev odpre 

vnosna okna za podatke, ki jih moramo ob prijavi poslovnega prostora poslati na 

FURS. Podatki so odvisni od vrste poslovnega prostora.  
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 Vrsta poslovnega prostora: na tem mestu lahko izbiramo med:  

o Poslovni prostor, v tem primeru moramo izpolniti še dodatne podatke:  

 Splošni podatki: ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, naselje, 

poštna številka in pošta 

 Identifikacijski podatki o poslovnem prostoru 

o Premični poslovni prostor, med katere spadajo 

 premičen objekt,  

 objekt na stalni lokaciji,  

 posamezna elektronska naprava za izdajo računa.  

 

 Zapri poslovni prostor: to polje označimo, ko želimo zapreti poslovni prostor. 

Preden polje označimo, moramo preveriti, da nobena blagajna ni vezana na ta 

poslovni prostor in da so vsi računi, ki so bili izdani v tem poslovnem prostoru, 

preneseni v zaledno pisarno.  

 

 Digitalno potrdilo: na tem mestu lahko dodamo novo digitalno potrdilo, ali pa iz 

seznama izberemo že obstoječega. Potrebujemo ga, da z njim podpišemo podatke o 

poslovnem prostoru, ki jih pošiljamo na FURS. 

 

Tega potrdila ne uvozimo v brskalnik, kot na primer potrdilo SigenCA, PostarCA …, 

ampak neposredno v zaledno pisarno. Poiščemo mesto, kamor smo ga shranili ob 

prevzemu potrdila in vnesemo geslo za digitalno potrdilo, ki smo ga prejeli z njim.  

 

 Shrani: s tem ukazom pošljemo podatke na FURS. FURS nemudoma pošlje potrdilo 

o prejemu oz. zavrnitvi podatkov. V primeru zavrnitve FURS navede napako, do 

katere je prišlo pri obdelavi podatkov.  

 

Na enak način sporočamo tudi vse naknadne spremembe poslovnih prostorov. 
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KORAK 3: Izbira namenskega digitalnega potrdila in poslovnega prostora za 

vsako blagajno 
 

V meniju Blagajne izberemo posamezno blagajno in določimo namensko potrdilo, s katero se 

bodo podpisovali računi. Podatki o potrdilu, ki smo ga določili v zaledni pisarni, se bodo 

samodejno prenesli na lokalne blagajne. 

 

Za vsako blagajno izberemo tudi poslovni prostor, v katerem se na tej blagajni izdajajo računi. 

 

 

 
 
KORAK 4: Podatki o blagajnikih 
 

 

 V šifrantu Blagajniki sta za vsakega blagajnika dva nova obvezna podatka: 

 Šifra blagajnika se izpiše na vsakem računu, to je podatek, kdo je račun izdal. 

 Davčna številka blagajnika se pošilja na FURS skupaj s podatki o računu.  

 Podatek, da blagajnik nima davčne številke. Za osebe, ki nimajo slovenske davčne 

številke, se podatka o davčni številki ne pošilja na FURS. 

 

 

 

To so vse nastavitve v zaledni pisarni za davčno potrjevanje. 
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Kako deluje davčno potrjevanje računov v programu Saopnet POS? 
 

 Če je v zaledni pisarni določeno davčno potrjevanje računov, potem Saopnet POS preverja, če 

so vse nastavitve ustrezne. Če manjka katera koli od zgornjih nastavitev, na blagajni ni mogoče 

izdati računa in izpisalo se bo ustrezno opozorilo. 

 

Na blagajni se izdaja računov z davčnim potrjevanjem ne razlikuje od »navadnih« računov. 

 

Ob potrditvi računa, ki se davčno potrjuje, program skuša račun davčno potrditi. To poteka 

tako, da se račun pošlje v zaledno pisarno ter od tam na FURS.  

 

Če je povezava uspešna, blagajna prejme potrdilo, da je bil račun potrjen v obliki EOR kode, ki 

se tudi natisne na računu. 

 

Računi so v skladu z zakonodajo dopolnjeni z naslednjimi obveznimi podatki: 

 

 Številka računa je sestavljena iz treh delov, in sicer: šifra poslovnega prostora – šifra 

blagajne – številka računa  

 Šifra blagajnika je oznaka blagajnika, ki je izdal račun. 

 ZOI je zaščitna oznaka izdajatelja računa, ki bo na računu vedno, tudi če računa ne bo 

mogoče potrditi v času izdaje. 

 EOR je enkratna identifikacijska številka računa, ki jo izdela sistem FURS in bo na računu, 

če bo ta davčno potrjen v času izdaje. 

 

Podatki o računih v zaledni pisarni 
 

V zaledni pisarni je dodan seznam računov. V njem so prikazani vsi računi, ki so bili izstavljeni na 

blagajnah in preneseni v zaledno pisarno.  

 

Če je blagajna povezana z internetom, se računi takoj po izstavitvi prenesejo v zaledno pisarno, 

sicer se prenesejo ob ponovni povezavi z internetom. Za vsak račun lahko vidimo podrobne 

podatke: šifra, stranka, skupaj, datum izstavitve, blagajnik, šifra blagajnika, ZOI, EOR, zaznamki, 

ter podatke o davčnem potrjevanju računa.  

 

Glede davčnega potrjevanja ima račun na seznamu računov dva statusa:  

 zelena oznaka: račun je bil uspešno potrjen na FURS 

 črna oznaka: račun ni bil potrjen na FURS (ker v času izstavitve ni bil predmet davčnega 

potrjevanja računov, zaradi napake,…)  

 

 



Saopnet POS / Navodila za delo s programom  /  Davčno potrjevanje računov                                              6 

Na pregledu podatkov o posameznem računu pa imamo še več podatkov:  

 zelena oznaka: račun je bil uspešno potrjen na FURS 

 rdeča oznaka: račun ni bil potrjen na FURS in zraven opis napake  

o S002: Sporočilo ni v skladu s shemo JSON 

o S003: Digitalni podpis ni ustrezen 

o S004: Identifikator digitalnega potrdila ni ustrezen 

o S005: Davčna številka v sporočilu ni enaka davčni številki iz digitalnega 

potrdila 

o S006: Podatki o poslovnem prostoru niso posredovani  

o S007: Digitalno potrdilo je preklicano  

o S008: Digitalnemu potrdilu je potekla veljavnost  

o S100: Sistemska napaka pri obdelavi  

 

 

Kaj če računa ni mogoče davčno potrditi ob izdaji? 
 

Blagajna bo sama ugotovila, da zaradi določenega vzroka računa ni mogoče potrditi. V tem 

primeru se bo natisnil račun brez EOR kode.  

 

Nepotrjeni računi bodo, kot vsi ostali, poslani v zaledno pisarno.  

 

Zaledna pisarna Saopnet skuša vsako uro poslati podatke o nepotrjenih računih na FURS, kar se 

vidi tudi v zgodovini davčnega potrjevanja. Največkrat račun ni potrjen, ker je v trenutku 

povezave "padla" internetna povezava. Taki računi se bodo samodejno potrdili po ponovni 

vzpostavitvi internetne povezave. 

 

POZOR: 

Če je prisotna vsebinska napaka (seznam zgoraj), jo boste morali odpraviti, da bo mogoče račun 

davčno potrditi - časa pa imate 2 dni od izdaje računa.  

Če niso bili potrjeni vsi računi, bo v programu izpisano tudi opozorilo. Nad preglednico računov 

je tudi filter "Stanje davčnega potrjevanja", kjer lahko hitro preverite, kateri računi so to. 

Po odpravi napake lahko sami takoj potrdimo račun s klikom na Zahtevaj fiskalizacijo. Gumb se 

nahaja v zgornjem desnem kotu na podrobnostih računa. 

 


